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1 A Digital Image Broadcasting over Stereo FM 
System

IC-ICTES 2010 ผศ.วชชระ จงบบรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Porntip Chittisathainporn
ภาควชชาวชศวกรรมไฟฟฟา มก.
Pichaporn Chutivisut
ภาควชชาวชศวกรรมไฟฟฟา มก.

 0.125ระดดบชาตช 28/1/2010

2 A Simulation Model of a Pull Production System 
for a Fleible PCB Assembly Line

การประชบมทางวชชาการ การสร ฟางแบบ
จจาลองและการจจาลองสถานการณร ครด รงทรท 2 
ประจจาปร  พ.ศ. 2553

ผศ.จบฑา พชชชตลจาเคคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
ศบภากบล เกตบทดบทชม

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

3 A Study of Nitric Oxide Conversion through 
Numerical Simulation in Catalytic Converter

การประชบมทางวชชาการการสร ฟางแบบจจาลอง
และการจจาลองสถานการณร ครด รงทรท 2 ประจจาปร  
พ.ศ. 2553

อ.สถาพร เชชรอเพคง
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมเครชทองกล

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

4 A WAF Finite Volume Method for 
One-dimensional Shallow Water Equations

การประชบมทางวชชาการการสร ฟางแบบจจาลอง
และการจจาลองสถานการณร ครด รงทรท 2 ประจจาปร  
2553

ผศ.มนตรร มาลรวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

5 ALGAL AND CORAL RESPONSE TO 
ANTHROPOGENIC POLLUTION SOURCES AT MU 
KOH PHI PHI MARINE NATIONAL PARK, 
THAILAND

The Second Asia Pacific Coral Reef 
Symposium (2nd APCRS)

อ.ภาสชณร วรชนะนดนทร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
อ.สบชาย วรชนะนดนทร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
Assoc. Prof. R.W. (Bill) Carter
University of the Sunshine Coast

 0.125ระดดบชาตช 20/6/2010

6 An Investigation of Weld Line Strength in 
Natural Rubber Blends

1st Polymer Conference of Thailand อ.สมเจตนร พดชรพดนธร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
ธนวดฒนร  ตด รงเขชทอนขดนธร
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
หมาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
วดชรพงษร  ชชแก ฟว
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
หมาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 7/10/2010

7 Analysis of Coastal Erosion by Using Wave 
Spectrum

Proceeding of the 14th annual 
national symposium on computational 
science and engineering (ANSCSE14), 
Mae Fah Luang University, Chiang Rai, 
Thailand,

ดร. วดฒนา กดนบดว
 Marine Meteorological Center, Thai 
Meteorological Department
อ.ชาญ เขตจดตบรดส
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร
ดร. สมพร ชชวยอารรยร
 Department of Mathematics & Computer 
Science, Faculty of Science & 
Technology, Prince of Songkla University, 
Pattani  Thailand

 0.125ระดดบชาตช 23/3/2010
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8 Analysis of Heterogeneous Alkaline Pulping 
Conditions of Sweet-Bamboo Leaves

Thailand Textile Symposium 2010 อ.พรทชพยร แซชเบบ
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
การสชทงทอ
ผศ.จดนทรรทชพยร ซชทอสดตยร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
การสชทงทอ
รศ.สชรชส ชน ชบมรบม
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
การสชทงทอ

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010

9 Anatomical and Ultra-structure Changes on 
Browning of Lotus Flower (Nelumbo nucifera 
Gaertn.)

การสดมมนาวชชาการวชทยาการหลดงการเกคบ
เกรทยวแหชงชาตช ครด รงทรท 8

ผศ.ดร.นชภา  คบณทรงเกรยรตช
สาขาวชชาพชชศาสตรร คณะเกษตรศาสตรรและ
ทรดพยากรธรรมชาตช มหาวชทยาลดยเทคโนโลยร
ราชมงคลภาคตะวดนออก 
รศ.เสาวณร สาธรวชรชยะพงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

10 Assessment of Lower Songkhram River Basin 
Using WQI and Range of Four Water Quality 
Parameters

the 5th THAICID NATIONAL 
SYMPOSIUM " Sustainable 
Improvement of Irrigation and 
Drainage", Nonthaburi, Thailand.

อ.ศมณพร สบทธชบาก
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวชชาวชศวกรรมโยธาและสชทงแวดล ฟอม
นางชนยชตรร แสงวชจชตร
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สจานดกงานเลขานบการ
นายเกรยรตชคบณ ทองแดง
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวชชาวชศวกรรมโยธาและสชทงแวดล ฟอม
Viwat Nethichai
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวชชาวชศวกรรมโยธาและสชทงแวดล ฟอม
Mongkol Promsukhan
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สจานดกงานเลขานบการ

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

11 Assessment of the Ladder Diagram to 
Determine Atrial Fibrillation in Racehorses

ICVS 2010 อ.สบนทรร เพคชรดร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า

 0.125ระดดบชาตช 3/11/2010

12 Biosorption of Zn(II) by paphia undulate shell in 
Bath reactor

Siam Physics Congress อ.วชเชรยร ศชรชพรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
อ.เมธร จดนทโรปกรณร
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
P. Limsuwan
Department of Physics, King Mongkut's 
University of Technology Thonburi, 
Bangkok, Thailand 10140

 0.125ระดดบชาตช 25/3/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 2/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

13 Buckling Behavior of Cold-Formed Steel Sigma 
Section by Finite Element Analysis

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15 (วชศวกรรมโยธากดบการพดฒนาท ฟอง
ถชทน)

Panya Klongaksornkul
International Graduate Program in Civil 
Engineering, Kasetsart University
อ.กชจพดฒนร ภชชวรวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

14 Characteristics of Activated Carbon Prepared 
from Physic Nut (Jatropha Curcas L.) Waste by 
Magnesium Chloride Activation

The Sixth Thailand Materials Science 
and Technology Conference 
(MSAT-6)

อ.ชชราวบฒช เพชรเยคน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ดร.ดวงเดชอน อาจองคร
ศชนยรเทคโนโลยรโลหะและวดสดบแหชงชาตช

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010

15 Cloning , expression and purification of rice 
OsI_04428: A member of aldo-keto reductase 
superfamily  from  rice  (Oryza sativa)

The 5'th Annual Symposium of 
Protein Society of Thailand "Protein 
Research: From Basic Approaches to 
Modern technologies"

อ.ชลทชชา ตดนตชธาดาพชทดกษร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร

 0.125ระดดบชาตช 23/6/2010

16 Computational fluid dynamics modeling of the 
structural fumigatin process in a flour mill

The 11th Annual Conference of Thai 
Society of Agricultural Engineering

อ.วดชรพล ชยประเสรชฐ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร
Dirk E. Maier
Department of Grain Science and 
Industry, Kansas State University
 Klein E. Ileleji
Department of Agricultural and Biological 
Engineering, Purdue University

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

17 Concept of follower forces for pneumatic 
membrane structures

The 15th National Conference on Civil 
Engineering(NCCE15)

อ.อจาพน จรดสจรบงเกรยรตช
วชทยาลดยพาณชชยนาวรนานาชาตช ศรรราชา สาขา
วชชาวชศวกรรมตชอเรชอและเครชทองกลเรชอ

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

18 CONCEPT OF FOLLOWER FORCES FOR 
PNEUMATIC MEMBRANES

The 2nd National Conference on Thai 
Simulation and Modeling 
(TSIMMOD2010)

อ.อจาพน จรดสจรบงเกรยรตช
วชทยาลดยพาณชชยนาวรนานาชาตช ศรรราชา สาขา
วชชาวชศวกรรมตชอเรชอและเครชทองกลเรชอ

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

19 De novo Design of HIV-1 Reverse Transcriptase 
Inhibitor against K103N/Y181C Mutant: 
Bioinformatics Approach

14th International Annual Symposium 
on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE14)

J. Yongpisanphop
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
อ.พดชรรนารถ ทรดพยรอาภากร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.สบภา หารหนองบดว
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
M. Ruengjitchatchawalya
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร

 0.125ระดดบชาตช 23/3/2010

20 Decision Support System for Prediction Air 
Temperature in Northern Part of Thailand by 
using Neural Network

Proceeding of the 14th annual 
national symposium on computational 
science and engineering (ANSCSE14), 
Mae Fah Luang University, Chiang Rai, 
Thailand, 23 - 26 March 2010

ดร. วดฒนา กดนบดว
Marine Meteorological Center, Thai 
Meteorological Department
อ.ชาญ เขตจดตบรดส
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 23/3/2010

21 Developing the Metacognitive Test in Science 
for Primary Students

IAEA 2010 อ.วสดนตร ทองไทย
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาการศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010
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22 Development of Rapid Method for COD 
Examination

The 1st Kamphaeng Saen 
International Products Symposium : 
The Relationship Between Plant and 
Environment

อ.ประภา โซบะสลาม
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
นางสาวจบฑามาศ แพงเวรยง
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร หลดก
สชตรวชทยาศาสตรรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 23/10/2010

23 DEVELOPMENT OF THE MODIFIED KINEMATICS 
FOR A WHEELED MOBILE ROBOT

ITC-CSCC 2010 อ.กาญจนพดนธบร สบขวชชชดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
P. Wechsuwanmanee
Dept. of Electrical Mechanical 
Manufacturing Engineering, Kasetsart 
University

 0.125ระดดบชาตช 4/7/2010

24 Difficulties in Writing and Reading for Thais Coference on Language, Brain and 
Technology

ผศ.พบทธชาตช โปธชบาล
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ภาษาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 10/3/2010

25 Effect of Calcium Carbonate on Mechanical and 
Barrier Properties of Thermoplastic Flour and its 
Blends with Poly(Lactic Acid)

the 1st Polymer Conference of 
Thailand (PCT-1)

สบมนา คบณาธรรม
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.รดงรอง ยกส ฟาน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
อ.อจาพร เสนชหร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 7/10/2010

26 Effect of carbohydrate and protein on physical 
stability of lecithin-chitosan stabilized tuna oil 
emulsion

12th Agro-Industrial Conference Food 
Innovation Asia Conference (FIAC 
2010): Indigenous Food Research and 
Development to Global Marke

อ.อบทดย กลชทนเกษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
นส. จชราพร สวดสดชการ

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

27 Effect of Cobalt Supported Mixed Phase 
Mesoporous Silica on Fisher-TropschSynthesis 
Product Selectivity

The 1st National Research Symposium 
on Petroleum, Petrochemicals, and 
Advanced Materials and the 16th PPC 
Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymers.

Mr. Prasong Nakaew
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
รศ.เมตตา เจรชญพานชช
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.125ระดดบชาตช 22/4/2010

28 Effect of Curing System and Carbon Black 
Content on Temperature Profiles during Rubber 
Compression Molding Process

6th Thailand Materials Science and 
Technology Conference

อ.สมเจตนร พดชรพดนธร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
วดชรพงษร  ชชแก ฟว
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
หมาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ธนวดฒนร  ตด รงเขชทอนขดนธร
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
หมาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

29 Effect of Drying conditions on Drying Kinetics 
and Quality of Soybean

the 4th CRDC symposium อ.ชลชดา เนรยมนบ ฟย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
นางสาวมะลช นาชดยสชนธบร
คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดยมหาสารคาม
ดร.จชนดาพร จจารดสเลชศลดกษณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดยมหาสารคาม

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

30 Effect of Fluorapatite and Calcium-Mica on 
Chemical Solubility of Glass-Ceramics for 
Restorative Dentistry

การประชบมทางวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท48

ผศ.ดวงฤดร ฉายสบวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
นางสาวคนศงนบช แก ฟวทรดพยรศดกดชด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

31 Effect of Infill Configurations on RC Frame 
Building under Earthquake Loading

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.ปชยะ โชตชกไกร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
Karma Tshering
ภาควชชาวชศวกรรมโยธา คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

32 Effect of Linoleic Acid and Polyethylene Glycol 
Sorbitan Monostearate on Thermal, Tensile and 
Barrier Properties of Poly(Lactic 
Acid)/Thermoplastic Flour Blends

the 1st Polymer Conference of 
Thailand (PCT-1)

นดฏพร ขนบนก ฟอน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.รดงรอง ยกส ฟาน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 7/10/2010

33 Effect of Processing Parameters on the Bond 
Strength of Injection-Overmolded Parts

1st Polymer Conference of Thailand อ.สมเจตนร พดชรพดนธร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
จตบพงศร ครองธานชนทรร
ภาควชชาวชศวกรรมวดสดบ คณะวชศวกรรมศาสตรร 
หมาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 7/10/2010

34 Effects of Steam Explosion and Alkaline 
Pretreatment in Chemithermo Mechanical 
Pulping Process of Physic Nut (Jatropha curcus 
Linn.),”

48th Kasetsart University Annual 
Conference

นางสาวศชวพร บบตราช (นชสชตปรชญญาโท)
อ.เลอพงศร จารบพดนธร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
อ.วชขดณฑร อรรณพานบรดกษร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

35 Elution Characteristic of Gentamicin Sulfate from 
Different Porosity Levels of Calcium Sulfate 
Beads

4th AG-BIO/PERDO Graduate 
Conference and University of 
Tsukuba-Kasetsart University Joint 
Seminar

อ.ชดยกร ฐชตชญาณพร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง

 0.125ระดดบชาตช 10/12/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 5/195
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36 Evaluation of Nutrients and Heavy Metal 
Contents of Brewer’s Spent Grain for 
Environmentally Conscious Material of Plant Pot 
Packaging

the 6th Thailand Materials Science 
and Technology Conference

นางสาวจชตวรรณ เครชอคจา (นชสชตปรชญญาโท)
อ.เลอพงศร จารบพดนธร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010

37 Expression, Purification and Characterization of 
mutant BADH2

The 5th Annual Symposium of Protein นภาพร ธรรมชชเชารดตนร
ภาควชชาชรวเคมร คณะวชทยาศาสตรร บางเขน
อ.ราตรร วงศรปดญญา
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร
อ.นลวดฒนร บบญญาลดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร
ผศ.เกรยรตชทวร ชชวงศรโกมล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร

 0.125ระดดบชาตช 23/6/2010

38 Factorial design optimization of eugenol 
extraction from holy basil by subcritical water

The Proceedings of the 36th 
Congress of Science and Technology 
of Thailand

รศ.อรพชนทร เจรยรถาวร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ขนชษฐา ดาราเรชอง
ภาควชชาเคมร คณะวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

39 Forecasting Tropical Cyclone Movement by 
Neural Network

 Proceeding of the 14th annual 
national symposium on computational 
science and engineering (ANSCSE14), 
Mae Fah Luang University, Chiang Rai, 
Thailand,

 ดร. วดฒนา กดนบดว
 Marine Meteorological Center, Thai 
Meteorological Department, Bangkok 
10260, Thailand
อ.ชาญ เขตจดตบรดส
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร
กดนตรดนดย วชสบทธชดส ชร ช 
Department of Mathematics, Faculty of 
Science, Mahidol University, Bangkok , 
Thailand

 0.125ระดดบชาตช 23/3/2010

40 Free Radical Scavenging and Tyrosinase 
Inhibition Activity of Eri Silk Cocoons (Philosamia 
recini) Protein Hydrolysate.

the proceeding of 48 th Kasetsart 
university Annual conference. 
Subject: Science, 6, 3-5 February 
2010. 252-259p.

นางสาวสบพนชดา วชนชจฉดย
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

41 Geodesic-based Skeleton Extraction The 25th International Technical 
Conference on Circuits/Systems, 
Computers and Communications 
(ITC-CSCC 2010)

อ.ปรวดฒนร วชสชตรศดกดชด
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
โครงการจดดตด รงสายวชชาคอมพชวเตอรร
ผศ.ดร.กรกช ประชบมรดกษร
คณะวชทยาศาสตรร สถาบดนเทคโนโลยรพระ
จอมเกล ฟาเจ ฟาคบณทหารลาดกระบดง

 0.125ระดดบชาตช 4/7/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 6/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )
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42 Hydrophobic Behaviors and Friction Losses of 
Anacardic Acid Based Resole-Type Phenolic 
Resin

The 1 st National Research 
Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Advanced 
Materials and The 16 th PPC 
Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymers

ผศ.อรรถศดกดชด จารรยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
Kutsalin Kaveerat
Department of Chemical Engineering, 
Kasetsart University

 0.125ระดดบชาตช 22/4/2010

43 IMPLEMENTATION OF TORQUE CONTROLLER 
FOR BRUSHLESS MOTORS ON THE 
OMNI-DIRECTIONAL WHEELED MOBILE ROBOT

ITC-CSCC 2010 Piyamate Wasuntapichaikul
Dept. of Computer Engineering, 
Kasetsart University
อ.กาญจนพดนธบร สบขวชชชดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
ผศ.ยอดเยรทยม ทชพยรสบวรรณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 4/7/2010

44 In vitro screening of various Jatropha curcas 
seeds for high protein and low toxic curcin

48th Kasetsart University Annual 
Conference

ศดนสนรยพร กชตตชขจร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร
สชทธชรดกษร รอยตระกชล
ศชนยรพดนธบวชศวกรรมและเทคโนโลยรชรวภาพแหชง
ชาตช,  สจานดกงานพดฒนาวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยรแหชงชาตช 
นวลฉวร เวชประสชทธชด 
สาขาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะวชทยาศาสตรร 
มหาวชทยาลดยรามคจาแหง  
รศ.สบนดนทา รดตนาโภ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

45 Investigation on Brewer’s Spent Grain 
Characteristics: An Inception Development of 
Environmentally Sustainable Plant Pot

the 3rd Technology and Innovation 
for Sustainable Development 
International Conference (TISD2010)

นางสาวจชตวรรณ เครชอคจา (นชสชตปรชญญาโท)
อ.เลอพงศร จารบพดนธร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 4/3/2010

46 Investigation on Properties of Poly(L-lactic acid)
-Conductive Carbon Black Blends

The 1st Polymer Conference of 
Thailand (PCT-1)

น.ส.อภชวรรณ ภชมชพชเชฐ
ภาควชชาวชศวกรรมวดสดบ คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
อ.อมรรดตนร เลชศวรสชรชกบล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 7/10/2010

47 Japanese Cultural Heritage as Presented 
through Contemporary Roles and Uses

Chulalongkorn University Architecture 
and Design Symposium (CU:ADS2010)

อ.สายทชวา รามสชต
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
สถาปดตยกรรม

 0.125ระดดบชาตช 15/9/2010

48 Lab Prototype of a List-of-2 Viterbi Decoder: A 
Diversity Inner Decoder for the Outer Vector 
Symbol Decoder

Proceedings of the 2010 ECTI 
International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications, and Information 
Technology (ECTI-CON 2010)

รศ.อบศนา ตดณฑบลเวศมร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
พงษรพชสบทธชด นรดร
นชส ชตปรชญญาโท วชศวกรรมไฟฟฟา

 0.125ระดดบชาตช 19/5/2010
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49 Life Cycle Inventory of Steel Making and Tertiary 
Steel Products

9th National Environmental 
Conference

Jirajariyavech, A.,
MTEC
รศ.ธจารงรดตนร มบชงเจรชญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
C. Yuvaniyama
MTEC

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

50 Longitudinal cracks and settlement damages 
along highway shoulder in the central part of 
Thailand

GSIC International Symposium 2010 อ.บารเมศ วรรธนะภชตช
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 24/9/2010

51 Managing Intellectual Capital and R&D 
Knowledge in the Successful Research Units in 
Thailand

Technology, Innovation, and 
Industrial Management (TIIM)

อ.หฤทดย นจาประเสรชฐชดย
คณะบรชหารธบรกชจ บางเขน ภาควชชาการจดดการ
รศ.สมชาย นจาประเสรชฐชดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 16/6/2010

52 Mineralogy and surface charge properties of Thai 
Oxisols on basalt

RGJ-Ph.D. Congress XI รศ.อดญชลร สบทธชประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
เอชบ เขรยวรชทนรมณร
ข ฟาราชการเกษรยณ
วรชาตช วชศวพชพดฒนร
นชส ชต
R.J. Gilkes
University of Western Australia

 0.125ระดดบชาตช 1/4/2010

53 Needs for competency development in the 
information technology utilization by The 
Vocational Education Commission college 
teachers, Bangkok Metropolis

ICER2010 อ.สมภพ สบวรรณรดฐ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 10/9/2010

54 Optimization Studies on ACid 
Impregnation-Steam Explosion Pretreatment 
and ENzymatic Hydrolysis of Oil Palm Empty FRuit 
Bunch

The Sixth THailand Material Science 
and TEchnology Conference

ดร.พรพรรณ สชระมนตร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.วชทยา ปด รนสบวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010

55 Performance-based Building Code of Thailand The 3rd Technology and Innovation 
for Sustainable Development 
International Conference (TISD 2010)

รศ.ตระกชล อรชามรดกษร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 4/3/2010

56 Phorbol esters residue analysis in case of appliyin 
jatropha curcas seedcake as fertilizer for sweet 
potato

The Sixth Thailand Materials Science 
and TEchnology Conference

รศ.วชทยา ปด รนสบวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รยากร  นกแก ฟว
ศชนยรความเปค นเลชศทางวชชาการด ฟานปาลรมนจรามดน

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010
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57 Potassium Availability in upland soils under 
tropical monsoonal environment

RGJ-PHD Congress XI รศ.อดญชลร สบทธชประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
เอชบ เขรยวรชทนรมณร
ข ฟาราชการเกษรยณ
ทชมทอง ดรบณสนธยา
นชสชต
R.J. Gilkes
University of Western Australia

 0.125ระดดบชาตช 1/4/2010

58 Preparation and Characterization of O-Dodecenyl 
Succinyl Chitosan

the Proceedings of the 1st Polymer 
Conference of Thailand (PCT-1)

อรทดย อชนทะ
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.รดงรอง ยกส ฟาน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ศ.จจารดส ลชรมตระกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.125ระดดบชาตช 7/10/2010

59 Preparation and Thermal Properties of PLA-PEG 
Copolymer/PDLA Melt Blend

The Sixth Thailand Materials Science 
and Technology Conference

น.ส.อภชวรรณ ภชมชพชเชฐ
ภาควชชาวชศวกรรมวดสดบ คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
อ.อมรรดตนร เลชศวรสชรชกบล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010

60 Preparation of Commercial Defatted Rice Bran 
Extract as Liquid and Powder Forms and Their 
Inhibitory Effects on Enzymatic Browning in 
Banana Slices.

การประชบมเสนอผลงานวชจดยระดดบบดณฑชต
ศศกษาแหชงชาตช (Grad Research) ครด รงทรท 
11

 กมลทชพยร เปาะทองคจา
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
รศ.โชคชดย ธรรกบลเกรยรตช
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 12/2/2010

61 Preparation of Kraft Lignin and Their Application 
in Natural Rubber Composites

การประชบมวชชาการโพลชเมอรรแหชงประเทศ
ไทย ครด รงทรท 1

อ.พรทชพยร เลคกพชทยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
Monnapat Thainthongdee
Department of Materials Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University 
Pawadee Methacanon
National Metal and Materials Technology 
Center, Bangkok 
Ubolrat Weerawatsophon
National Metal and Materials Technology 
Center, Bangkok

 0.125ระดดบชาตช 7/10/2010
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62 Properties of smectite in Thai Vertisols RGJ-PHD Congress XI รศ.อดญชลร สบทธชประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
เอชบ เขรยวรชทนรมณร
ข ฟาราชการเกษรยณ
ณดฐพล จชตมาตยร
นชส ชต
R.J. Gilkes
University of Western Australia

 0.125ระดดบชาตช 1/4/2010

63 Quantitative Measurement of Specific Activities 
of  232Th, 238U and 40K in Rock Phosphate, 
Phosphate Fertilizer and Phosphogypsum 
Samples with a High Purity Germanium Gamma 
Ray Detector

Siam Physics Congress 2010 ผศ.ธรระศดกดชด วรระภาสพงษร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาฟชสชกสร
นายสชทธชพงษร พลธรรม
นชสชตป.โท ภาควชชาฟชสชกสร
ดร. อบดร ยดงชชวย
สจานดกงานปรมาณชเพชทอสดนตช

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

64 Rational recursive equations การประชบมวชชาการคณชตศาสตรร ประจจาปร  
2553 (ครด รงทรท 15)

ศ.วชเชรยร เลาหโกศล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/3/2010

65 Rehabilitation and maintenance planning of 
Burapawithi’s approach ramp, Bangkok-Chonburi 
expressway

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายรดฐธรรม อชสโรฬาร
ศชนยรวชจดยและพดฒนาวชศวกรรมปฐพรและฐานราก
อ.บารเมศ วรรธนะภชตช
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายกฤษณร เสาเวรยง
นชสชตระดดบปรชญญาโท สาขาวชศวกรรมโยธา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

66 Seismic Evaluation of Existing Gravity Load 
Designed Building in Bhutan

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15 (วชศวกรรมโยธากดบการพดฒนาท ฟอง
ถชทน)

Lobzang Dorji
Department of Civil Engineering, 
Kasetsart University
อ.กชจพดฒนร ภชชวรวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

67 SEM/EDS Morphologic Identification and 
Chemical Composition of Particulate Matters 
Emission from Shipping Activities around Si 
Racha Bay – Si Chang Island, Chonburi, Thailand

the 27th Annual Conference of 
Microscopy Society of
Thailand (MST27) 2010

อ.ปดญญา แขนจราแก ฟว
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
อ.สดนตช รดกษาวงศร
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
ผศ.สบนทรร ขบนทอง
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
อ.เกรชก วงศรสอนธรรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 20/1/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 10/195
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68 Separation of platinum(IV) and rhodium(III) in 
acidic chloride solution via liquid-liquid extraction 
using tri-octylamine

The 1 st National Research 
Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Advanced 
Materials and The 16 th PPC 
Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymers

Nuttakhun Khunphakdee
Department of Chemical Engineering, 
Kasetsart University
ผศ.อรรถศดกดชด จารรยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.125ระดดบชาตช 22/4/2010

69 Shear Strength of the Flat Plate with Large 
Opening in the Area Common to Intersecting 
Column Strips

Annual Concrete Conference 6 May Zin Cho
รศ.ตระกชล อรชามรดกษร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 20/10/2010

70 Simulation Modeling for Pallet Flows in Factory 
and Warehouse: A Case Illustration

the 3rd Technology and Innovation 
for Sustainable Development 
International Conference (TISD2010)

นายณรดตนร ดวงพดตรา (นชสชตปรชญญาโท)
อ.เลอพงศร จารบพดนธร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 4/3/2010

71 State implementation strategy for educational 
technology of Ministry of  Education which used 
to administrate the school, Nakhonnayok 
Province.

CEWEC2010 อ.สมภพ สบวรรณรดฐ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 3/9/2010

72 Synthesis of Oligomer from Extracted Lignin 
Together with Vegetable oilfor Coating 
Applications: A preliminary study

การประชบมวชชาการโพลชเมอรรแหชงประเทศ
ไทย ครด รงทรท 1

Pathompong Janetaisong
Department of Materials Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University 
อ.พรทชพยร เลคกพชทยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
Pawadee Methacanon
National Metal and Materials Technology 
Center
Ubolrat Weerawatsophon
National Metal and Materials Technology 
Center

 0.125ระดดบชาตช 7/10/2010

73 Thai Webboard Summarization Algorithm using 
Lexical Chain

The 6th National Conference on 
Computing and Information 
Technology
and The 10 th International 
Conference on Innovative Internet 
Community Systems

กชตยรศชร ช ชชอเจรรยง
ภาควชชาวชทยาการคอมพชวเตอรร คณะวชทยา
ศาสตรร 
รศ.นวลวรรณ สบนทรภชษดช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 3/6/2010

74 Thailand and the World Movement of Green 
Building

Tentative programme of the 
Franco-Thai seminar on “Fostering 
economic growth through low carbon 
initiatives in Thailand

อ.ธนภณ พดนธเสน
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขา
วชชาการวางผดงเมชองและสภาพแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 26/2/2010

75 The study of wave condition in pakpanang การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท๑๕ อบบลราชธานร

ผศ.ทรฆวบฒช พบทธภชรมยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ทรดพยากรนจรา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010
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76 Thermoplastic Flour Containing Eugenol-Loaded 
Chitosan Nanoparticles:Bio-based Plastic for 
Active Packaging

1st Polymer Conference of Thailand 
(PCT-1)

สเรขา วรนบช
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.รดงรอง ยกส ฟาน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 7/10/2010

77 Total Antioxidant Levels in Seminal Plasma 
Correlate Negatively with Semen Quality in Asian 
Elephants

EU Asia-Link Project Symposium
“Health and Reproduction of Asian 
Elephants”

อ.สชทธวรรร (นชกร) ทองทชพยรศชรชเดช (ทองทชพยร)
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
นายกรไชย (มดงกร) กรแก ฟวรดตนร (ดจายดง)
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
นางสาวปชยวรรณ สบธรรมาภชนดนทร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
รศ.อนบชดย ภชญโญภชมชมชนทรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
ผศ.ชนชนทรร ตชรวดฒนวานชช
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา
สชทธชเดช  มหาสาวดงกบล
สถาบดนคชบาลแหชงชาตช
ปองพล  หอมคง
สถาบดนคชบาลแหชงชาตช
ขจรพดฒนร  บบญประเสรชฐ
สถาบดนคชบาลแหชงชาตช
ฐานชดา  สรหวงษร
ศชนยรเทคโลยรชรวภาพเกษตร  มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
พจนา  อชทมรดตนร
คณะสดตวแพทยศาสตรร  มหาวชทยาลดยอชเทรค  
ประเทศเนเธอรรแลนดร
Prof.Dr.Ben Colenbrander 
คณะสดตวแพทยศาสตรร  มหาวชทยาลดยอชเทรค  
ประเทศเนเธอรรแลนดร
Prof.Dr.Tom Stout
คณะสดตวแพทยศาสตรร  มหาวชทยาลดยอชเทรค  
ประเทศเนเธอรรแลนดร

 0.125ระดดบชาตช 31/5/2010

78 Variation Analyzis of Neural Based Approximation 
Function

The occasion of the 12th anniversary 
of the founding of Mae Fah Luang 
University

อ.พรเทพ อนบสสรนชตชสาร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
ศชรชมาส
ปฟองจดนลา

 0.125ระดดบชาตช 23/3/2010
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79 กรณรศศกษาประสชทธชภาพโปรแกรมประยบกตรเพรยรรทชเพรย
รรประเภท Live-streaming: TVUPlayer

การประชบมวชชาการทางคอมพชวเตอรรและ
เทคโนโลยรสารสนเทศ (CIT 2010)

ผศ.สบขบมาล กชตชส ชน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
วชทวดส มงคลนวเสถรยร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 13/1/2010

80 กระบวนการปรดบสภาพฟางข ฟาวด ฟวยวชธรยชอยทางกายภาพ
รชวมกดบเคมรเพชทอการผลชตเอทานอล

The 1st  Kamphangsaen International 
Natural Products Symposium: The 
Relationship Between Living 
Organisms and Environment

นายธรระธารา จดนทรรบรรจง
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
หลดกสชตรวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรสชทงแวดล ฟอม
อ.เครชอมาศ สมดครการ
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
อ.รดชพล พะวงศรรดตนร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 23/10/2010

81 กระบวนการมรสชวนรชวมของประชาชนในการพดฒนาหลดก
สชตรคชายเยาวชนอนบรดกษรปช าชบมชนบ ฟานพบเตย อจาเภอ
ไทรโยค จดงหวดดกาญจนบบรร

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7

ผศ.อภชชาตช ใจอารรยร
คณะศศกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กจาแพงแสน 
ภาควชชาการพดฒนาทรดพยากรมนบษยรและชบมชน

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

82 กายวชภาคเนชรอไม ฟของพชชสกบล Parkia ในประเทศไทย การประชบมวชชาการพฤกษศาสตรรแหชงประเทศ
ไทย ครด รงทรท 4

นางสมฤทดย แก ฟวบบญ
สาขาวชชาชรววชทยา โรงเรรยนมหชดลวชทยานบสรณร
รศ.ประศาสตรร เกชรอมณร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

83 การกดกเกคบคารรบอนของปช าเตคงรดงและสวนปช ายชคาลชปตดส 
บรชเวณสวนปช ามดญจาครรร จดงหวดดขอนแกชน

การประชบมวชชาการระดดบชาตช เรชทอง ประเทศ
ไทยกดบภชมชอากาศโลก ครด รงทรท 1:
ความเสรทยง และโอกาสท ฟาทายในกลไกการ
จดดการสภาพภชมชอากาศโลก วดนทรท 19 - 21 
สชงหาคม 2553

ผศ.ลดาวดลยร พวงจชตร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนวดฒนวชทยา
วสดนตร จดนทรรแดง
นชสชตปรชญญาโท
อ.สาพชศ ดชลกสดมพดนธร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนวดฒนวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 19/8/2010

84 การกจาจดดกบาซไฮโดเจนซดลไฟตรโดยออโตโทรฟชค
แบคทรเรรยจากนจราทชรงยชเอเอสบร

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช 
ครด รงทรท 15

รศ.ภดชราภรณร สบวรรณวชทยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

85 การกจาจดดกบาซไฮโดรเจนซดลไฟดรโดยแบคทรเรรยสดงเคราะหร
แสงในระบบตดวกลางกรองลอยไร ฟอากาศ

การประชบมวชชาการสชทงแวดล ฟอมแหชงชาตชครด รง
ทรท 9

กฤษณะ จชรสารสวดสดชด
ภาควชชาวชศวกรรมสชทงแวดล ฟอม
รศ.วชไล เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
รศ.ชาตช เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 13/195
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86 การกจาจดดไนโตรเจนในนจราเสรยด ฟวยกระบวนการชรวภาพ
ผชานไนตรชฟชเคชดทนบางสชวน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

พรภดค   ธนะเศวต
ภาควชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม  คณะวชทยา
ศาสตรร 
อ.ปชยาภรณร สมสมดคร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

87 การกจาหนดกจาหนดปดจจดยชรรวดดและตชดตามผลกระทบเพชทอ
รดกษาคบณภาพสชทงแวดล ฟอมของโปช งพบร ฟอน

การประชบมวชชาการอบทยาน นดนทนาการและ
การทชองเทรทยว ครด รงทรท 2

ผศ.ดรรชนร เอมพดนธบร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาอนบรดกษรวชทยา
รศ.เอกรชนทรร อนบกชลยบทธธน
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขา
วชชาการวางผดงเมชองและสภาพแวดล ฟอม
รศ.ยบพยง เหมะศชลปชน
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
ภชมชสถาปดตยกรรม
อ.กดญญาภา อรชามรดกษร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
สถาปดตยกรรม
อ.เพกา  เสนาะเมชอง
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
สถาปดตยกรรม
อ. มยบรร นาสา
คณะทชองเทรทยวและการโรงแรม มหาวชทยาลดย
มหาสารคาม

 0.125ระดดบชาตช 21/1/2010

88 การกจาหนดขอบเขตและการเฝฟาระวดงจบดวชกฤต
ของกระบวนการผลชตปชเคคม (Neoepisesarma mederi, 
H. Milne Edwards 1853) ของไทย

การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยรแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 36 (
วทท36),The 36th Congress on 
Science and Technology of Thailand 
(STT36), Bangkok, Thailand, 26-28 
October 2010

ผศ.กดงสดาลยร บบญปราบ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง
Nowwapan Noojuy
ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง คณะประมง  
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

89 การกจาหนดทรทตด รงศชนยรกระจายสชนค ฟาพชรนปชกระบะรถยนตรโดย
เทคนชคการจจาลองสถานการณร

การประชบมวชชาการวชศวกรรมอบตสาหการแหชง
ชาตช 2010 เพชทอเฉลชมพระเกรยรตชพระบาท
สมเดคจพระเจ ฟาอยชชหดวฯ เนชทองในวโรกาสทรง
พระชนมายบ 84 พรรษา

ผศ.จบฑา พชชชตลจาเคคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
กชตตชศดกดชด จดนทรรน ฟอย

 0.125ระดดบชาตช 16/12/2010

90 การกจาหนดระดดบคงคลดงสจารองสจาหรดบสชนค ฟาทรทมรความแปร
ผดนของอบปสงครสชง

การประชบมวชชาการระดดบชาตชด ฟานการบรชหาร
และการจดดการ  ครด รงทรท 2

สบรดตนร สบขต ฟอ
นชสชต ภาควชชาเทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร 
คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 21/5/2010
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91 การขยายพดนธบรถดทวคาวาลเคด (Centrosema pascuorum  
cv. Cavalcade) ในสภาพปลอดเชชรอ

การประชบมวชชาการพฤกษศาสตรรแหชงประเทศ
ไทยครด รงทรท 4

รศ.มาลร ณ นคร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.ลชลลรท กาวรตบะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.ศรรสม สบวรรณวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
นส.วราพร วรระพลากร

 0.125ระดดบชาตช 23/3/2010

92 การขยายพดนธบรไผชหมาจชจและไผชลบชยจชจ โดยการตดดชจาลจา การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตช ครด รงทรท 9 นายจรดล เหคนพชทดกษร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยกาญจนบบรร

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

93 การขศรนรชปแมชพชมพรแบบไมชเปค นทรงตดนโดยวชธรการเตชมเนชรอ
โลหะ

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.คบณยบต เอรทยมสอาด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล
จดงหวดด เจรชญสบข
Department of Mechanical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University.
สชรชชดย จชรวงศรนบสรณร
Department of Mechanical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University.

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

94 การขศรนรชปแมชพชมพรแบบรวดเรควด ฟวยเทคโนโลยรการขศรนรชปทร
ละชด รน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.คบณยบต เอรทยมสอาด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล
กชตตชนาถ วรรณชสสร
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล, คณะวชศวกรรม
ศาสตรร, มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

95 การเข ฟาใจคจานามประสมของเดคกออทชสตชก : กรณรศศกษา
นดกเรรยนชด รนประถมศศกษาปรทรท 1 โรงเรรยนพชบชลประชาสรรคร

การประชบมวชชาการนจาเสนอผลงานวชจดยระดดบ
บดณฑชตศศกษาครด รงทรท 11 มหาวชทยาลดย
ขอนแกชน

รศ.กชตชมา อชนทรดมพรรยร
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ภาษาศาสตรร
นางสาววรรณวชมล ตด รงอบดมวงษา
นชสชตระดดบบดณฑชตศศกษาสาขาวชชาภาษาศาสตรร
ประยบกตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/2/2010
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96 การควบคบมวดชพชชด ฟวยสารกจาจดดวดชพชชในไรชข ฟาวโพด
เกษตรกร ปร  2552

การประชบมเชชงปฏชบดตชการโครงการวชจดยแมชบท
ข ฟาวโพดข ฟาวฟช าง มก. ครด รงทรท 4

นางสาวสดใส ชชางสลดก
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
ศ.รดงสชต สบวรรณมรรคา
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา
นายสมชดย ลชทมอรบณ
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
นายสมชาย  โพธชสาร
ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช างแหชงชาตช

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

97 การควบคบมหบชนยนตรโดยใช ฟการประมวลผลภาพ การประชบมวชชาการทางวชศวกรรมไฟฟฟา ครด รง
ทรท33

อ.ไพโรจนร ทองประศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา
ไพศดกดชด พชลผกา
คณะวชศวกรรมศาสตรรศรรราชา

 0.125ระดดบชาตช 1/12/2010

98 การคดดแยกเชชรอราทรทมรความสามารถในการผลชตเอนไซมร 
glucosidase เพชทอการใช ฟประโยชนรชรวมวล

the 36th Congress on Science and 
Technology Thailand (STT 36)

ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
ทวรสชรช มาลาพดนธบร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร
ภดทร คมกมล
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร
นางสาววราภรณร อภชวดฒนาภชวดต
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
Akihiko Kosugi
JIRCAS
นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
Yutaka Mori
JIRCAS

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

99 การคดดเลชอกเชชรอบรชสบทธชดโดยทดสอบการยชอยแปฟงและการ
ผลชตแอลกอฮอลรเพชทอใช ฟในการพดฒนาผลชตภดณฑรเครชทองดชทม
นจราข ฟาวหมาก

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

จชราภรณร ยอดเถชทอน
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาพดฒนาผลชตภดณฑร คณะ
อบตสาหกรรมเกษตร
ผศ.วลดยรดตนร จดนทรปานนทร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.หทดยรดตนร รชมครรร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

100 การคดดเลชอกแบคทรเรรยแลกตชกทรทผลชตแบคเทอรชโอซชนจาก
กบ ฟงส ฟม

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นชสชต วดฒนศดกดชดภชบาล
ภาควชชาเทคโนโลยรชรวภาพอบตสาหกรรม คณะ
อบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดยสงขลานครชทรร
อ.ศชรชพร เรรยบร ฟอย
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาคหกรรมศาสตรร
สบทธวดฒนร เบญจกบล
ภาควชชาเทคโนโลยรอาหาร คณะอบตสาหกรรม
เกษตร มหาวชทยาลดยสงขลานครชนทรร
ศบภศชลปร  มณรรดตนร
ภาควชชาเทคโนโลยรชรวภาพอบตสาหกรรม คณะ
อบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดยสงขลานครชทรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

101 การคดดเลชอกพดนธบรน ฟอยหนชาและน ฟอยหนชาลชกผสมสายพดนธบรทรท
มรการเตชบโต ผลผลชต และคบณภาพผลสชงในสถานรวชจดย
ปากชชอง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายเรชองศดกดชด กมขบนทด
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยปากชชอง
รศ.กวชศรร วานชชกบล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

102 การคดดเลชอกสารต ฟานจบลชรพจากสาหรชายทะเลและหญ ฟา
ทะเล

การประชบมวชทยาศาสตรรทางทะเล 2553 “
ความหลากหลายทางชรวภาพทะเลไทย: 
อบปสรรคและโอกาส”

ผศ.พดนธบรทชพยร วชเศษพงษรพดนธบร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
วรระพงศร ศรรโฉมงาม
ภาควชชาวชทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรร
รศ.ชดชรร แก ฟวสบรลชขชต
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
นายอรรถวบฒช กดนทะวงศร
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงศรรราชา
ผศ.สบรชยดน ธดญกชจจานบก ชจ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล

 0.125ระดดบชาตช 28/6/2010
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

103 การคดดเลชอกสารยดบยด รงการลงเกาะจากปะการดงอชอนและ
กดลปดงหา

การประชบมวชทยาศาสตรรทางทะเล 2553 “
ความหลากหลายทางชรวภาพทะเลไทย: 
อบปสรรคและโอกาส”

ผศ.พดนธบรทชพยร วชเศษพงษรพดนธบร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
นายอรรถวบฒช กดนทะวงศร
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงศรรราชา
ฤทธชรงคร พรหมมาศ
ภาควชชาวชทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 28/6/2010

104 การคดดเลชอกสารสกดดจากพชชทะเลทรทออกฤทธชดยดบยด รงการ
ลงเกาะ

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรรครด รงทรท 48

ผศ.พดนธบรทชพยร วชเศษพงษรพดนธบร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
รศ.ชดชรร แก ฟวสบรลชขชต
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
นายอรรถวบฒช กดนทะวงศร
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงศรรราชา
ผศ.สบรชยดน ธดญกชจจานบก ชจ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

105 การคดดเลชอกสารสกดดจากสชทงมรชรว ชตในทะเลทรทสามารถ
กจาจดดลชกนจรายบงทรทเปค นพาหะนจาโรค

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรรครด รงทรท 48

ผศ.พดนธบรทชพยร วชเศษพงษรพดนธบร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
วรระพงศร ศรรโฉมงาม
ภาควชชาวชทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรร
เยาวนาถ พลายมาต
สจานดกงานสชทงแวดล ฟอมภาคทรท 8 จ.ราชบบรร
ผศ.สบรชยดน ธดญกชจจานบก ชจ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

106 การคาดการณรอบณหภชมชและปรชมาณฝนในลบชมนจราปชงตอนบน
ภายใต ฟสมมตชฐานการเปลรทยนแปลงภชมชอากาศโลก

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช 
ครด รงทรท 15

นายเทวชน พรชกมาก
รศ.นบชนารถ ศรรวงศชตานนทร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ทรดพยากรนจรา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

107 การคจานวณการไหลของกจาลดงไฟฟฟาโดยกระบวนการดชฟ
เฟอเรนเทรยลอรโวลชชดน

การสร ฟางแบบจจาลองและการจจาลอง
สถาณการณร ครด รงทรท 2 พ.ศ.2553

อ.ศรรศดกดชด จชางจชตตร
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวชศวกรรมไฟฟฟาและคอมพชวเตอรร
ผศ.พดนธบรเทพ เลาหชดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
ผศ.ปรรชานนทร คบ ฟมกระทศก
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 18/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

108 การคจานวณคชาสดมประสชทธชดการสชงผชานความร ฟอนจากรดงสร
อาทชตยรของแผงกดนแดดไม ฟเลชรอยโดยใช ฟการประมวลภาพ

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7

ศรรสบดา ภชชแย ฟม
นชสชต  สาขาวชชาเทคโนโลยรทางอาคาร  คณะ
สถาปดตยกรรมศาสตรร
รศ.พาสชนร สบนากร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
เทคโนโลยรทางอาคาร
อ.ศชรเดช สบรชต
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
เทคโนโลยรทางอาคาร

 0.125ระดดบชาตช 7/12/2010

109 การเคลชอบพอลชเมอรรชรวภาพด ฟวยอนบภาคนาโนฟลชออโรพอ
ลชเมอรรโดยเทคนชคการขยายตดวอยชางรวดเรควของสาร
ละลายเหนชอวชกฤต

การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยรแหชงประเทศไทย (วทท) ครด รงทรท 
36

อ.อจาพร เสนชหร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร
อรวรรยร ราชรดกษร
นชส ชตปรชญญาโท

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

110 การโคลนนชทงและหาลจาดดบเบสของยรนทรทตอบสนองตชอ
สภาวะแล ฟง และความสดมพดนธรระหวชางลดกษณะโครงสร ฟาง
ทางกายวชภาคกดบการทนทานตชอสภาพแล ฟงในข ฟาวโพด

การประชบมเชชงปฏชบดตชการโครงการวชจดยแมชบท
ข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 4

รศ.นชรดนดรร จดนทวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.ประศาสตรร เกชรอมณร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

111 การจดดการทรดพยากรปลาจะละเมคดขาว (Pampus 
argenteus Euphrasen, 1788) ในบรชเวณอจาเภอดอน
สดก จดงหวดดสบราษฏรรธานร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อลชษา เวชวดฒนร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาการจดดการประมง
ผศ.เมธร แก ฟวเนชน
คณะประมง บางเขน ภาควชชาการจดดการประมง
รศ.ธนชษฐา ทรรพนดนทนร ใจดร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
อชสรชยา วบฒชสชนธบร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาการจดดการประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

112 การจดดการปบจ ยเคมรตามคชาวชเคราะหรดชนเพชทอยกระดดบผลผลชต
มดนสจาปะหลดงทรทปลชกต ฟนฤดชฝนในชบดดชนยางตลาด

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

ธนากร คบ ฟมตรรทอง
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ศบภชดย อจาคา
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร จ. นครปฐม 73140

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

113 การจดดการปบจ ยเคมรตามคชาวชเคราะหรดชนเพชทอยกระดดบผลผลชต
มดนสจาปะหลดงทรทปลชกในชบดดชนกจาแพงแสนต ฟนฤดชฝน

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

สบรรรดตนร แสงนชล
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ศบภชดย อจาคา
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน จ. นครปฐม 73140

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010
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114 การจดดการปบจ ยเคมรตามคชาวชเคราะหรดชนเพชทอยกระดดบผลผลชต
มดนสจาปะหลดงทรทปลชกในชบดดชนปากชชองต ฟนฤดชฝน

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

วราภรณร นชตชกชล
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ศบภชดย อจาคา
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน จ. นครปฐม 73140

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

115 การจดดการผลชตภดณฑร OTOP กรณรศศกษา: กลบชมแมชบ ฟาน
สามดคครพดฒนา บ ฟานถจราเตชา หมชช 1 ตจาบลสามดคครพดฒนา 
อจาเภออากาศอจานวย จดงหวดดสกลนคร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.จารชตา หชนเธาวร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาการจดดการ สกลนคร 
สาขาการจดดการ
อ.กดนยารดตนร สบขะวดธนกบล
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาการจดดการ สกลนคร 
สาขาการตลาด

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

116 การจดดตารางการทจางานในโครงการภายใต ฟทรดพยากร
บบคคลทรทจจากดด: กรณรศศกษาการออกแบบวชศวกรรมทชอ
อบตสาหกรรม

การประชบมวชชาการสถชตชและสถชตชประยบกตรครด รง
ทรท 11

รศ.รบชงรดตนร ภชสดชเพคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
ธนากร วนชชผล
ภาควชชาวชศวกรรมอบตสาหการ สาขาการจดดการ
วชศวกรรม คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 27/5/2010

117 การจดดทจาแผนพดฒนาการเกษตรด ฟวยกระบวนการมรสชวน
รชวมในตจาบลวดงด ฟง อจาเภอเมชอง จดงหวดดกาญจนบบรร

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางสาวกดนยารดตนร เชรทยวเวช
สจานดกสชงเสรชมและฝศกอบรม กจาแพงแสน ฝช ายการ
ศศกษา วชจดยและพดฒนา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

118 การจดดระบบเงชนเดชอนและสวดสดชการเพชทอการพดฒนาองครกร
สชชมหาวชทยาลดยในกจากดบของรดฐ: กรณรบทสะท ฟอนจาก
พนดกงานมหาวชทยาลดยศชลปากร

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดยสร ฟาง
สรรคร ศชลปากรวชจดย ครด รงทรท 3

ผศ.สบมชตร สบวรรณ
คณะศศกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กจาแพงแสน 
ภาควชชาการพดฒนาทรดพยากรมนบษยรและชบมชน

 0.125ระดดบชาตช 28/1/2010

119 การจจาแนกชนชดของเชชอ ฟ ยรสตรปช าทรทปนเปชรอนในกระบวน
การผลชตเบรยรรลาเกอรร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบปรรชา อชนทรรยร
สาขาวชชาสบขาภชบาลอาหาร คณะอบตสาหกรรม
เกษตร สถาบดนเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาเจ ฟาคบณ
ทหารลาดกระบดง
อพดชชา จชนดาประเสรชฐ
สาขาวชชาสบขาภชบาลอาหาร คณะอบตสาหกรรม
เกษตร สถาบดนเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาเจ ฟาคบณ
ทหารลาดกระบดง
รศ.สบนรยร นชธชส ชนประเสรชฐ
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
อดชศร เสวตวชวดฒนร
สาขาวชชาสบขาภชบาลอาหาร คณะอบตสาหกรรม
เกษตร สถาบดนเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาเจ ฟาคบณ
ทหารลาดกระบดง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )
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120 การจจาแนกเซลลรไลนรของแมลงด ฟวยเทคนชคพรซรอารร การประชบมทางวชชาการ ของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรรครด รงทรท 48

ดร.สบดาวรรณ เชยชมศรร
สถาบดนวชจดยและพดฒนา  กจาแพงแสน ฝช ายปฏชบดตช
การวชจดยและเรชอนปลชกพชชทดลอง
จรชญ บบญวงษร 
ฝช ายปฏชบดตชการวชจดยและเรชอนปลชกพชชทดลอง  
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร  กจาแพงแสน  
นครปฐม 73140
รศ.วชน เชยชมศรร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

121 การจจาแนกประเดคนโดยใช ฟออนโทโลยรเพชทอสรบปข ฟอคชดเหคน
จากเวคบบอรรด

International Joint Conference on 
Computer Science and Software 
Engineering

กชตยรศชร ช ชชอเจรรยง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
รศ.นวลวรรณ สบนทรภชษดช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

122 การจจาลองกราฟฟชกการเคลชทอนไหวของมนบษยรโดยใช ฟเซน
เซอรร SEMG ของกล ฟามเนชรอ

National Conference on Thai 
Simulation and Modeling

ธนกร ประสงครอาสา
มก.
อ.มชตช รบจานบรดกษร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

123 การจจาลองแบบเชชงเจนเนอเรทรฟสจาหรดบของโครงรชาง
ความถรทมชลฐานของเสรยงพชดภาษาไทยทรทแสดงอารมณร

การประชบมทางวชชาการ การสร ฟางแบบ
จจาลองและการจจาลองสถานการณร ครด รงทรท 2 
ประจจาปร  2553

อ.สบภดทรชดย ชมพดนธบร
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

124 การจจาลองสถานการณรเพชทอการจดดการสชนค ฟาคงคลดงทรท
เหมาะสม ในอบตสาหกรรมการผลชตกระเบชรองปชพชรน

The 2nd National Conference on Thai 
Simulation and Modeling 
(TSIMMOD2010)

รศ.รบชงรดตนร ภชสดชเพคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
สรไกร  อดงสบทดตสรณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

125 การจจาลองสถานการณรเพชทอชชวยในการตดดสชนใจการควบ
คบมจดงหวะสดญญาณไฟจราจร

งานประชบมวชชาการระดดบชาตช ครด รงทรท 7 ด ฟาน
การวชจดยดจาเนชนงาน (Operations Research 
Network of Thailand 2010)

รศ.รบชงรดตนร ภชสดชเพคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
กชรพดฒนร เลคกสบขสมบชรณร
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 2/9/2010

126 การเจรชญของกชทงยอดและใบชมพชชพดนธบรเพชรสายรบ ฟง การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

รศ.กวชศรร วานชชกบล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
ดชศวร  สบวรรณมโหสถ
นชสชตปรชญญาตรร ภาควชชาพชชสวน คณะเกษตร 
กจาแพงแสน

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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127 การเจรชญเตชบโตของผดกกาดหอมในวดสดบปลชก perlite 
และ vermiculite ชนชดตชางๆ ในระบบปลชก Nutrient 
Film Technique

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาทรดพยากร
ธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม

มชยดา นาเอก
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.สมบบญ เตชะภชญญาวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.นชรดนดรร จดนทวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
ผศ.พรสวาท วดฒนกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

128 การชดกนจาให ฟเก ชดต ฟนหนชอไม ฟฝรดทงทรทมรชบดโครโมโซม 1n 
โดยการเพาะเลรรยงอดบเรณช

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตชครด รงทรท 9 ดร.นงณพชร (ศชรชวรรณ) คบณากร (บบรรคจา)
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

129 การใช ฟ GA3 และ CPPU เพชทอเพชทมขนาดของผลองบชนรดบ
ประทานสดพดนธบร Perlette

ประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

รศ.สบรศดกดชด นชลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
รดฐพล ฉดตรบรรยงคร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
ฉดตรชดย หลชาบรรเทา
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

130 การใช ฟ Micro-titer Plate สจาหรดบคดดแยกแบคทรเรรยทรทมร
ความสามารถในการสร ฟางฟช ลรมชรวภาพจากแหลชงทรทมร
ความเสรทยงสชงของโรงงานอาหารทะเลแชชเยชอกแขคง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ดจาเกชง บดณฑชตอมร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
ผศ.สบดสาย ตรรวานชช
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

131 การใช ฟกระบวนการเรรยนรช ฟตามแนวคชดจชตตปดญญาศศกษา
กดบนชสชตระดดบบดณฑชตศศกษา ด ฟวย KASET MODEL: กรณร
ศศกษา วชชาพลวดตในการแนะแนว

การสดมมนาเชชงปฏชบดตชการและนจาเสนอผลงาน
วชจดยระดดบชาตช เรชทอง “การจดดการเรรยนการ
สอนเพชทอพดฒนากระบวนการคชด”  ศศกษา
ศาสตรร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

รศ.จชตตชนดนทร บบญสถชรกบล
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจชตวชทยา
การศศกษาและการแนะแนว
ผศ.กรกฎา นดกคชรม
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจชตวชทยา
การศศกษาและการแนะแนว

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

132 การใช ฟเครชทองหมายโมเลกบลดรเอคนเอค ฟนหายรนต ฟานทานโรค
ไหม ฟ Pi-ta ในข ฟาวปช าและข ฟาวพชรนเมชองในภาคตะวดนออก
เฉรยงเหนชอของประเทศไทย

The 4th Ubon Ratchathani University 
Reseach Conference

นายศรรสวดสดชด ขดนทอง
ภาควชชาพชชไรช คณะเกษตรศาสตรร มหาวชทยาลดย
อบบลราชธานร
อ.ชดชวาล จดนทราสบรชยารดตนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพดนธบศาสตรร
ผส.ดร.สบรรพร เกตบงาม
ถาควชชาพชชไรช คณะเกษตรศาสตรร มหาวชทยาลดย
อบบลราชธานร

 0.125ระดดบชาตช 8/8/2010
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133 การใช ฟเจลเรชองแสงตรวจสอบปรากฏการณร ASR ของ
โครงสร ฟางเดชม

การประชบมวชชาการคอนกรรตประจจาปร  ครด รงทรท 6 รศ.สบวชมล สดจจวาณชชยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
วดชรากร วงศรคจาจดนทรร
กฤษณร วดนอชนทรร
ภาควชชาวชทยาศาสตรรพชรนพชภพ คณะวชทยาศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
มนสชช สารชกภชตช และโรจนากร กดนตพงษร. 
บรชษดทสยามวชจดยและนวดตกรรมจจากดด

 0.125ระดดบชาตช 20/10/2010

134 การใช ฟเทคนชคแสงยชานใกล ฟอชนฟราเรดสจาหรดบการหา
ปรชมาณของแขคงทรทละลายนจราได ฟในผลลชรนจรท

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
อาทชตยร จดนทรรหชรดญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร  มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
ดร.ศบมาพร เกษมสจาราญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
จชราพร อนบสรณรวงศรชดย
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

135 การใช ฟนจรารายวดนและคชาสดมประสชทธชดการใช ฟนจราของ
ยางพารา

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7

รศ.กบมบท สดงขศชลา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
อดญชบลร รดตนาภชนดนทรชดย
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร นครปฐม

 0.125ระดดบชาตช 7/12/2010

136 การใช ฟนจราและประสชทธชภาพการใช ฟนจราของไม ฟยชคาลชปตดสทรท
ปลชกบนคดนนาระยะหชางตชางกดนในพชรนทรทอจาเภอพนมสารคาม 
จดงหวดดฉะเช ชงเทรา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาทรดพยากร
ธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม

นายเจษฎา  วงศรพรหม
คณะวนศาสตรร บางเขน สจานดกงานเลขานบการ
อ.จงรดก วดชรชนทรรรดตนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนวดฒนวชทยา
ระเบรยบ ศรรกงพาน
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนวดฒนวชทยา
นรชนธร จจาวงษร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนวดฒนวชทย
นายณดฐวดฒนร คลดงทรดพยร
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน สถานรวชจดยและฝศกอบรม
วนเกษตรตราด

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

137 การใช ฟประโยชนรของกากขชงสจาหรดบการผลชตพลาสตชกจาก
สตารรชและพอลชแลคตชกแอซชด

the 36th Congress on Science and 
Technology of Thailand

สบมนา คบณาธรรม
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.รดงรอง ยกส ฟาน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

138 การใช ฟประโยชนรนจรามดนหอมระเหยจากเศษรากไม ฟ
เทพทาโรในการผลชตนจรามดนนวดสจาหรดบสปา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

จชตตานดนทร สรวยเอรทยม
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
รศ.บงกชรดตนร ปชตชยนตร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

139 การใช ฟประโยชนรรจาถดทวเขรยวในอาหารไกชเนชรอ การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ภดทราพรรณ รบชงเจรชญ
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
ผศ.ณดฐชนก อมรเทวภดทร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
ผศ.ยบวเรศ เรชองพานชช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.เสกสม อาตมางกชร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
อ.สบกดญญา รดตนทดบทชมทอง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

140 การใช ฟประโยชนรรจาถดทวเขรยวในอาหารสบกรอนบบาล การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ภดทราพรรณ รบชงเจรชญ
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
ผศ.ณดฐชนก อมรเทวภดทร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
ผศ.ยบวเรศ เรชองพานชช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.เสกสม อาตมางกชร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
อ.สบกดญญา รดตนทดบทชมทอง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

141 การใช ฟประโยชนรลจาและปรชมาณผลผลชตในปช าธรรมชาตช
ของไผชซางนวล (Dendrocalamus membranaceus 
Munro): กรณรปช าห ฟวยแมชหชน อจาเภองาว จดงหวดดลจาปาง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาทรดพยากร
ธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม

สบรศดกดชด พดฒสงคร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาการจดดการ
ปช าไม ฟ
ผศ.ขวดญชดย ดวงสถาพร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาการจดดการ
ปช าไม ฟ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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142 การใช ฟปบจ ยเคมรในนาข ฟาวตามคชาการวชเคราะหรดชน การประชบมทางวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ดร.นดนทนา ชชทนอชทม
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร
นายวชวดฒนร อชงคะประดชษฐร 
ฝช ายวชชาการ  สจานดกวชจดยพดฒนาข ฟาว  กรมการข ฟาว
นายสมชาย กรรฑาภชรมยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ดร.นบษรา สชนบดวทอง
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

143 การใช ฟสารกจาจดดวดชพชชกลชโฟซชเนทในข ฟาวโพดหวาน การประชบมเชชงปฏชบดตชการโครงการวชจดยแมชบท
ข ฟาวโพดข ฟาวฟช าง มก. ครด รงทรท 4

นางสาวสดใส ชชางสลดก
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
รศ.ทศพล พรพรหม
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา
อ.นรบณ วรามชตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา
ศ.รดงสชต สบวรรณมรรคา
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

144 การซชอมแซมโครงสร ฟางคอนกรรตเสรชมเหลคกโดยการดศง
คลอไรดรอชออนด ฟวยวชธรทางไฟฟฟาเคมร

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช 
ครด รงทรท 15

วชศชษ แซชลชรม   
นชสชตปรชญญาโท
ผศ.วดนชดย ยอดสบดใจ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

145 การดชดซดบซดลไฟดรไอออนในนจราเสรยด ฟวยถชานธชปฤาษรและ
ถชานกะลามะพร ฟาว

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ภมรรดตนร แย ฟมจรดส
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
วดชรพงษร วาระรดมยร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

146 การดชดซดบซดลไฟดรไอออนในนจราเสรยด ฟวยถชานธชปฤาษรและ
ถชานกะลามะพร ฟาวเชชงพาณชชยร

การประชบมวชชาการ มอบ.วชจดย ครด รงทรท 4 รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

147 การดชดซดบฟอรรมดลดรไฮดรในนจราเสรยด ฟวยไคโตซานจาก
เปลชอกกบ ฟงและไคโตซานเช ชงพาณชชยร

การประชบมวชชาการ มอบ.วชจดย ครด รงทรท 4 รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

148 การดชดซดบฟอรรมดลดรไฮดรในนจราเสรยด ฟวยถชานกกกลม และ
ถชานกะลามะพร ฟาวเชชงพาณชชยร

การประชบมวชชาการ มอบ. วชจดย ครด รงทรท 4 รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 25/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

149 การดชดซดบฟอรรมดลดรไฮดรในนจราเสรยด ฟวยถชานแกลบ ถชานธชป
ฤๅษร และถชานกกกลม

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

วดชรพงษร วาระรดมยร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม มก.
เพคญจดนทรร คจาบาง
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม มก.
รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

150 การดชดซดบฟอรรมดลดรไฮดรในนจราเสรยด ฟวยถชานพบทธรดกษา และ
ถชานบชทชมชนดสเชชงพาณชชยร

การประชบมวชชาการ มอบ.วชจดย ครด รงทรท 4 รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

151 การดชดซดบสรนจราเงชนของสรย ฟอมผ ฟาด ฟวยถชานจากกากกาแฟ
และถชานกะลามะพร ฟาวเชชงพาณชชยร

การประชบมวชชาการ มอบ.วชจดย ครด รงทรท 4 รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

152 การดชดซดบสรในนจราเสรยจากโรงงานผลชตเบรยรรด ฟวยไคโตซาน
จากเปลชอกกบ ฟงและไคโตซานเช ชงพาณชชยร

การประชบมวชชาการ มอบ.วชจดย ครด รงทรท 4 รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

153 การดชดซดบสรในนจราเสรยจากโรงงานผลชตเบรยรรด ฟวยเถ ฟาแกลบ การประชบมวชชาการ มอบ.วชจดย ครด รงทรท 4 กรกมล อชอนเงชน
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

154 การตกค ฟางของโซเดรยมเมตาไบซดลไฟตรในผลมะพร ฟาวอชอนการประชบมวชชาการมหาวชทยาลดยแมชโจ ฟ 
ประจจาปร  2553

ศ.จรชงแท ฟ ศชรชพานชช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
นายกชรนดนทร เหมาะประมาณ

 0.125ระดดบชาตช 26/5/2010

155 การตกตะกอนสาหรชาย Chaetoceros calcitrans ด ฟวยไค
โตซาน

การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยรแหชงประเทศไทย (วทท)

อดงคณา โชคดรวดฒนเจรชญ
Burapha University
ผศ.เยาวภา ไหวพรชบ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง
อนดนตร ทองทา
King Mongkut’s University of Technology 
Thonburi

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

156 การตรวจข ฟอสอบอดตนดยภาษาไทยแบบอดตโนมดตช The 2010 National Computer Science 
and Engineering Conference (NCSEC 
2010)

รศ.ชบลรรดตนร จรดสกบลชดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 17/11/2010

157 การตรวจข ฟอสอบอดตนดยภาษาไทยแบบอดตโนมดตชโดยใช ฟ 
K-NN

การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สมมาตร อดงคเศรณรกบล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
รศ.ชบลรรดตนร จรดสกบลชดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 26/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

158 การตรวจสอบของแขคงทรทละลายนจราได ฟในผลลจาไยด ฟวย
เครชทองวดดคลชทนแมชเหลคกไฟฟฟายชานใกล ฟอชนฟราเรด

การสดมมนาวชชาการวชทยาการหลดงการเกคบ
เกรทยวแหชงชาตช ครด รงทรท 8

อาทชตยร จดนทรรหชรดญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
ดร.ศบมาพร เกษมสจาราญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
จชราพร อนบสรณรวงศรชดย
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

159 การตรวจสอบคบณภาพอ ฟอยด ฟวยแสงยชานใกล ฟอชนฟราเรด การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดย พชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอนครด รงทรท 4

ดร.ศบมาพร เกษมสจาราญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
จชราพร อนบสรณรวงศรชดย
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร
วรระพล พลรดกดร
ศชนยรวชจดยพชชไรชขอนแกชน สจานดกงานวชจดยและ
พดฒนาการเกษตรเขตทรท 3 ขอนแกชน กรมวชชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณร 
ทดกษชณา ศดนสยะวชชดย
ศชนยรวชจดยพชชไรชขอนแกชน สจานดกงานวชจดยและ
พดฒนาการเกษตรเขตทรท 3 ขอนแกชน กรมวชชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณร 
ซาโตรบ มชยาตะ
Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 27/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

160 การตอบสนองตชอการคดดเลชอกโดยวชธรสายพดนธบร S3 ผสม
กดบตดวทดสอบทรทเปค นสายพดนธบรแท ฟในข ฟาวโพดหวานพดนธบร 
KSC 2

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

วรดญญา ดชานทวรศชลปร
 คณะเทคโนโลยรการเกษตร ภาควชชาเทคโนโลยร
การผลชตพชช สถาบดนเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาเจ ฟา
คบณทหารลาดกระบดง 
ดร.โชคชดย เอกทดศนาวรรณ
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
ธรรวดฒนร ศรบตโยภาส
คณะเทคโนโลยรการเกษตร ภาควชชาเทคโนโลยร
การผลชตพชช สถาบดนเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาเจ ฟา
คบณทหารลาดกระบดง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

161 การเตรรยมกระจกทจาความสะอาดตดวเองด ฟวยเทคนชคสปดต
เตอรชงสจาหรดบกระจกเงาสชชงหลดงรถยนตร

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดย 
มหาวชทยาลดยทดกษชณ ครด รงทรท 20 ประจจาปร  
2553

 ผศ. นชรดนดรร วชทชตอนดนตร
ภาควชชาฟชสชกสร คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดย
บชรพา
อ.ภ.พศทงบบญ ปานศชลา
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
อดชศร บชรณวงศร
ภาควชชาฟชสชกสร คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดย
บชรพา
รศ. ดร. สบรสชงหร ไชยคบณ
รศ. สบรสชงหร ไชยคบณ
สยาม วรรวชศกบล
บรชษดทนาโน มชเรอรร อชนดดสทรรร จจากดด

 0.125ระดดบชาตช 16/9/2010

162 การเตรรยมกชทงสบชชดจาโดยวชธรการระเบชดด ฟวยไอนจราเพชทอการ
ผลชตเอทานอล

การประชบมทางวชชาการครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร บางเขน เลชมทรท 
9 สาขาทรดพยากรธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม
(The Proceeding of 48 th Kasetsart 
University Annual Conference)

รศ.สาวชตรร จดนทรานบรดกษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.วชทยา ปด รนสบวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
เครยวเพชร ลบแย ฟม
นชสชต ปรชญญาโท คณะอบตสาหกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 28/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

163 การเตรรยมแปฟงข ฟาวละลายนจราเยคนจากข ฟาวทรทมรปรชมาณแอมช
โลสตชางกดน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางสาวโรสลาวาตร โตะแอ
ภาควชชาเทคโนโยชรวภาพ คณะอบตสาหกรรม
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ดร.ปฐมา จาตกานนทร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นางสาวรบชงทชวา วดนสบขศรร  
หนชวยปฏชบดตชการเทคโนโลยรแปรรชปมดนสจาปะหลดง
และแปฟง ศชนยรพดนธบวชศวกรรมและเทคโนโลยร
ชรวภาพแหชงชาตช
ดร.เกชรอกชล ปชยะจอมขวดญ
หนชวยปฏชบดตชการเทคโนโลยรแปรรชปมดนสจาปะหลดง
และแปฟง ศชนยรพดนธบวชศวกรรมและเทคโนโลยร
ชรวภาพแหชงชาตช
รศ.กล ฟาณรงคร ศรรรอต
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

164 การเตรรยมและคบณสมบดตชของ พอลช (แลคตชก แอซชด) / 
ยางธรรมชาตชอชพอกไซดร / ออรรกาโนเคลยร                  
นาโนคอมโพสชท

การประชบมวชชาการยางพาราแหชงชาตช ครด รงทรท 
2 "Value Creation สชชการพศทงพาตนเอง"

ผศ.ธารชณร นามพชชญร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
รศ.ดร. รดตนวรรณ มกรพรรณ 
วชทยาลดยปชโตรเลรยมและปชโตรเคมร จบฬาลงกรณร
มหาวชทยาลดย

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

165 การเตรรยมและตรวจสอบลดกษณะของฟชลรมบางไททา
เนรยมไดออกไซดรโดยวชธรโซล-เจลประยบกตรเพชทอใช ฟในการ
ยชอยสลายสรย ฟอมผ ฟารรแอกทรฟบลช 19

วทท ครด รงทรท 36 นชตชกาญจนร ฝาเงชน
Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Chatuchak, 
Bangkok, 10900, Thailand
รศ.สบดจชต สงวนเรชอง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ผศ.นดทธมน คชณแสง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
จามร เชวงกชจวาณชช
2National science and technology 
development agency, Paholyothin Road, 
Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 
12120, Thailand

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

166 การเตรรยมและสมบดตชของวดสดบผสมพอลชบชวทชลรนอะดชเพท-
โค-เทเรฟทาเลทและเทอรรโมพลาสตชกสตารรช

การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยรแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 36 (
วทท.36)

อ.อจาพร เสนชหร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร
ผศ.รดงรอง ยกส ฟาน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
จชนดาวรรณ ปดญจางครเจรชญ
นชสชตปรชญญาโท

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 29/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

167 การเตรรยมไฮโดรไลเสททรทได ฟจากการระเบชดหญ ฟาแฝกด ฟวย
ไอนจราเพชทอผลชตไซลชทอล

การประชบมทางวชชาการครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร บางเขน เลชมทรท 
9 สาขาทรดพยากรธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม
(The Proceeding of 48 th Kasetsart 
University Annual Conference)

รศ.สาวชตรร จดนทรานบรดกษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.วชทยา ปด รนสบวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
สบว ชชญา รอดกจาเนชด
นชสชต ปรชญญาโท คณะอบตสาหกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

168 การถชายทอดเทคโนโลยรการผลชตข ฟาวของชาวนาชด รนนจาใน
จดงหวดดพชษณบโลก

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบรพล จดนทราปดตยร
นางสาวกดนยารดตนร เชรทยวเวช
สจานดกสชงเสรชมและฝศกอบรม กจาแพงแสน ฝช ายการ
ศศกษา วชจดยและพดฒนา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

169 การถชายทอดลดกษณะความเปค นหมดนของละอองเกสรตดวผช ฟ
ทรทตอบสนองตชออบณหภชมชสชงและสรของยอดเกสรตดวเมรยของ
ข ฟาว AnxiangS

การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรรครด รงทรท 48

ศลชษา  มณฑา
ภาควชชาพชชไรชนา คณะเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
วรรชดย  มดธยดธถรถาวร
ภาควชชาพชชไรชนา คณะเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
เสาวลดกษณร  อดคราช
ภาควชชาพชชไรชนา คณะเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
อ.ธานร ศรรวงศรชดย
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

170 การทดสอบการสกดดนจรามดนรจาข ฟาวด ฟวยสกรชอดด การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11 ประจจาปร  2553

อ.ศบภกชตตร สายสบนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
ผศ.สบดสายสชน แก ฟวเรชอง
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
ผศ.ปดณณธร ภดทรสถาพรกบล
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ม.เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 30/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

171 การทดสอบความเปค นพชษตชอเซลลรนอกรชางกายเบชรองต ฟน
ของสารสกดดกศทงหยาบจากพชชสมบนไพรไทย สจาหรดบการ
รดกษาโรคมาลาเรรย

การประชบมวชชาการเสนอผลงานวชจดยระดดบ
บดณฑชตศศกษาครด รงทรท 11

รศ.สรดญญา วดชโรทดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
Kridsada Sirisabhabhorn 
Department of Medical Technology, 
Faculty of Allied Health Sciences, 
Thammasat 
Pilaiwan Siripurkpong 
Department of Medical Technology, 
Faculty of Allied Health Sciences, 
Thammasat 
ดร.อบมาพร ทาเสนาะ
Department of Medical Technology, 
Faculty of Allied Health Sciences, 
Thammasat

 0.125ระดดบชาตช 14/9/2010

172 การทดสอบคบณสมบดตชของคารรบอนไฟเบอรรและอรพอกซรท 
สจาหรดบการเสรชมกจาลดงของ ORTHOTROPIC DECK

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

รศ.วชชดย กชจวดทวรเวทยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมโยธา
ประเสรชฐ ศชรชนรานดนตร
มหาวชทยาลดยรดงสชต
ดร. วชมล ลาวดณยรวชสบทธชด
IMMS CO., LTD.

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

173 การทดสอบพดนธบรข ฟาวโพดลชกผสมกศทงการค ฟาในไรชกสชกร ปร  
2552

การประชบมเชชงปฏชบดตชการโครงการวชจดยแมชบท
ข ฟาวโพดข ฟาวฟช าง มก. ครด รงทรท 4

นางสาวสดใส ชชางสลดก
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
นายโกศล เกชดโภคทรดพยร
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยพชชไรชสบวรรณวาจกกสช
กชจ
นายสมชดย ลชทมอรบณ
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
นายสมชาย โพธชสาร
ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช างแหชงชาตช

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 31/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

174 การทดสอบพดนธบรข ฟาวโพดลชกผสมทางการค ฟาในไรชกสชกร ปร  
2552

การประชบมเชชงปฏชบดตชการโครงการวชจดยแมชบท
ข ฟาวโพดข ฟาวฟช าง มก. ครด รงทรท 4

นางสาวสดใส ชชางสลดก
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
นายโกศล เกชดโภคทรดพยร
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยพชชไรชสบวรรณวาจกกสช
กชจ
นายสมชดย ลชทมอรบณ
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
สมชาย โพธชสาร
ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช างแหชงชาตช

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

175 การทดสอบพดนธบรข ฟาวโพดลชกผสมทางการค ฟาในไรช
เกษตรกรจดงหวดดตาก

การประชบมทางวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48 สาขาพชช

นางสาวสดใส ชชางสลดก
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
นายโกศล เกชดโภคทรดพยร
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยพชชไรชสบวรรณวาจกกสช
กชจ
นายสมชาย  โพธชสาร
ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช างแหชงชาตช
นายธจารงศชลป โพธชสชง
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยพชชไรชสบวรรณวาจกกสช
กชจ
นายสมชดย ลชทมอรบณ
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
นายบรรจง ชดยขบนพล
นชคมสหกรณรแมชสอด กรมสชงเสรชมสหกรณร อ.แมช
สอด จ.ตาก  
นายศดกดชดชดย สนชทวงศร ณ อยบธยา   
นชคมสหกรณรแมชสอด กรมสชงเสรชมสหกรณร อ.แมช
สอด จ.ตาก

 0.125ระดดบชาตช 2/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 32/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

176 การทดสอบพดนธบรข ฟาวโพดหวานลชกผสมในไรชกสชกร ปร  
2552

การประชบมเชชงปฏชบดตชการโครงการวชจดยแมชบท
ข ฟาวโพดข ฟาวฟช าง มก. ครด รงทรท 4

นางสาวสดใส ชชางสลดก
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
นายโกศล เกชดโภคทรดพยร
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยพชชไรชสบวรรณวาจกกสช
กชจ
นายสมชดย ลชทมอรบณ
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

177 การทดสอบวชธรประยบกตรใช ฟนจราหอมระเหยในการควบคบม
เชชรอจบลชนทรรยรในดชน

การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร  ครด รงทรท  48

นวรดตนร อชทมจชต
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
อ.ชดยณรงคร รดตนกรรฑากบล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
ผศ.รดต ชยา พงศรพชสบทธา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

178 การทจานายคบณภาพการให ฟบรชการของเวคบเซอรรวชสด ฟวยวชธร
บอกซรและเจนกชนสร

The 2010 National Computer Science 
and Engineering Conference (NCSEC 
2010)

เมธาวรรณ ใจไว
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
อ.อบษา สดมมาพดนธร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 17/11/2010

179 การทจาให ฟบรชสบทธชดบางสชวนของเอนไซมรโปรตชเอสทรทยชอยเซ
อรชซชนจาก Bacillus subtilis C4

The 36th Congress on Sciencend 
Technology of Thailand (STT36) (การ
ประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยร
แหชงประเทศไทย ครด รงทรท36 (วทท36)

สบณชสา สบวรรณพดนธร
ภาควชชาจบลชรววชทยา คณะวชทยาศาสตรร ม. 
เกษตรศาสตรร(บางเขน) 
ผศ.ปทบมพร ฉชมเอนก
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา
ผศ.อมรรดตนร พรหมบบญ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร
อ.สบพร เมธาภดทรกร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

180 การบรชหารจดดการภดยดชนถลชมโดยวชธรทางธรณรวชศวกรรมใน
พชรนทรทเทศบาลเมชองปช าตอง

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายดจารงคร ปศรงสบวรรณ
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 33/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

181 การบจาบดดดชนปนเปชรอนนจรามดนหลชอลชทนด ฟวยหญ ฟากชนนรสรมชวง การประชบมวชชาการสชทงแวดล ฟอมแหชงชาตช ครด รง
ทรท 9

รศ.วชไล เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
ณดฐฐา แสงนรชนทรร
ภาควชชาวชศวกรรมสชทงแวดล ฟอม
รศ.ชาตช เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

182 การบจาบดดนจราทชรงจากโรงฆชาสดตวรเทศบาลเมชองสบพรรณบบรร
ด ฟวยบดวหลวง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาทรดพยากร
ธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม

เสาวรส เลชทองสบนทร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.สมบบญ เตชะภชญญาวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.นชรดนดรร จดนทวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

183 การบจาบดดสรย ฟอมในนจราทชรงจากโรงย ฟอมผ ฟาดอยตบงโดยการ
ดชดซดบด ฟวยเปลชอกชด รนในเมลคดกาแฟ

การประชบมวชชาการ มอบ.วชจดย ครด รงทรท 4 รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

184 การบจาบดดสรและซรโอดรในนจราทชรงจากโรงงานผลชตเบรยรร. การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
มหาสารคาม ครด รงทรท 6

รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/9/2010

185 การบชรณาการจชตตปดญญาศศกษาในวชชาวชธรว ชจดยทาง
พลศศกษา เพชทอสร ฟางเสรชมพฤตชกรรม ในการเรรยนรช ฟและการ
ทจางานรชวมกดนของนชสชตอยชางมรความสบข

การสดมมนาเชชงปฏชบดตชการและนจาเสนอผลงาน
วชจดยระดดบชาตช เรชทองการจดดการเรรยนการสอน
เพชทอพดฒนากระบวนการคชด

อ.จบฑามาศ บดตรเจรชญ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพลศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

186 การปกปฟอง Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จาก
ความร ฟอนโดยการเอคนแคปซชเลชดนด ฟวยเจลอะลชมชเนรยมคารร
บอกซรเมลทชลเซลลชโลส

Thailand Research Expo นางสาวภารบจรรร ภชมชไกล
ภาควชชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอบตสาหกรรม
เกษตร
ผศ.ภคมน (สบธาวดร) จชตประเสรชฐ
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010

187 การปนเปชรอนโลหะหนดกในยาสมบนไพรไทย การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

ดร.พดชราภรณร ภชชไพบชลยร
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร
นางศชรชวดลยร สร ฟอยกลชอม
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร
พชนชจ ไพรสนธชด
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 34/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

188 การประมาณคชาคาบเวลาการฉรดเชชรอเพลชงแบบยชดหยบชนใน
เครชทองยนตรจบดระเบชดด ฟวยประกายไฟโดยวชธรโครงขชาย
ประสาทเทรยม

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบภรณร   เหมชอนหนช
NECTEC และคณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน 
ภาควชชาวชศวกรรมไฟฟฟา
ผศ.พรระยศ แสนโภชนร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
รศ.วรวรรณ ศรรฉดตราภชมบข
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
อมเรศ  แก ฟวปดญญา
NECTEC

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

189 การประมาณปรชมาตรและการกดกเกคบคารรบอนเหนชอพชรนดชน
ของไม ฟยชคาลชปตดสคามาลดชเลนซชส ในสวนปช าลาดกระทชง 
ด ฟวยเทคนชคการสจารวจจากระยะไกล

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาทรดพยากร
ธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม

ภดทร สวชางดร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาการจดดการ
ปช าไม ฟ
ผศ.กาญจนรเขจร ชชชรพ
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาการจดดการ
ปช าไม ฟ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

190 การประเมชนความคงตดวของอชมดลชดนเครชทองสจาอางทรทผสม
สารสกดดจากเนชรอในเมลคดมะมชวงเพชทอเปค นสารออกฤทธรช

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

พชชญอร ไหมสบทธชสกบล
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยหอการค ฟาไทย
อ.เทพกดญญา หาญศรลวดต
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

191 การประเมชนความเปค นพชษตชอยรนของกบาซทรทระบายออกจาก
บชอกจาจดดขยะด ฟวยวชธรโคเมทในพชช

การประชบมวชชาการสชทงแวดล ฟอมแหชงชาตช ครด รง
ทรท 9

สบดารดตนร กบคจาอช
ภาควชชาวชศวกรรมสชทงแวดล ฟอม
รศ.วชไล เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
รศ.ชาตช เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 25/3/2010

192 การประเมชนความรบนแรงการรดทวไหลของนจรามดนเชชรอเพลชง 
JP-8 ภายในคลดงเกคบนจรามดนเชชรอเพลชงจบกเสมคด

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ผศ.กานดชส สบดสาคร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
รศ.ธงไชย ศรรนพคบณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
พดลลภ วชทยาบจารบง
นชส ชตปรชญญาโท สาขาวชศวกรรมความปลอดภดย 
คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

193 การประเมชนความเสรทยงของนดทงร ฟานกชอสร ฟางภายใต ฟสภาวะ
ลมแรงโดยใช ฟข ฟอมชลจากการทดสอบอบโมงครลม

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช 
ครด รงทรท 15

อ.ทรงพล จารบวชศ ชษฏร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 13/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 35/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

194 การประเมชนความเสรทยงตชอการเกชดอดคครภดยด ฟวยเทคนชค 
What If Analysis ในห ฟองเครชทองบนแทชนขบดเจาะนจรามดน
ดชบและกบาซธรรมชาตชในอชาวไทย

การประชบมทางวชชาการวชศวกรรมความ
ปลอดภดยแหชงชาตช ครด รงทรท 2

ปบณณดา  กนกรดตนโชตช
โครงการปรชญญาโท สาขาวชศวกรรมความ
ปลอดภดย ภาคพชเศษ คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.นดนทชยา หาญศบภลดกษณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.125ระดดบชาตช 29/4/2010

195 การประเมชนความเสรทยงตชอสบขภาพจากการรดบสดมผดสสาร
อชนทรรยรระเหยจากอากาศภายในสจานดกงาน

การประชบมวชชาการการจดดการของเสรยและ
พลดงงานทางเลชอกในสภาวะโลกร ฟอน: โอกาส
และความท ฟาทาย

อ.ฐชตชมา รบชงรดตนาอบบล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
ธรรเวช ทชตยรสรแสง
วชทยาลดยพลดงงานและสชทงแวดล ฟอม มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรราชมงคล รดตนโกสชนทรร

 0.125ระดดบชาตช 11/2/2010

196 การประเมชนความเสรทยงตชอสบขภาพจากฝบช นละอองแขวนลอย
ในอากาศภายในสจานดกงาน

การประชบมวชชาการการจดดการของเสรยและ
พลดงงานทางเลชอกในสภาวะโลกร ฟอน: โอกาส
และความท ฟาทาย

อ.ฐชตชมา รบชงรดตนาอบบล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
ธรรเวช ทชตยรสรแสง
วชทยาลดยพลดงงานและสชทงแวดล ฟอมอยชางยดทงยชน 
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรราชมงคล รดตนโกสชนทรร

 0.125ระดดบชาตช 11/2/2010

197 การประเมชนคชาความคงทนตชอการถชกชะล ฟางพดงทลายของ
ดชนในสมการสชญเสรยดชนสากลโดยอาศดยเนชรอดชนและ
ปรชมาณอชนทรรยวดตถบสจาหรดบดชนในประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ผศ.สมนชมชตร พบกงาม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาอนบรดกษรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

198 การประเมชนคบณภาพโปรตรนของอาหารเช ฟาธดญชาตชด ฟวยวชธร
ว ชเคราะหรกรดอมชโนและการยชอย

การประชบมวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรครด รง
ทรท36

นางสาวเยาวดร คบปตะพดนธร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสบขภาพ
นางสาวดวงจดนทรร เฮงสวดสดชด
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสบขภาพ
ดร.วดนเพคญ มรสมญา
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสบขภาพ
นางจบฬาลดกษณร จารบนบช
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

199 การประเมชนเชชรอพดนธบกรรมพลดมสจาหรดบสารต ฟานอนบมชลอชสระ การประชบมวชชาการการวชจดยและพดฒนาพชรนทรท
สชงภาคเหนชอของประเทศไทยเนชทองในโอกาส
ครดบรอบ 40 ปร  มชลนชธชโครงการหลวง

นางสาวสบพรรณชกา สงวนศชลปร
นชส ชตปรชญญาโท สาขาการปรดบปรบงพดนธบรพชช คณะ
เกษตร กจาแพงแสน
นายสมเดช ไทยสมดคร
มชลนชธชโครงการหลวง
นายณดฐทวร มาบางครบ
มชลนชธชโครงการหลวง
รศ.อบณารบจ บบญประกอบ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
อ.เกรรยงศดกดชด ไทยพงษร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 7/1/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 36/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

200 การประเมชนตนเองด ฟวยการเขรยนอนบทชนการเรรยนรช ฟตามหลดก
อภชปดญญาเพชทอพดฒนาผลการเรรยนรช ฟ และจรรยาบรรณการ
วชจดยของนชสชตในระดดบบดณฑชตศศกษา                               
กรณรศศกษารายวชชาระเบรยบวชธรว ชจดยทางการศศกษา

ประชบมวชชาการมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ครด รงทรท 48

อ.วสดนตร ทองไทย
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาการศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 1/2/2010

201 การประเมชนปรชมาณของแขคงทรทละลายนจราได ฟทด รงหมดของ
ผลมะละกอพดนธบรปลดกไม ฟลายแบบไมชทจาลาย ด ฟวยเทคนชค
สเปคโตรสโกปรอชนฟราเรดยชานใกล ฟ

สดมมนาวชชาการ วชทยาการหลดงการเกคบเกรทยว
แหชงชาตช ครด รงทรท 8

สบพรพรรณ  ศรรมาศ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
ดร.พรรพงษร แสงวนางครกชล
สถาบดนวชจดยและพดฒนา  กจาแพงแสน ศชนยร
เทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว
ผศ.รณฤทธชด ฤทธชรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
อ.เกรรยงศดกดชด ไทยพงษร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

202 การประเมชนปรชมาณนจรามดนของผลปาลรมนจรามดนด ฟวยเทคนชค
เนรยรรอ ชนฟราเรด (NIR)

การสดมมนาวชชาการ วชทยาการหลดงการเกคบ
เกรทยวแหชงชาตช ครด รงทรท 8

ผศ.รณฤทธชด ฤทธชรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
สบรรพร ณรงครวงศรวดฒนา
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
ปวรณา เอรทยมเอม
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
มณรรดตนร วงศรจดนทรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
ภรวรรณ นชจจรดลกบล
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

203 การประเมชนปรชมาณวชตามชนซรในผลมะละกอพดนธบรปลดกไม ฟ
ลายแบบไมชทจาลายตดวอยชางด ฟวยเทคนชค NIRs

สดมมนาวชชาการ วชทยาการหลดงการเกคบเกรทยว
แหชงชาตช ครด รงทรท 8

กฤษณร เอรทยมจดด
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
ดร.พรรพงษร แสงวนางครกชล
สถาบดนวชจดยและพดฒนา  กจาแพงแสน ศชนยร
เทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว
ผศ.รณฤทธชด ฤทธชรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

204 การประเมชนปรชมาณสารอชนทรรยรระเหยงชายทรทถชกปลดปลชอย
สชชบรรยากาศในเขตกรบงเทพมหานคร

การประชบมวชชาการสชทงแวดล ฟอมแหชงชาตชครด รง
ทรท 9

ผศ.จรมา ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 37/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

205 การประเมชนผลกระทบจากการรดทวไหลและการระเบชดของ
ทชอสชงกบาซทรทใช ฟเปค นเชชรอเพลชงของโรงไฟฟฟาพลดงความร ฟอน
รชวมเพชทอสร ฟางแผนรองรดบเหตบฉบกเฉชน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ปดณณพร จงเกษมวงศร
การไฟฟฟาฝช ายผลชตแหชงประเทศไทย, Electricity 
Generating Authority of Thailand
ผศ.กานดชส สบดสาคร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
รศ.ธงไชย ศรรนพคบณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

206 การประเมชนผลของสารสกดดจากพชชวงศรขชงในการควบคบม
โรค แอนแทรคโนสของพรชก

การประชบมวชชาการ ครด รงทรท 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

ธรระวดฒนร สนธชหา 
ผศ.ชลชดา เลคกสมบชรณร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

207 การประเมชนผลโครงการฝศกอบรมการเพาะเหคดฟางใน
ตะกร ฟาพลาสตชกของเกษตรกรในเขตใกล ฟเครยงสถานรวชจดย
กาญจนบบรร

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางนวลปรางคร ไชยตะขบ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยกาญจนบบรร
นายจรดล เหคนพชทดกษร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยกาญจนบบรร
นวะรดตนร พชลาภ
สถานรวชจดยกาญจนบบรร สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนา
ระบบนชเวศเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

208 การประเมชนผลผลชตข ฟาวนานจราฝนด ฟวยพารามชเตอรรทางชล
ศาสตรรของดชนทรทได ฟจากข ฟอมชลรรโมทเซคนซชง

การประชบมวชชาการเทคโนโลยรอวกาศและภชมช
สารสนเทศแหชงชาตชประจจาปร2553

อ.สบจชตรา เจรชญหชรดญยชทงยศ
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควชชาภชมชศาสตรร
ดร.ดรบณวรรณ กจาธรเกรยรตช
ภาควชชาภชมชศาสตรร คณะศชลปศาสตรร 
มหาวชทยาลดยธรรมศาสตรร
ดร.คชโยชช ฮอนด ฟา
สาขาวชชาระบบสารสนเทศภชมชศาสตรรและรรโมท
เซคนซชง สถาบดนเทคโนโลยรแหชงเอเชรย

 0.125ระดดบชาตช 16/12/2010

209 การประเมชนผลลดพธรในการสชงนจราของระบบคลองอดตโนมดตช การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายอบรชนทรร โสตยม
นชสชตปรชญญาเอก
รศ.วราวบธ วบฒชวณชชยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมชลประทาน
วชชญร ศรรวงษา
สถาบดนพดฒนาการชลประทาน สจานดกวชจดยและ
พดฒนา กรมชลประทาน นนทบบรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

210 การประเมชนศดกยภาพนจรามดนหอมระเหยจากพชชสมบนไพรเพชทอ
ใช ฟในการเคลชอบเมลคดพดนธบรพรชกขรรหนช

การประชบมวชชาการพชชเขตร ฟอนและกศทงร ฟอนครด รง
ทรท 4

อ.เบญญา มะโนชดย
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
อ.พชจชตรา แก ฟวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 38/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

211 การประเมชนสมรรถนะระบบปฟองกดนฟฟาผชาเพชทอปรดบปรบง
ระบบปฟองกดนฟฟาผชาสายเหนชอดชน 115 กชโลโวลทร

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

อ.นาตยา คล ฟายเรชอง
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา
สบดารดตนร สมคะเน 
อรรถพงศร เสาะสบวรรณ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

212 การประเมชนอายบการเกคบรดกษาของสารปฟองกดนการเกาะตชด
โดยใช ฟวชธรสภาวะเรชง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

กรรตชนาฏ พชลเกษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.อนบวดตร แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.กมลวรรณ แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

213 การประยบกตรใช ฟการสจารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภชมชศาสตรรเพชทอศศกษาพชรนทรทนจราทชวมของบชอเพาะเลรรยงสดตวร
นจรา: จดงหวดดพระนครศรรอยบธยา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ญาดา โกธรรม
คณะประมง มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.เมธร แก ฟวเนชน
คณะประมง บางเขน ภาควชชาการจดดการประมง
รศ.วราหร เทพาหบดร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
พบธชพล สบวรรณชดย
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

214 การประยบกตรใช ฟแนวทางการจดดการเรรยนการสอนตามแนว
คชดจชตปดญญาในรายวชชาระเบรยบวชธรว ชจดยทางการศศกษา 
เพชทอพดฒนาผลการเรรยนรช ฟของนชสชต

การประชบมวชชาการระดดบชาตช ครด รงทรท 2 มหา
วชทยาลดยราชภดฎนครปฐม

อ.วสดนตร ทองไทย
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาการศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 15/6/2010

215 การประยบกตรใช ฟแบบจจาลองคณชตศาสตรร MIKE11-Data 
Assimilation เพชทอการพยากรณรนจราทชวมในลบชมนจราชรตอนบน

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 16

อ.วชษบวดฒกร แต ฟสมบดตช
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมชลประทาน
กชตชพงศร ทองเชชรอ
วชศวกรรมทรดพยากรนจรา คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 18/5/2010

216 การประยบกตรใช ฟแบบจจาลองชลศาสตรรและระบบ
สารสนเทศภชมชศาสตรรเพชทอสร ฟางแผนทรทนจราทชวมในลบชมนจราวดง

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

อ.วชษบวดฒกร แต ฟสมบดตช
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมชลประทาน
นางสาวดวงนภา วานชชสรรพร
ภาควชชาวชศวกรรมชลประทาน

 0.125ระดดบชาตช 14/5/2010

217 การประยบกตรใช ฟแบบจจาลองเชชงตดวเลขคจานวณกระแสนจรา
ขศรนนจราลง โดยปรดบเปลรทยนแอมปลชจชดขององครประกอบนจรา
ขศรนนจราลง ในอชาวศรรราชา จดงหวดดชลบบรร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบนทรร ทารพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
ผศ.มณฑล อนงครพรยศกบล
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 39/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

218 การประยบกตรใช ฟภาพถชายดาวเทรยมและแบบจาลอง
คณชตศาสตรรในการตชดตามการเปลรทยนแปลงพชรนทรทชายฝดทง

การประชบมวชชาการ เทคโนโลยรอวกาศและ
ภชมชสารสนเทศแหชงชาตช ประจจาปร  2553

ศชรชลดกษณร พฤกษรปชตชกบล
สานดกงานพดฒนาเทคโนโลยรอวกาศและภชมช
สารสนเทศ (องครการมหาชน)
อ.เช ชดวงศร แสงศบภวานชช
วชทยาลดยพาณชชยนาวรนานาชาตช ศรรราชา สาขา
วชชาวชศวกรรมตชอเรชอและเครชทองกลเรชอ
ณดทธร แก ฟวภชช
สานดกงานพดฒนาเทคโนโลยรอวกาศและภชมช
สารสนเทศ (องครการมหาชน)
วราทชพยร บดวแก ฟว
สานดกงานพดฒนาเทคโนโลยรอวกาศและภชมช
สารสนเทศ (องครการมหาชน)

 0.125ระดดบชาตช 15/12/2010

219 การประยบกตรใช ฟสารฆชาเชชรอกลบชมออกซชไดสรซชทงเพชทอลด
จบลชนทรรยรกชอโรคในผลชตภดณฑรสดตวรนจรา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อดจฉรา แสนคม
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
นจราทชพยร ขดนตยาภรณร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
ผศ.วราภา มหากาญจนกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

220 การปรดบปรบงการดจาเนชนงานโรงงานประกอบรถยนตรให ฟ
เปค นสายการผลชตแบบรชนผสมโดยใช ฟเทคนชคการจจาลอง
สถานการณร

การประชบมวชชาการทางวชศวกรรมศาสตรร
มหาวชทยาลดยสงขลานครชนทรร ครด รงทรท 8

รศ.พชชชต สบขเจรชญพงษร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
ฤทดย  รบ ฟงสรทอง

 0.125ระดดบชาตช 22/4/2010

221 การปรดบปรบงคชาความต ฟานทานแรงดศงในกระบวนการปชด
ผนศกบรรจบภดณฑรโดยวชธรการออกแบบการทดลอง

การประชบมวชชาการทางวชศวกรรมศาสตรร ครด รง
ทรท 8 ณ คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดย
สงขลานครชทรร

รศ.ประไพศรร สบทดศนร ณ อยบธยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
นชภาส
ลรนะธรรม

 0.125ระดดบชาตช 22/4/2010

222 การปรดบปรบงคบณภาพนจรามดนชรวภาพจากกากกาแฟ โดย
ปฏชกชรชยาไฮโดรดรออกซชจรเนชดน ด ฟวยตดวเรชงปฏชก ชร ชยา 
MCM-41, CoMo/MCM-41 and Cu-CoMo/MCM-41

การประชบมวชชาการวชศวกรรมเคมรและเคมร
ประยบกตรแหชงประเทศไทยครด รงทรท 20

รศ.อภชญญา ดวงจดนทรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
นายชดยวชทยร วงศรหชรดญวดฒนร 
ภาควชชาวชศวกรรมเคมร

 0.125ระดดบชาตช 22/11/2010

223 การปรดบปรบงคบณสมบดตชความแขคงแรงแมชพชมพรโดยกระบวน
การเตชมเนชรอวดสดบแบบสลดบชด รน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.คบณยบต เอรทยมสอาด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล
สชรชชดย จชรวงศรนบสรณร
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล, คณะวชศวกรรม
ศาสตรร, มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
จดงหวดด เจรชญสบข
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล, คณะวชศวกรรม
ศาสตรร, มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 40/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

224 การปรดบปรบงเนชรอสดมผดสของเจลแปฟงข ฟาวโดยใช ฟเอนไซมร
โปรตรเอส

การประชบมทางวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นส. สบชดญญา ดอกละมบด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
รศ.ปรชศนา สบวรรณาภรณร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

225 การปรดบปรบงผดงเมชองรวมกรบงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 
เพชทอหยบดยด รงการกระจดดกระจายของเมชอง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ฐาปนา บบณยประวชตร
บจ. พชพชธภดณฑรเอเซรย
อ.ธนภณ พดนธเสน
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขา
วชชาการวางผดงเมชองและสภาพแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

226 การปรดบปรบงพดนธบรถดทวเหลชอง(Glycine max (L.) Merrill) 
ให ฟมรความสามารถในการตรศงไนโตรเจนสชงโดยไรโซเบรยม

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท48

นายธรระ สมหวดง
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยเขาหชนซ ฟอน
ศ.พรระศดกดชด ศรรนชเวศนร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา
นายธจารงศชลป โพธชสชง
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยพชชไรชสบวรรณวาจกกสช
กชจ
นายนพศชล สมบทรทอง
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยเขาหชนซ ฟอน
ดร.กชทงกานทร พานชชนอก
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยเขาหชนซ ฟอน
ศชรชลดกษณร  จชตรอดกษร
กลบชมงานวชจดยจบลชนทรรยรด ชน กองปฐพรวชทยา กรม
วชชาการเกษตร  กรบงเทพฯ 10900
อดจฉรา นดนทกชจ
กลบชมงานวชจดยจบลชนทรรยรด ชน กองปฐพรวชทยา กรม
วชชาการเกษตร  กรบงเทพฯ 10900

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

227 การปรดบปรบงสมรรถนะระบบปฟองกดนฟฟาผชาในระบบสาย
จจาหนชาย 22 kV

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

อ.นาตยา คล ฟายเรชอง
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา
วชชชบดา โสโพธชด 
พชศาล เดชนสชงเนชน

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

228 การปรดบสภาพขรรเลชทอยโดยใช ฟดชางรชวมกดบความร ฟอนสจาหรดบ
การผลชตไฮโดรเจน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

จรรศดกดชด ปานเดช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
อ.ประไพพชศ ชดยรดตนมโนกร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 41/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

229 การเปรรยบเทรยบการเจรชญเตชบโตและปรชมาณเบต ฟาแคโร
ทรนของสาหรชายสไปรชลชนาในอาหารสชตรลดต ฟนทบนและสชตร 
zarrouk

การประชบมวชชาการเ งานกษตรนเรศวร ครด รงทรท 
8

อ.พรพชมล เมธรนบกชล
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร

 0.125ระดดบชาตช 30/7/2010

230 การเปรรยบเทรยบความไวของเส ฟนใยเชชรรากชอโรคสดตวรนจรา
ตชอโซเดรยมคลอไรดร ไฮโดรเจนเปอรรออกไซดร กรดอะซช
ตชก และโพวชโดนไอโอดรน

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร สาขาสดตวแพทยศาสตรร ครด รงทรท 
48

รศ.องอาจ เลาหวชนชจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบล
ชรววชทยาและวชทยาภชมชคบ ฟมกดน

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

231 การเปรรยบเทรยบคบณลดกษณะทางประสาทสดมผดสของมะ
มชวงพดนธบรนจราดอกไม ฟในระยะดชบและสบก

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ชานนทร สาระสบข
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.อนบวดตร แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

232 การเปรรยบเทรยบประสชทธชภาพการดชดซดบสรย ฟอม RBBR 
ด ฟวยถชานกดมมดนตรจากไม ฟสนและไม ฟสดก

the 36th Congress on Science and 
Technology Thailand (STT 36)

พชชชาภดทรร  กบลมา
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร
ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางสาววราภรณร อภชวดฒนาภชวดต
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

233 การเปรรยบเทรยบประสชทธชภาพแผนภชมชควบคบมคบณภาพใน
การตรวจพบการเปลรทยนแปลงคชาเฉลรทยของกระบวนการ
ผลชต

การประชบมวชชาการทางด ฟานคณชตศาสตรร ครด รง
ทรท 15 ประจจาปร  2553

ธรณชนทรร สดจวชรชยทรดพยร
ภาควชชาสถชตช คณะวชทยาศาสตรร
รศ.อภชญญา หชรดญวงษร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช
อ.จบฑาภรณร สชนสมบชรณรทอง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช

 0.125ระดดบชาตช 11/3/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 42/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

234 การเปรรยบเทรยบผลของยาสลบระหวชาง tiletamine 
HCl-zolazepam (zoletil)-xylazine and 
ketamine-diazepam-xylazine ในลชกม ฟาโต ภายใต ฟการ
ปฏชบดตชงานภาคสนาม

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบพรรณชกา  พบทธชาลร 
คณะสดตวแพทยศาสตรร  มหาวชทยาลดยขอนแกชน
ผศ.วรกชจ  เชชดชชธรรม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
อารรยร  ไหลกบล
คณะสดตวแพทยศาสตรร  มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
ขนชษฐา  เพชรอบดมสชนสบข  
คณะสดตวแพทยศาสตรร  มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
เมธา จดนดา
คณะสดตวแพทยศาสตรร  มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
สบขบมาล พฤกษรอบดม
คณะสดตวแพทยศาสตรร  มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

235 การเปรรยบเทรยบสมรรถนะระบบปฟองกดนฟฟาผชาสจาหรดบเสา
สชงทรทมรรชปแบบตชางกดน

การประชบมวชชาการ ทางวชศวกรรมไฟฟฟา ครด รง
ทรท 33(EECON33)

อ.นาตยา คล ฟายเรชอง
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา
พงศรเทพ แซชอศรง 
มณรกบล บบญเทศ

 0.125ระดดบชาตช 1/12/2010

236 การเปรรยบเทรยบสารให ฟกลชทนสจาคดญของข ฟาวผดดทรทผดดแบบ
ไฟแดงและผดดแบบธรรมดา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ธดนยธรณร ปชยชดยเศรษฐร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
รศ.สชรร ชดยเสรร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

237 การเปรรยบเทรยบอดตราการรอดของชชรนสชวนปะการดงทรททจา
การย ฟายปลชก 2 วชธร

การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรทางทะเล 
2553

ปชยะวดฒนร สบจชรชาโต
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
ผศ.ธรณร ธจารงนาวาสวดสดชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
นลชนร ทองแถม
สถาบดนวชจดยและพดฒนาทรดพยากรทางทะเล ชาย
ฝดทงทะเล และปช าชายเลน ภชเกคต
รศ.พดฒนร จดนทรโรทดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา

 0.125ระดดบชาตช 28/6/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 43/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

238 การเปลรทยนแปลงของโครงสร ฟางผลศกและเฟสของเปลชอก
หอยลายจากความร ฟอน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาทรดพยากร
ธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม

อ.วชเชรยร ศชรชพรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
อ.เมธร จดนทโรปกรณร
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
ภชเทพ ดอนท ฟวม
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร
และเทคโนโลยรอบตสาหกรรม มหาวชทยาลดย
ศชลปากร
พชเชษฐ ลชรมสบวรรณ
ภาควชชาฟชสชกสร คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

239 การเปลรทยนแปลงคบณภาพของมะพร ฟาวนจราหอมทรทเคลชอบผชว
ด ฟวยพาราฟชน

สดมมนาวชชาการวชทยาการหลดงการเกคบเกรทยว
แหชงชาตช ครด รงทรท 8.

สบทธชลดกษณร  พบชงมณรสกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.อนบวดตร แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.กมลวรรณ แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

240 การเปลรทยนแปลงทางสรรรวชทยาหลดงการเกคบเกรทยวและการ
เกคบรดกษาใบตองสด

สดมมนาวชชาการ วชทยาการหลดงการเกคบเกรทยว
แหชงชาตช ครด รงทรท 8

ดร.พรรพงษร แสงวนางครกชล
สถาบดนวชจดยและพดฒนา  กจาแพงแสน ศชนยร
เทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว
ไพลชน นงครคจา
ศชนยรนวดตกรรมเทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
นายชชศดกดชด คบณบไทย
สถาบดนวชจดยและพดฒนา กจาแพงแสน ศชนยร
เทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว
นายเจรชญ ขบนพรม
สถาบดนวชจดยและพดฒนา  กจาแพงแสน ศชนยร
เทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว
นางสาวยบพชน อชอนศชรช
สถาบดนวชจดยและพดฒนา  กจาแพงแสน ศชนยร
เทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว
นายสมนศก ทองบชอ
สถาบดนวชจดยและพดฒนา  กจาแพงแสน ศชนยร
เทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

241 การเปลรทยนแปลงสารระเหยให ฟกลชทนและวชตามชนซรของนจรา
สดบปะรดสดและนจราสดบปะรดพาสเจอรรไรซร

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 47 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

นางสาวสบธาสชนร ชชรนทอง
ภาควชชาวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร 
ผศ.วรรณร จชรภาคยรกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 44/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

242 การผลชตกล ฟายชคาลชปตดส คามาลดชเลนซรสด ฟวยวชธรการเพาะ
เลรรยงเนชรอเยชทอโดยระบบ Temporary Immersion แบบ
ขวดคชช

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท48

นายรบชงอรบณ สบชมแก ฟว
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางยบพา ปานแก ฟว (มงคลสบข)
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
ผศ.ลดาวดลยร พวงจชตร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนวดฒนวชทยา
รศ.สมคชด สชรชพดฒนดชลก
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรววชทยาปช าไม ฟ
สมบดตร โคกกระเทรยม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

243 การผลชตเมทานอลจากกบาซมรเทนโดยเชชรอเมทาโนโทร
ฟทรทถชกตรศงในแคลเซรยมอดลจชเนท

การประชบมวชชาการสชทงแวดล ฟอมแหชงชาตชครด รง
ทรท 9

วชลาสชนร นนตะแสน
ภาควชชาวชศวกรรมสชทงแวดล ฟม
รศ.วชไล เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
รศ.ชาตช เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

244 การผลชตเยชทอและกระดาษด ฟวยมชอจากกาบกล ฟวยนจราว ฟาทรท
เกคบผลผลชตแล ฟวเพชทอใช ฟงานหดตถกรรมและบรรจบภดณฑร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายวบฒชนดนทร คงทดด
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
ดร.สบธรรา วชทยากาญจนร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

245 การผลชตเยชทอและการฟอกสรเยชทอจากปอคชวบาสจาหรดบ
อบตสาหกรรมขนาดยชอม

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาทรดพยากร
ธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม

นายวชขดณฑร อรรณพานบรดกษร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
เพคญศรร อตชวรรณาพดฒนร
สจานดกวชจดยการจดดการปช าไม ฟและผลชตผลปช าไม ฟ 
กรมปช าไม ฟ
ชดยรดตนร ดบลยพดชรร
สถาบดนวชจดยพชชไรช กรมวชชาการเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

246 การผลชตและการตลาดกล ฟวยไม ฟในพชรนทรทภาคกลางและพชรนทรท
ใกล ฟเครยง

การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางฤดร ธรระวนชช
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายพดฒนาเชชงธบรกชจ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 45/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

247 การผลชตเอทานอลจากไม ฟยชคาลชปตดสโดยกระบวนการยชอย
เปค นนจราตาลและหมดกพร ฟอมกดน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

วนชดา ปานอบทดย
ภาควชชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอบตสาหกรร
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขต
บางเขน กทม.
ผศ.นชคม แหลมสดก
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนผลชตภดณฑร
รศ.สาโรจนร ศชรชศดนสนรยกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.วชรดตนร วาณชชยรศรรรดตนา
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
ผศ.ประมบข ภระกชลสบขสถชตยร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

248 การผลชตเอธานอลจากกาบมะพร ฟาวโดยกระบวนการ
ไฮโดรไลซชสและหมดกแยกขด รนตอนและกระบวนการไฮโดร
ไลซชสและหมดกรวมขด รนตอน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางสาววราภรณร อภชวดฒนาภชวดต
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางสาวนดนทชยา ชบชมชชทน
นายวบฒชนดนทร คงทดด
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นางสารชมา สบนทรารชบน
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 46/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

249 การฝดงกลบมชลฝอยแบบกศทงใช ฟออกซชเจนเพชทอลดการปลด
ปลชอยกบาซเรชอนกระจกจากมชลฝอย

การประชบมวชชาการสชทงแวดล ฟอมแหชงชาตชครด รง
ทรท 9

นพฤทธชด สบทธศชลปร
นชส ชตปรชญญาโท ภาควชชาวชศวกรรมสชทงแวดล ฟอม 
ม.เกษตรศาสตรร
รศ.ชาตช เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
รศ.วชไล เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
คมศชลปร  วดงยาว
National Institute for Environmental 
Studies, Japan
Kazuto Endo
National Institute for Environmental 
Studies, Japan
Masato Yamada
National Insitute for Environmental 
Studies, Japan

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

250 การพยากรณรความต ฟองการของลชกค ฟาและแบบจจาลอง
สชนค ฟาคงคลดงของโรงงานผลชตปบจ ย

การประชบมวชชาการขชายงานวชศวกรรมอบตสาห
การ 2553

รศ.รบชงรดตนร ภชสดชเพคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
กบสบมา  ธรรมภดทรกบล

 0.125ระดดบชาตช 13/10/2010

251 การพยากรณรปรชมาณการนจาเข ฟากบ ฟงขาวแชชแขคงของ
ประเทศสหรดฐอเมรชกาด ฟวยเทคนชควชเคราะหรอนบกรมเวลา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบกดญญา ยองประยชร
ภาควชชาการจดดการเทคโนโลยรอบตสาหกรรม
เกษตร คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
อ.พรธชภา องครคบณารดกษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

252 การพดฒนากระบวนการเพชทอแก ฟปดญหาเรชทองตะกอนในนจรา
อ ฟอยพร ฟอมดชทม

การประชบมวชชาการอบตสาหกรรมเกษตร 
มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช ครด รงทรท 2, 
มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช จดงหวดดเชรยงใหมช

กรรตช ภชชพวง
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
อ.วรรเชษฐร จชตตาณชชยร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
อ.สชรชชดย สชงเสรชมพงษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 22/11/2010

253 การพดฒนาการคชดแบบไตรชตรองของนชสชตครชวชทยาศาสตรร
ด ฟวยกชจกรรมการเรรยนรช ฟตามแนวคชดจชตปดญญาศศกษาในราย
วชชาทดกษะกระบวนการทางวชทยาศาสตรร

การประชบมวชชาการเชชงปฏชบดตชการและการนจา
เสนอผลงานวชจดย

อ.ชาตรร ฝช ายคจาตา
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาการศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 19/8/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 47/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

254 การพดฒนาการปลชกพลดบอยชางเปค นการค ฟาในพชรนทรทสชงของ
ภาคกลางตอนบนในประเทศไทย

การประชบมวชชาการ การวชจดยและพดฒนาพชรนทรท
สชงภาคเหนชอของประเทศไทย เนชทองใน
โอกาสครบรอบ 40 ปร  มชลนชธชโครงการหลวง

นายโอฬาร ตดณฑวชรบฬหร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
นางวรระศรร เมฆตรง 
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
นายวรระยบทธ แสนยากบล
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
นายวชสชฐ กชจสมพร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยดอยปบย
นายวรวชทยร ยรทสวดสดชด
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยดอยปบย
นางสาวบดวบาง ยะอชป
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยดอยปบย
ภชวดล  เตโช
กรมวชชการเกษตร ศชนยรบรชการวชชาการด ฟานพชช
และปดจจดยการผลชตเพชรบชรณร

 0.125ระดดบชาตช 7/1/2010

255 การพดฒนากชจกรรมการเรรยนรช ฟตามแนวทางจชตตปดญญา
ศศกษาเพชทอพดฒนากระบวนการทจางานกลบชมอยชางเปค นระบบ
ในวชชาสดมมนา 179597 สจาหรดบนชสชตปรชญญาโทสาขา
วชชาธบรกชจศศกษา ภาคพชเศษ

การสดมมนาเชชงปฏชบดตชการและนจาเสนอผลงาน
วชจดยระดดบชาตช เรชทอง การจดดการเรรยนการสอน
เพชทอพดฒนากระบวนการคชด

อ.เมธชนร วงศรวานชช รดมภกาภรณร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 19/8/2010

256 การพดฒนาเครชทองตดดทชอนพดนธบรมดนสจาปะหลดง การประชบมวชชาการโครงงานวชศวกรรมเกษตร
แหชงชาตช ครด รงทรท 16

อ.วดนรดฐ อดบดบลลากาซชม
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 29/1/2010

257 การพดฒนาเครชทองแยกผลปาลรมดชบออกจากทะลาย การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11 ประจจาปร  2553

อ.แก ฟวกานตร พวงสมบดตช (บบญยะเพคญ)
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

258 การพดฒนาจชตสาธารณะของนชสชตบดณฑชตศศกษา สาขา
ปฐมวดยศศกษา มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร โดย
ผชานกระบวนการเรรยนรช ฟตามแนวคชดจชตตปดญญาศศกษาใน
รายวชชาการศศกษาสจาหรดบผช ฟปกครอง

การสดมมนาเชชงปฏชบดตชการและนจาเสนอผลงาน
วชจดยระดดบชาตช เรชทอง การจดดการเรรยนการสอน
เพชทอพดฒนากระบวนการคชด

อ.ปชยะนดนทร หชรดณยรชโลทร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาการศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

259 การพดฒนาชบดทดสอบคชาซรโอดรของนจราในภาคสนาม การประชบมวชชาการ มอบ.วชจดย ครด รงทรท 4 รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

260 การพดฒนาชบดทดสอบปรชมาณฟอรรมดลดรไฮดรในนจราตดวอยชาง
ภาคสนาม

การประชบมวชชาการ มอบ.วชจดย ครด รงทรท 4 รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 48/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

261 การพดฒนาแซนดรวชชสเปรดนจรานมถดทวเหลชองเพชทอสบขภาพ การประชบมวชชาการ เกษตรนเรศวร ครด รงทรท 8 นางสาววราภรณร ประเสรชฐ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป
นางสาวงามจชตร โลชวชทชร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป
นางอบไร เผชาสดงขรทอง
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป

 0.125ระดดบชาตช 30/7/2010

262 การพดฒนาต ฟนแบบเครชทองผสมปบจ ยหมดกแบบถดงหมบน การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดยพชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอน ครด รงทรท 4

อ.ศบภกชตตร สายสบนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
ผศ.ปดณณธร ภดทรสถาพรกบล
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ม.เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร
วรณา ชาลรยบทธ
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ม.เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร
เยาวลดกษณร พดสดบ
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ม.เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร
รศ.นชรดนดรร จดนทวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

263 การพดฒนาเทคนชค Quantitative Competitive PCR 
เพชทอใช ฟตรวจหาปรชมาณดรเอนเอของ PCV2 ในสบกรทรทมร
ปดญหาโรค PMWS

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร สาขาสดตวแพทย
ศาสตรร

ณดฐรดต ช ตด รงธรรมนชยม
ภาควชชาจบลชรววชทยา และวชทยาภชมชคบ ฟมกดน คณ
สดตวแพทยศาสตรร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.พรทชพภา เลคกเจรชญสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบล
ชรววชทยาและวชทยาภชมชคบ ฟมกดน
Tippawan Jantafong
ภาควชชาจบลชรววชทยา และวชทยาภชมชคบ ฟมกดน คณ
สดตวแพทยศาสตรร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
Nantawan Phecharat
ภาควชชาจบลชรววชทยา และวชทยาภชมชคบ ฟมกดน คณ
สดตวแพทยศาสตรร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

264 การพดฒนาเทมเพลทสจาหรดบสร ฟางแบบจจาลองเพชทอการ
วชเคราะหรเครชอขชายระบบหชวงโซชอบปทาน

การสร ฟางแบบจจาลองและการจจาลอง
สถานการณรครด รงทรท 2 ประจจาปร  พ.ศ.2553 "
การสร ฟางแบบจจาลองเพชทอไทยเข ฟมแขคง"

อ.พรเทพ อนบสสรนชตชสาร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
ธนพดนธร คงทอง

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

265 การพดฒนาบลคอกคอนกรรตผสมผงยางเปค นวดสดบกดนความ
ร ฟอนและกดนลชทน

การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยรครด รงทรท 8

ผศ.จดกรกฤษณร มหดจฉรชยวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 19/3/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 49/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

266 การพดฒนาผลชตภดณฑรจากเชชรอแบคทรเรรยปฏชปดกษรสายพดนธบร
ใหมชและประสชทธชภาพในการควบคบมโรคขอบใบแห ฟงข ฟาว

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

วราภรณร ภชชภดกดรพดนธร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
รศ.สบดฤดร ประเทชองวงศร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

267 การพดฒนาผลชตภดณฑรมะขามปฟอมแผชน การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ชบตชมา ภชมชวณชชชา
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.อนบวดตร แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.กมลวรรณ แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

268 การพดฒนาผลชตภดณฑรและการยอมรดบโจบกธาตบเหลคกสชงจาก
การเสรชมเฟอรดสซดลเฟต

Thailand Research Symposium 2010 นางสาวชชอลดดดา เทรทยงพบก
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป
นางอบไร เผชาสดงขรทอง
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010

269 การพดฒนาแผนทรทด ชนชบมชนเพชทอการปลชกข ฟาว สชชการสร ฟาง
ความมดทนคงทางอาหาร ในตจาบลเชรยงเครชอ อจาเภอเมชอง 
จดงหวดดสกลนคร

การประชบมวชชาการแหชงชาตช ครด รงปฐมฤกษร อ.พดชชา เศรษฐากา
คณะทรดพยากรธรรมชาตชและอบตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวชชาทรดพยากรเกษตรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 14/12/2010

270 การพดฒนาวชธรการบจาบดดกลชทนในถดงปฏชกรณรระบบเปรยก การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยรครด รงทรท 8

ผศ.จดกรกฤษณร มหดจฉรชยวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 19/3/2010

271 การพดฒนาสมการสจาหรดบทจานายปรชมาณนจรามดนทด รงหมดใน
เมลคดข ฟาวโพดด ฟวยเทคนชค NIRS สจาหรดบใช ฟในโปรแกรม
การปรดบปรบงพดนธบร

การประชบมวชชาการ ครด รงทรท 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร  สาขาพชช

ดร.ศบมาพร เกษมสจาราญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
ผศ.วชเชรยร กรรตชนชจกาล
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา
นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
น.ส.รชทนฤดร แก ฟวชชทนชดย
นชสชต ปโท ภาควชชาพชชไรช คณะเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 50/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )
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272 การพดฒนาสายพดนธบรอ ชนเบรดข ฟาวโพดทรทมรทรชปโตแฟนสชง
เนชทองจากยรน opaque-2

การประชบมเชชงปฎชบดตชการโครงการวชจดยแมชบท
ข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 4

วรารดตนร ณรงครวงศรวดฒนา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา
ผศ.ชชศดกดชด จอมพบก
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา
ผศ.พรรนบช จอมพบก
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชารดงสรประยบกตร
และไอโซโทป
รศ.สมศดกดชด อภชสชทธชวาณชช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพดนธบศาสตรร
นายสบรพล เช ฟาฉ ฟอง
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

273 การพดฒนาสารเคลชอบผชวไบเลเยอรรและสารเคลชอบผชว
หลายองครประกอบเพชทอลดการสชญเสรยนจราหนดกของส ฟมเขรยว
หวานพดนธบรสายนจราผศรง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบทธชลดกษณร พบชงมณรสกบล
ภาควชชาพดฒนาผลชตภดณฑร คณะอบตสาหกรรม
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.อนบวดตร แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.กมลวรรณ แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

274 การพชสชจนรเอกลดกษณรของเชชรอยชอยเซลลชโลสสายพดนธบรใหมช 
Lactobacillus sp MWBPC 1-3-1 ทรทคดดแยกได ฟจากลจา
ไส ฟหมชปช า

การนจาเสนอผลงานวชจดยแหชงชาตช 2553 
(Thailand Research Symposium 2010)

อ.ศชรพรรณ สบคนธสชงหร
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
อ.อนามชกา กาญจนบรรเทชง
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
พบทธาพงศร ภชมชสมบดตช
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
อ.วนดท ศรรเจรชญ
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
สมพร มชลมดทงมร
สถาบดนวชจดยวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรแหชง
ประเทศไทย
รศ.วรวบฒช ฤกษรอจานวยโชค
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชากาย
วชภาคศาสตรร
Roger Frutos
Centre de Coop?ration Internationale en 
Recherche Agronomique pour le 
D?veloppement (CIRAD), Montpellier, 
France

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010
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275 การพชสชจนรเอกลดกษณรลดกษณะของเชชรอ Clostridium sp. 
จากรอยโรคในลจาไส ฟของลชกหมชปช าทรทตายอยชางเฉรยบพลดน

การนจาเสนอผลงานวชจดยแหชงชาตช 2553 
(Thailand Research Symposium 2010)

อ.ศชรพรรณ สบคนธสชงหร
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
อ.อนามชกา กาญจนบรรเทชง
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
อ.วนดท ศรรเจรชญ
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
อ.ณดฐกานตร ลดกษณรกชจเจรชญ
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
ดร.เอกชาตช พรหมดชเรก
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
รศ.วรวบฒช ฤกษรอจานวยโชค
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชากาย
วชภาคศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010

276 การเพาะเลรรยงเนชรอเยชทอเจรชญของกล ฟวยไม ฟสกบลหวายเพชทอ
ผลชตต ฟนพดนธบรกล ฟวยไม ฟปลอดโรคไวรดส

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตชครด รงทรท 9 ดร.นงณพชร (ศชรชวรรณ) คบณากร (บบรรคจา)
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

277 การเพาะเลรรยงสดตวรปช าเช ชงเศรษฐกชจ อรกหนทางหนศทงของ
การอนบรดกษร

การประชบมวชชาการกระทรวงทรดพยากร
ธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม ครด รงทรท 3   (หดวข ฟอ 
การอนบรดกษรและการใช ฟประโยชนรสดตวรปช านอก
ถชทนอาศดย)

ผศ.รองลาภ สบขมาสรวง
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรววชทยาปช าไม ฟ

 0.125ระดดบชาตช 21/7/2010

278 การเพชทมการเจรชญเตชบโตและผลผลชตของคะน ฟาด ฟวยเชชรอรา 
Trichoderma spp. ซศทงแยกได ฟจากดชนขบยไผชสายพดนธบรดด รง
เดชมและสายพดนธบรทรทผชานการฉายรดงสร UV.

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตช ครด รงทรท 
9: พดฒนาพชชสวนไทยเพชทอไทยเข ฟมแขคง

อรรถกร พรมวร
สจานดกวชชาเทคโนโลยรการเกษตร ม.วลดยลดกษณร
รศ.สมชาย ชคตระการ
คณะวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยร มหาวชทยาลดย
ธรรมศาสตรร
รศ. วารชน อชนทนา
สจานดกวชชาเทคโนโลยรการเกษตร ม.วลดยลดกษณร
รศ.จชระเดช แจชมสวชาง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

279 การเพชทมทรชปโตเฟนในข ฟาวโพดข ฟาวเหนรยวโดยใช ฟยรน 
Opaque-2 และใช ฟเครชทองหมายโมเลกบลคดดเลชอก

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

วรรษมน มงคล
คณะเกษตรกจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา 
ผศ.ชชศดกดชด จอมพบก
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา
รศ.รดงสฤษดชด กาวรตบะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา
บบญฤทธชด สชนค ฟางาม
คณะเกษตรกจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา 
อดงคณา เพาะนชยม
คณะเกษตรกจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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280 การเพชทมประสชทธชภาพการซชอมบจารบงรดกษาเรดารรภายในเรชอ
โดยใช ฟการถชายภาพรดงสรความร ฟอน

The 3rd Annual PSU Phuket Research 
Conferences 2010

ทดกษกร ตดณฑวบฑโฒ
สาขาวชชาการจดดการวชศวกรรม คณะวชศวกรรม
ศาสตรร
รศ.พดชราภรณร ญาณกชรดต
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ

 0.125ระดดบชาตช 17/11/2010

281 การเพชทมประสชทธชภาพการผลชตเอนไซมรอชนชลชเนสและอชน
เวอรรเทสจากยรสตร Candida guilliermondii TISTR 
5844

The Proceedings of 48th Kasetsart 
University Annual Conference: 
Agro-Industry, February, 3-5, 
Bangkok, Thailand

มลนพรรษ สงพชมพร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.วชรดตนร วาณชชยรศรรรดตนา
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.สาโรจนร ศชรชศดนสนรยกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

282 การเพชทมปรชมาณทรชปโตแฟนด ฟวยยรน opaque-2 ในข ฟาว
โพดข ฟาวเหนรยวรชวมกดบการใช ฟเครชทองหมายโมเลกบลชชวยใน
การคดดเลชอก

การประชบมเชชงปฎชบดตชการโครงการวชจดยอมชบ
ทข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 4

บบญฤทธชด สชนค ฟางาม
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา
วรรษมน มงคล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา
อดงคณา เพราะนชยม
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา
ผศ.พรรนบช จอมพบก
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชารดงสรประยบกตร
และไอโซโทป
ศ.พรระศดกดชด ศรรนชเวศนร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา
ผศ.ชชศดกดชด จอมพบก
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 53/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

283 การเพชทมอดตราการใช ฟปบจ ยเคมรรชวมกดบการให ฟนจราเพชทอเพชทมผล
ผลชตมดนสจาปะหลดง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายนพศชล สมบทรทอง
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยเขาหชนซ ฟอน
นายธรระ สมหวดง
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยเขาหชนซ ฟอน
นายสบทดศนร แปลงกาย
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยลพบบรร
รศ.วชจารณร วชชชบก ชจ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา
รศ.เอคจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

284 การฟชรนฟชสมรรถภาพโครงสร ฟางคอนกรรตเสรชมเหลคกโดยการ
ดศงคลอไรดรอชออนด ฟวยวชธรทางไฟฟฟาเคมร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

วชศชษ แซชลชรม
ภาควชชาวชศวกรรมโยธา คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.วดนชดย ยอดสบดใจ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

285 การยดบยด รงการถชกปลาสลชดทะเล (Siganus 
canaliculatus) กชนเปค นอาหารของฟองนจรา ปะการดงอชอน 
และกดลปดงหา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรรครด รงทรท 48

ผศ.พดนธบรทชพยร วชเศษพงษรพดนธบร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
อรกมล กบณฑลจชนดา
ภาควชชาวชทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

286 การแยกชนชสดตวรในสกบล Varanus spp. ทรทพบในประเทศ
ไทยดยเทคนชค Polymerase Chain 
reaction-Restriction Fragment Length 
Polymorphophism (PCR-RFLP)

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาตรร ครด รงทรท 48

วดลยา ผชองแผ ฟว
นชสชต บดณฑชตศศกษา ภาควชชาพยาธชวชทยา
รศ.ธรระพล ศชรชนฤมชตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาพยาธช
วชทยา
รศ.เฉลรยว ศาลากชจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
พยาธชวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

287 การแยกเชชรอ จจาแนกชนชด และลจาดดบนชวคลรโอไทดรบาง
สชวนของไวรดสรชปทชอนยาวคดทรทเปค นสาเหตบของโรคใบดชาง
จบดเหลชองของเสาวรสพดนธบรสรมชวง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สชทธชชดย บบญรอด
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
ผศ.พชสสวรรณ เจรยมสมบดตช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
รศ.สชรชภดทรร พราหมณรยร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
ผศ.รดชนร ฮงประยชร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
ดร.ณรงครชดย พชพดฒนรธนวงศร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 54/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

288 การแยกและศศกษาลดกษณะของแบคทรเรรยผลชตซชเดอรรโร
ฟอรร

การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยรแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 36 (
วทท 36)

ผศ.กรรณชการร สดจจาพดนธร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 28/10/2010

289 การรดกษาทางศดลยกรรมในสบนดขทรทปช วยด ฟวย transmissible 
venereal tumor ทรทไมชตอบสนองตชอการใช ฟยาเคมรบจาบดด 
vincristine ด ฟวยวชธร episiotomy รชวมกดบ 
vulvovaginoplasty ในสบนดขเพศเมรย และวชธร subtotal 
penile amputation รชวมกดบ scrotal urethrostomy 
ในสบนดขเพศผช ฟ

การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.สบณร คบณากรสวดสดชด
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
นายวดนชาตช ยชบประดชษฐร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน สจานดกงาน
เลขานบการ
นางสาวนดจพร แจชมจดนทรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน สจานดกงาน
เลขานบการ
นางสาวรตชกร  บบตรชา
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
กจาแพงแสน
นางสาวสชรชภดทรา  เนตรมดย
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน
นายจชตรกร วชรชยารดมภะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
นายกรไชย (มดงกร) กรแก ฟวรดตนร (ดจายดง)
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

290 การลดการปนเปชรอนของเชชรอจบลชนทรรยร อร.โคไลและซาลโม
เนลลาในใบกะเพราโดยใช ฟแสงยชวรซร

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดยพชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอน ครด รงทรท 4

อ.จบฑาทชพยร โพธชดอบบล
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
ผชองเพคญ จชตอารรยรรดตนร

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

291 การลดเชชรอ Campylobacter spp ในขด รนตอนการลด
อบณหภชมชซากของการแปรรชปเนชรอไกชด ฟวยระบบนจราโอโซน
แบบทชศทางการไหลสวนกลดบทาง

การประชบมวชชาการ ครด รงทรท 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

Pravate Tuitemwong
King Mongkut's University of Technology 
Thonburi, Bangkok (Thailand). Faculty of 
Science. Department of Microbiology
สบนดนทชนร ตชรอยศ
King Mongkut's University of Microbiology 
of Technology Thonburi, Bangkok 
(Thailand). Faculty of Science. 
Department 
รศ.ฆรณร ตบ ฟยเตคมวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

292 การลดปรชมาณของเสรยในกระบวนการผลชตแก ฟวครชสตดล การประชบมวชชาการขชายงานวชศวกรรมอบตสาห
การ 2553

รศ.ประไพศรร สบทดศนร ณ อยบธยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
ณดฐพร วงศรวทดญญช
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ

 0.125ระดดบชาตช 13/10/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 55/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

293 การลดปรชมาณฟองในกาว การประชบมวชชาการขชายงานวชศวกรรมอบตสาห
การ 2553

รศ.ประไพศรร สบทดศนร ณ อยบธยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
เบญจมาศ  มานะทวรวดฒนร

 0.125ระดดบชาตช 13/10/2010

294 การวางแผนจดดรถขนสชงข ฟาวสจาหรดบโรงสรข ฟาว การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

อ.ปนดดดา กสชกชจวชวดฒนร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมโยธา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

295 การวชเคราะหรการเพชทมมชลคชาในโซชคบณคชาของผลชตภดณฑรมดน
สจาปะหลดงไทย

การประชบมวชชาการระดดบชาตชด ฟานการบรชหาร
และการจดดการ  ครด รงทรท 2

พชมกมล แก ฟวใส
นชสชต ภาควชชาเทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร 
คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 21/5/2010

296 การวชเคราะหรขด รนตอนวชธรเช ชงพดนธบกรรมทรทเข ฟารหดสด ฟวยอดลกอ
รชทศม LZW ด ฟวยทฤษฎรเค ฟารชาง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

พงศกร แตงทรดพยร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
อ.วรเศรษฐ สบวรรณชก
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

297 การวชเคราะหรความปลอดภดยของเขชทอนคอนกรรตบดอดดโดย
จจาลองการไหลซศมผชานตดวเขชทอน กรณรศศกษา : เขชทอนขบน
ดชานปราการชล

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายณดฐวบธ อชนมาลา
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

298 การวชเคราะหรคารรบอนฟบตพรชรนทรของซองเอกสารจากกระ
ดาษคราฟทร

การประชบมวชชาการวชศวกรรมเคมรและเคมร
ประยบกตรแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 20

น.ส.รจนรยร ไชยศรร
นชส ชตปรชญญาโท ภาควชชาวชศวกรรมเคมร
รศ.ธจารงรดตนร มบชงเจรชญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.125ระดดบชาตช 22/11/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 56/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

299 การวชเคราะหรเครชอขชายทางสดงคม: การใช ฟเครชอขชายแบบอร
โก ฟเซนทรชกเพชทอประเมชนการแพรชกระจายโรคไข ฟหวดดนก
ของการเลรรยงไกชหลดงบ ฟานในจดงหวดดราชบบรร

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.ชดยเทพ พชลเขตตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
อ.สบกดญญา ทองรดตนรสกบล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
ผศ.สบวชชา เกษมสบวรรณ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
รศ.ธานรรดตนร สานตชวดตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
น.สพ.จจาลอง วรศรร
สจานดกงานปศบสดตวรจดงหวดดราชบบรร กรมปศบสดตวร
รศ.ทวรศดกดชด สชงเสรชม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
พยาธชวชทยา
รศ.ธรระ รดกความสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

300 การวชเคราะหรเชชรอแบคทรเรรยสายพดนธบรกลาย 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae ทรทเก ชดจากการชดก
นจาด ฟวยรดงสร UV และประสชทธชภาพในการควบคบมโรคขอบ
ใบแห ฟงของข ฟาว

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

Amy Thein
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
รศ.สบดฤดร ประเทชองวงศร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

301 การวชเคราะหรต ฟนทบนและผลตอบแทนของการใช ฟปบจ ยตามคชา
วชเคราะหรดชนสจาหรดบการผลชตอ ฟอยในชบดดชนกจาแพงเพชร

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

วบฒชไกร โพธชวรรณ
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
ผศ.อรรถศชษฐร วงศรมณรโรจนร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
อ.ศบภชดย อจาคา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
อ.พรไพรชนทรร รบชงเจรชญทอง
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 57/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

302 การวชเคราะหรปรชมาณนจรามดนปาลรมในผลปาลรมแบบไมชทจา
ลายด ฟวยเนรยรรอ ชนฟราเรดสเปกโตรสโกปร

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดย พชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอนครด รงทรท 4

ดร.ศบมาพร เกษมสจาราญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นายอาทชตยร จดนทรรหชรดญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

303 การวชเคราะหรปรชมาณองครประกอบทางเคมรในวดสดบเหลชอ
ทชรงทางการเกษตรเพชทอใช ฟเปค นพลดงงานทดแทนด ฟวยเนรยรร
อ ชนฟราเรดสเปกโตรสโกปร

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดย พชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอนครด รงทรท 4

ดร.ศบมาพร เกษมสจาราญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางสาวณดฐภรณร สบทธชวชจชตรภดกดร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
จรชยา ประศาสนรศรรสบภาพ
กรมวชชาการเกษตร 
ซาโตรบ มชยาตะ
JIRCAS

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

304 การวชเคราะหรเปค นรายตดวด ฟวยภาพถชายของโลมาหลดง
โหนกบรชเวณชายฝดทงขนอม จดงหวดดนครศรรธรรมราช และ
พชรนทรทใกล ฟเครยง

การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรทางทะเล 
2553

นบชจรรยร อบชนดร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
ผศ.ธรณร ธจารงนาวาสวดสดชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
รศ.พดฒนร จดนทรโรทดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
จอม ดชษยนดนทร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล

 0.125ระดดบชาตช 28/6/2010

305 การวชเคราะหรพชรนทรททรทได ฟรดบผลกระทบจากการรดทวไหลของ
สารพาราไซลรนและกรดอะเซตชกออกจากถดงเกคบภายใต ฟ
อชทธชพลของทชศทางลมและชชวงเวลาทรทเก ชดการรดทวไหลโดย
ใช ฟโปรแกรมอโลฮา

การประชบมทางวชชาการวชศวกรรมความ
ปลอดภดยแหชงชาตช ครด รงทรท 2

ประกชต ปบณณะวรกบล
โครงการปรชญญาโท สาขาวชศวกรรมความ
ปลอดภดย ภาคพชเศษ คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.นดนทชยา หาญศบภลดกษณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.125ระดดบชาตช 29/4/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 58/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

306 การวชเคราะหรไฟไนตรเอลชเมนตรของแบบจจาลองคาน
คอนกรรตเสรชมเหลคกทรทมรชชองเปชดขนาดใหญช

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15 (วชศวกรรมโยธากดบการพดฒนาท ฟอง
ถชทน)

ภาณบมาศ โยธามาตยร
ภาควชชาวชศวกรรมโยธา คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
อ.กชจพดฒนร ภชชวรวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

307 การวชเคราะหรลดกษณะของฝนทรททจาให ฟเก ชดสภาพเสรทยง
อบทกภดยบรชเวณลบชมนจรานชานตอนบน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบมามาศ ไชยวงคร
ภาควชชาอนบรดกษวชทยา คณะวนศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.สามดคคร บบณยะวดฒนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาอนบรดกษรวชทยา
รศ.วรระศดกดชด อบดมโชค
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
ผศ.สมนชมชตร พบกงาม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาอนบรดกษรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

308 การวชเคราะหรสภาพแวดล ฟอมทางด ฟานเศรษฐกชจและสดงคม
ของฝรดทงเศสในชชวงการปฏชวดต ชฝรดทงเศสภายใต ฟแบบจจาลอง
เพส

การประชบมวชชาการระดดบชาตชของนดก
เศรษฐศาสตรรครด รงทรท 6

รศ.ดาราวรรณ วชรบฬหผล
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เศรษฐศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 29/10/2010

309 การวชเคราะหรสารปนเปชรอนทางเคมรและชรวภาพของนจรา
ประปา ภายในอาคารมหชดลอดบลยเดช โรงพยาบาล
สมเดคจพระบรมราชเทวร ณ ศรรราชา

การประชบมวชชาการครด รงทรท 48 "ฟชรนเศรษฐกชจ
ชาตช เกษตรศาสตรรกช ฟว ชกฤต พชชชตโลกร ฟอน"

ผศ.สบนทรร ขบนทอง
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
อ.เกรชก วงศรสอนธรรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
นางสาวศดนสนรยร สชรชลดกษณร
จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

310 การวชเคราะหรเสถรยรภาพของสดนดอนธารนจราโดยใช ฟสชตรการ
ขนสชงของตะกอนท ฟองนจราใหมช

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.อดชชดย  พรพรหมชนทรร  
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ทรดพยากรนจรา
Norihiro Izumi
Hokkaido University

 0.125ระดดบชาตช 13/5/2010

311 การวชเคราะหรหาตจาแหนชงเปฟาหมายของกลไกอารรเอคนเอ
อชนเตอรรเฟรยเรนซรบนหนชวยตวบคบมการแสดงออกของ
ไวรดสตดบอดกเสบบร และการสร ฟางอารรเอคนเอไอพลาสมชด

IRPUS 2552 (ISBN 
978-974-456-7130)

ณดฏฐรกวร ทองแท ฟ
ภาควชชาชรวเคมร คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดย
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 0.125ระดดบชาตช 29/6/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 59/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

312 การวชจดยประสชทธชภาพการใช ฟทชอนพดนธบรอ ฟอยจากรถตดดอ ฟอย
และประสชทธชภาพในการปลชกอ ฟอย โดยใช ฟเครชทองปลชกอ ฟอย
ชนชดใช ฟทชอนพดนธบรจากรถตดดอ ฟอย

การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11 ประจจาปร  2553

อ.นนทวดชรร ชดยณรงคร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
รศ.รดตนา ตด รงวงศรก ชจ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
รศ.บพชตร ตด รงวงศรก ชจ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
อ.สมบดตช ขาวประทรป
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
รศ.พงศรศดกดชด ชลธนสวดสดชด
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
นายสานนทร บบญมร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
นายปฐมพงษร คบมพล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
สมหวดง  หลรค ฟา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

313 การวชจดยพดฒนาสชตรอาหารเฉพาะโรคอ ฟวนสจาหรดบสบนดขใน
ประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.เฉลชมพล เลคกเจรชญสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
ฐชตชวรรณ  พดฒนเสถรยรกบล
นชสชตประกาศนรยบดตรบดณฑชต(โรคสดตวรเลรรยง)
สชทธชชดย  ฉดนทรเฉลชมพร
บรชษดท ศชนยรวชทยาศาสตรรเบทาโกร จจากดด
วชลาวรรณ  ประเจกสกบล
ศชนยรเทคโนโลยรอาหารสดตวร ในเครชอเบทาโกร
ธนดชชรอร  ใหมชยะ
บรชษดท เพคท โฟกดส จจากดด
มงคล  กจาประสชทธชด
บรชษดท เพคท โฟกดส จจากดด
นพพร  วายบโชตช
เครชอเบทาโกร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

314 การวชจดยและพดฒนาอยชางมรสชวนรชวมระหวชางมหาวชทยาลดย
และองครกรท ฟองถชทนเพชทอสร ฟางพชรนทรทปฏชบดต ชการทางสดงคม
ศาสตรรและสชงเสรชมการเรรยนรช ฟของชบมชน

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน

ผศ.สบมชตร สบวรรณ
คณะศศกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กจาแพงแสน 
ภาควชชาการพดฒนาทรดพยากรมนบษยรและชบมชน
ดจารงคร มากระจดน
พดฒนาชบมชน จดงหวดดกาญจนบบรร

 0.125ระดดบชาตช 7/12/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 60/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

315 การศศกษาการเกชดสภาวะสมดบลระหวชางกบาซเรดอน-222 
และลชกหลานในบรรยากาศกรบงเทพฯ โดยวชธรแกมมาสเปก
โตรเมตรร

การประชบมทางวชชาการครด รงทรท48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

รศ.รดชนร รบจชวโรดม
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาฟชสชกสร
ผศ.เอกชดย หบชนนชวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาฟชสชกสร
ภดทร แสงเพคง 
โรงเรรยนพรหมบบรรรดชดาภชเษก สจานดกงานคณะ
กรรมการการศศกษาขด รนพชรนฐาน กระทรวง
ศศกษาธชการ
รชต สบทธศชรช 
สจานดกกจากดบดชแลความปลอดภดยทางรดงสร สจานดก
งานปรมาณชเพชทอสดนตช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

316 การศศกษาการคดดเลชอกพดนธบรและการผลชตมะขามปฟอมเพชทอ
อบตสาหกรรม

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตชครด รงทรท 9 นายนคร เหลชองประเสรชฐ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

317 การศศกษาการจดดการฟารรมเลรรยงกบ ฟงขาวแวนนาไมใน
ประเทศไทยและวชเคราะหรหาปดจจดยทรทมรผลตชอปรชมาณผล
ผลชตของเกษตรกรผช ฟเลรรยงกบ ฟงขาว

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

พชรชยะ แสนรดกษร
ภาควชชาการจดดการเทคโนโลยรอบตสาหกรรม
เกษตร คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
อ.พรธชภา องครคบณารดกษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร
ผศ.รวชพชมพร ฉวรสบข
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร
จชรพรรณ เลรทยงโรคาพาธ
สจานดกวชชาวชทยาการการจดดการ สถาบดน
เทคโนโลยรแหชงเอเชรย ปทบมธานร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

318 การศศกษาการจจาลองแบบเชชงโครงสร ฟางสจาหรดบโครงรชาง
ความถรทมชลฐานของเสรยงพชดภาษาไทยทรทแสดงอารมณร

การประชบมทางวชชาการ การสร ฟางแบบ
จจาลองและการจจาลองสถานการณร ครด รงทรท 2 
ประจจาปร  2553

อ.สบภดทรชดย ชมพดนธบร
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา
นจาโชค สดงขรแก ฟว
คณะวชศวกรรมศาสตรรศรรราชา
อรบณโรจนร ศรรเจรชญโชตช
คณะวชศวกรรมศาสตรรศรรราชา

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 61/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว
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319 การศศกษาการใช ฟเทคนชคสเปกโทรสโกปรอชนฟราเรดยชาน
ใกล ฟเพชทอทจานายปรชมาณเนชรอแก ฟวในมดงคบด

การสดมมนาวชชาการวชทยาการหลดงการเกคบ
เกรทยวแหชงชาตช ครด รงทรท 8 (8th National 
Postharvest Technology Conference 
2010)

นางสาวนารถระพร นาคะวดจนะ
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะ
วชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน
รศ.อนบพดนธร เทอดวงศรวรกบล
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร
อาทชตยร จดนทรรหชรดญ
สถาบดนวชจดยและพดฒนาผลชตผลเกษตร
ผศ.ดร.สนธชสบข ธรระชดยชยบตช
 คณะอบตสาหกรรมเกษตร สถาบดนเทคโนโลยรพระ
จอมเกล ฟาเจ ฟาคบณทหารลาดกระบดง
ผศ.ศชวลดกษณร ปฐวรรดตนร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/9/2010

320 การศศกษาการใช ฟประโยชนรจากตะกอนจากระบบบจาบดดนจรา
เสรยในการปลชกพชช

การนจาเสนอผลงานวชจดยแหชงชาตช 2553 
(Thailand Research symposium 2010 
ภาคบรรยาย)

นางสาวภารดร แซชอศรง
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ศชนยรปฏชบดตช
การวชศวกรรมพลดงงานและสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 27/8/2010

321 การศศกษาการเตรรยมและสมบดตชของวดสดบคอมโพสชตของ
ยางธรรมชาตชกดบเส ฟนใยกาบมะพร ฟาวและปาลรมนจรามดน

การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรรครด รงทรท 48

ดร.รดตนา ตดนฑเทอดธรรม
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

322 การศศกษาความได ฟเปรรยบโดยเปรรยบเทรยบในการผลชต
ข ฟาวสารของประเทศไทยและประเทศเวรยดนาม

การประชบมวชชาการข ฟาวแหชงชาตช ครด รง
ปฐมฤกษร "ขดบเคลชทอนงานวชจดยข ฟาวไทยสชชนวดต
กรรม"

อ.อชสรชยา บบญญะศชรช
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 0.125ระดดบชาตช 16/12/2010

323 การศศกษาความลศกการหยอดเมลคดพดนธบรข ฟาวทรทเหมาะสม
เพชทอออกแบบและพดฒนาเครชทองปลชกข ฟาวแบบโรยเมลคด

การประชบมวชชาการ งานเกษตรนเรศวร ครด รงทรท 
8

รศ.พงศรศดกดชด ชลธนสวดสดชด
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
อ.ชบตช มชวงประเสรชฐ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
รศ.บพชตร ตด รงวงศรก ชจ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
รศ.รดตนา ตด รงวงศรก ชจ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
ผศ.พจนา สรมดนตร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน

 0.125ระดดบชาตช 30/7/2010

324 การศศกษาความสดมพดนธรของการขดงนจราทรทมรผลตชอการปลด
ปลชอยกบาซมรเทนในนาข ฟาว

การประชบมวชชาการวชสวกรรมโยธาแหชงชาตช 
ครด รงทรท 15

รศ.บดญชา ขวดญยชน
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมชลประทาน
น.ส.ดวงนภา วานชชสรรพร  
นชสชตปรชญญาเอก ภาควชชาวชศวกรรมชลประทาน

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

325 การศศกษาความสดมพดนธรระหวชาง Phosphorus Buffer 
Coefficient กดบสมบดตชของ 7 ชบดดชนทรทใช ฟปลชกอ ฟอย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

เจนจชรา เทเวศรรวรกบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ศ.ทดศนรยร อดตตะนดนทนร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
รศ.จงรดกษร จดนทรรเจรชญสบข
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 62/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

326 การศศกษาคบณภาพนจราทรททชวมขดงต ฟนข ฟาว การประชบมทางวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชง
ชาตช ครด รงทรท 15

รศ.บดญชา ขวดญยชน
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมชลประทาน
กชตตชนดนทร  กบศลธรรมรดตนร  
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาวชศวกรรมชลประทาน

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

327 การศศกษาคบณลดกษณะของมดนฝรดทงแผชนทรทได ฟจากการทอด
แบบนจรามดนทชวม การทอดภายใต ฟสภาวะสบญญากาศ และ
การอบแห ฟงด ฟวยไมโครเวฟภายใต ฟสภาวะสบญญากาศ

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ผศ.นดนทวดน เทอดไทย
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
สชรดญญา สบภดททธรรม
นชสชตภาควชชาพดฒนาผลชตภดณฑร คณะอบตสาหกรรม
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

328 การศศกษาชชวงเวลาการตายของหอยแมลงภชช(Perna 
viridis Linneaus,1758) ในนจราทะเลระดดบความเคคมตจทา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาอบตสาหกรรม
เกษตร

นายนชตชพดฒนร พลอยประดดบ
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงศรรราชา
นายวรรกชจ จรเกตบ
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงศรรราชา
นายสาโรจนร เรชทมดจารชหร
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงศรรราชา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

329 การศศกษาเชชงทดลองพฤตชกรรมการจบดตชดไฟแบบ 
Piloted ของผลชตภดณฑรจากไม ฟ

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ศชรเวทยร จรดสปรรดาลาภ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล
ผศ.ณดฐศดกดชด บบญมร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

330 การศศกษาเชชรอราทรทเจรชญในอบณหภชมชสชงและราทนความ
ร ฟอนจากดชนและเศษซากพชชทรทเหลชอจากการเกษตร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.ธชดา เดชฮวบ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
รศ.เลขา มาโนช
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

331 การศศกษาตชอมนจราหวานของพชชวงศรถดทว (Leguminosae) การประชบมวชชาการพฤกษศาสตรรแหชงประเทศ
ไทย ครด รงทรท 4

อดฏฐพร  สชทธชดว ชภชศ ชร ช
ภาควชชาพฤกษศาสตรร คณะวชทยาศาสตรร 
รศ.ประศาสตรร เกชรอมณร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

332 การศศกษาทางลดกษณะปรากฏและทางพดนธบกรรมของ
ลดกษณะลชกตายแรกคลอดในแมชสบกรแลนดรเรซและลารรจ
ไวทรทรทถชกเลรรยงในภาคตะวดนออกเฉรยงเหนชอของประเทศ
ไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายสมบดตช ประสงครสบข
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
พรรณพงา แสงสบรชยะ
Faculty of Veterinary Science, Mahidol 
University, Salaya, Nakhon Pathom
รศ.ศรเทพ ธดมวาสร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 63/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

333 การศศกษาเบชรองต ฟนเพชทอหาแนวทางในการผลชตปชนซรเมนตร
สดงเคราะหรจากขยะอบตสาหกรรม

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ณพล อยชชบรรพต
ภาควชชาวชศวกรรมโยธา คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.ศบภกชจ นนทนานดนทร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
ผศ.ดวงฤดร ฉายสบวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
นายเกรยรตชคบณ ทองแดง
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวชชาวชศวกรรมโยธาและสชทงแวดล ฟอม
อ.ศมณพร สบทธชบาก
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวชชาวชศวกรรมโยธาและสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

334 การศศกษาแบบแผนการบรชโภคเครชทองดชทมแอลกอฮอลร และ
บทบาทของสดงคมในการบรรเทาปดญหาจากการบรชโภค
เครชทองดชทมแอลกอฮอลรของวดยทจางานในเขตจดงหวดดชลบบรร

การประชบมทางวชชาการครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

ผศ.จบฑามาศ ทวรไพบชลยรวงษร
คณะวชทยาการจดดการ ศรรราชา สาขาวชชาการ
จดดการ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

335 การศศกษาประสชทธชผลของการประกดนคบณภาพภายใน
ของมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรรตามกระบวนการ PDCA

การประชบมวชชาการและนจาเสนอผลงานวชจดย
นานาชาตช ครด รงทรท 3 เรชทอง"ความรชวมมชอเพชทอ
พดฒนาบนเส ฟนทางระเบรยงเศรษฐกชจตะวดน
ออก-ตะวดนตก"

นางสาววชไลรดตนร วชรชยะวชบชลยรก ชจ
สจานดกประกดนคบณภาพ สจานดกประกดนคบณภาพ
นายธเนศ ดาวรบชงโรจนร
สจานดกประกดนคบณภาพ ฝช ายตรวจสอบ/ประเมชน
คบณภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/9/2010

336 การศศกษาประสชทธชภาพการดชดซดบและการปลดปลชอยอา
ทราซรนของดชนรชวนในพชรนทรทปลชก ข ฟาวโพดเลรรยงสดตวร  
ตจาบลหลดกดชาน  อจาเภอนจราหนาว  จดงหวดดเพชรบชรณร

การประชบมวชชาการ
มหาวชทยาลดยมหาสารคาม ครด รงทรท 6 วดนทรท 
9-10 กดนยายน2553 โรงแรมตดกสชลา, 
มหาสารคาม.

รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/9/2010

337 การศศกษาประสชทธชภาพการสกดดนจรามดนรจาข ฟาวด ฟวยสกรชอดด การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11 ประจจาปร  2553

อ.ศบภกชตตร สายสบนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
ผศ.สบดสายสชน แก ฟวเรชอง
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
ผศ.ปดณณธร ภดทรสถาพรกบล
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ม.เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

338 การศศกษาปดจจดยทางด ฟานพฤตชกรรมและการปรดบปรบง
คบณสมบดตชอชฐดชนเหนรยวผสมวดสดบปอซโซลานเพชทอการ
พดฒนาทรทยดงยชน

การประชบมทางวชชาการ "มหาวชทยาลดย
มหาสารคามวชจดย ครด รงทรท 6

วรรพล นามบบญเรชอง
คณะวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยร มรภ.หมชชบ ฟาน
จอมบศง
ดร. รดตนากร ระวดงกบล
วชทยาลดยพลดงงานและสชทงแวดล ฟอมอยชางยดทงยชน 
มทร. รดตนโกสชนทรร
ผศ.วดนชดย ยอดสบดใจ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 9/9/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 64/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

339 การศศกษาปดจจดยทรทมรผลกระทบตชอความแขคงแรงของการ
ยศดตชดและอายบการใช ฟงานของชชรนงานคารรบอนไฟเบอรร

การประชบมวชชาการขชายงานวชศวกรรมอบตสาห
การ 2553

รศ.ประไพศรร สบทดศนร ณ อยบธยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
Patchara Sukhumalind

 0.125ระดดบชาตช 13/10/2010

340 การศศกษาปดจจดยทรทเหมาะสมตชอการเจรชญเตชบโตของไซยา
โนแบคทรเรรย Hapalosiphon sp.

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.ณดฎฐา เสนรวาส
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.ศรรสม สบวรรณวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.ลชลลรท กาวรตบะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.สรดญญา วดชโรทดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
อ.รวรวรรณ ตดณฑวณชช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

341 การศศกษาปดจจดยเสรทยงตชอการเกชดโรคไข ฟหวดดนกในนก
พชราบแขชงขดนในประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

ผศ.พชษณบ ตบลยกบล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
อ.อาสชตร สงวนเกรยรตช
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
รศ.ธานรรดตนร สานตชวดตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
ผศ.สบวชชา เกษมสบวรรณ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

342 การศศกษาเปรรยบเทรยบการเจรชญเตชบโตของมะคาเดเมรย 
4 สายพดนธบรอายบ 3 ปรทรทปลชกบนพชรนทรทสชงจดงหวดดเพชรบชรณร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายประภาส ชชางเหลคก
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยเพชรบชรณร
นายวรระยบทธ แสนยากบล
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
วชศดล เธรยรเสถรยรพงศร
สถานรวชจดยเพชรบชรณร สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนา
ระบบนชเวศเกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
อจาเภอเขาค ฟอ จดงหวดดเพชรบชรณร 67280

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

343 การศศกษาเปรรยบเทรยบความสชงออรรโทเมตรชกจากการ
รดงวดดด ฟวยดาวเทรยมระบบ GPS โดยประยบกตรใช ฟแบบ
จจาลองภชมชศดกยภาพของพชภพ ค.ศ.1996 และ ค.ศ.2008

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

อ.ธนดช สบขวชมลเสรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 13/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 65/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

344 การศศกษาเปรรยบเทรยบแบบจจาลองการจจาแนกภาพถชาย
ระหวชาง Multi-spectral กดบ Hyper-spectral จากดาว
เทรยม SMMS/HJ-1A ด ฟวย Cluster Algorithms

การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบรชาตช บดวชบม
คณะบรชหารธบรกชจและศชลปศาสตรร, มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรราชมงคลล ฟานนา
รศ.ชบลรรดตนร จรดสกบลชดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

345 การศศกษาเปรรยบเทรยบประสชทธชภาพวชธรการซชอมแซม
คอนกรรตเสรชมเหลคก

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

วดชรพงษร นาคะวงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
เสรร วงษรขนชษฐร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
รศ.สบวชมล สดจจวาณชชยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

346 การศศกษาเปรรยบเทรยบผลของการอบแห ฟงด ฟวยเทคนชค
ฟลชอชไดซรเบดรชวมกดบการเกคบในทรทอดบอากาศตชอการเปลรทยน
แปลงคบณภาพของข ฟาวกล ฟองพดนธบรอะมชโลสสชง

การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11 ประจจาปร  2553

อ.ดลฤดร ใจสบทธชด
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
ศ.ดร.สมชาตช โสภณรณฤทธชด
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

347 การศศกษาเปรรยบเทรยบผลผลชตและผลตอบแทนการเลรรยง
กบ ฟงขาวแวนนาไมด ฟวยนจราความเคคมตจทา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาประมง

แก ฟวตา ลชรมเฮง
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
รศ.วราหร เทพาหบดร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
ผศ.นชตช ชชเช ชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

348 การศศกษาเปรรยบเทรยบวชธรการจจาแนกกลบชมเพชทอศศกษา
ปดจจดยทรทมรผลตชอการซชรอกรมธรรมรประกดนชรวชต:กรณรศศกษา 
เขตบางเขนกรบงเทพมหานคร

การประชบมวชชาการเสนอผลงานระดดบบดณฑชต
ศศกษา มหาวชทยาลดยราชภดฎจดนทรเกษม 
ประจจาปร  2553

สชรชนทรร เหลชองวชชชเจรชญ
นชสชตระดดบปรชญญาโท ภาควชชาสถชตช คณะวชทยา
ศาสตรร
รศ.ประสชทธชด พยดคฆพงษร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช
รศ.อภชญญา หชรดญวงษร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช

 0.125ระดดบชาตช 10/9/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 66/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

349 การศศกษาเปรรยบเทรยบสมรรถภาพการผลชต คบณภาพซาก 
และผลตอบแทนทางเศรษฐกชจ ของโคเนชรอพดนธบรกจาแพง
แสนทรทได ฟรดบอาหารรชปแบบแตกตชางกดน

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

นพรดตนร เหรรยญทอง
ภาควชชาสดตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.สบรชยะ สะวานนทร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
ภชมพงศร บบญแสน
ภาควชชาสดตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
พรรชชต ไชยหาญ
ภาควชชาสดตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ธรราภรณร ปดญญาบบญ
ภาควชชาสดตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
นายปรรชา อชนนบรดกษร
สถาบดนสบวรรณวาจกกสชกชจเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาปศบสดตวรและผลชตภดณฑรสดตวร กจาแพงแสน 
ศชนยรวชจดยและพดฒนาการผลชตกระบชอและโค
นายวรเทพ ชมภชนชตยร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

350 การศศกษาผลกระทบกรณรสารคลอรรนไดออกไซดรรดทวไหล
จากกระบวนการผลชตของอบตสาหกรรมเยชทอและกระดาษ
เพชทอจดดทจาแผนอพยพฉบกเฉชน

การประชบมวชชาการวชศวกรรมความปลอดภดย
แหชงชาตช ครด รงทรท 2

รศ.เลชศชดย ระตะนะอาพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
สารชณร  ประจงต ฟม

 0.125ระดดบชาตช 29/4/2010

351 การศศกษาผลกระทบสชทงแวดล ฟอมตลอดวดฎจดกรชรวชตของ
เครชทองดชทมประเภทไมชมรแอลกอฮอลรบรรจบกระปจ องอลชมชเนรยม

การประชบมวชชาการวชศวกรรมเคมรและเคมร
ประยบกตรแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 20

รศ.ธจารงรดตนร มบชงเจรชญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
น.ส.ศาตพร ศรรดาวทอง
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาวชศวกรรมเคมร

 0.125ระดดบชาตช 22/11/2010

352 การศศกษาผลของสารสกดดขมชรนชดนตชอเชชรอวชบรชโอ การ
เจรชญเตชบโต และภชมชคบ ฟมกดนของกบ ฟงขาว

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

รศ.องอาจ เลาหวชนชจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบล
ชรววชทยาและวชทยาภชมชคบ ฟมกดน
พรชดย สชนเจรชญโภไคย
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบล
ชรววชทยาและวชทยาภชมชคบ ฟมกดน
รศ.พดชรร สบนทรนดนท
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 67/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

353 การศศกษาพยาธชสภาพของเนชรอเยชทอทรทมรลดกษณะกล ฟามเนชรอ
ขบชนขาวชนชดตชาง ๆ ในการเลรรยงกบ ฟงขาวแวนนาไม

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

รศ.ชลอ ลชรมสบวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
ผศ.นชตช ชชเช ชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
สาธชต ประเสรชฐศรร
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900
สบธร วงศรมณรประทรป
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900
แก ฟวตา ลชรมเฮง
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900
ปดทมา วชรชยพดฒนทรดพยร
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900
ทชพวรรณ ไกรวชลาศ
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900
เกศชนร หลายสบทธชสาร
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

354 การศศกษาพฤตชกรรมและกจาลดงรดบนจราหนดกตามแนวแกนของ
ลจาไม ฟไผชตง

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช 
ครด รงทรท15

รศ.เบญจพล เวทยรวชวรณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 13/5/2010

355 การศศกษาเพชทอนจาไขมดนปลาจากระบบบจาบดดนจราเสรยไป
ผลชตไบโอดรเซลด ฟวยกระบวนการทรานสรเอสเทอรรรชฟชเคชดน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ภบมรชนทรร สบกาวาสนร
ภาควชชาวชศวกรรมสชทงแวดล ฟอม คณะวชศวกรรม
ศาสตรร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.มงคล ดจารงครศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
ผศ.สดญญา สชรชว ชทยาปกรณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 68/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

356 การศศกษาย ฟอนหลดงชนชดเนชรองอกของตาในสบนดข 90 ตดว 
วชนชจฉดยด ฟวยวชธรจบลพยาธชวชทยาหรชอเซลลรวชทยา

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ณดฐเนตร  ศรรตระกชล
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน
วชญญช  การทชพยร
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน
นภสชนธบร  จชนดาวดฒนะ
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน
อ.ภชดชท (อนบสรณร) มณรสาย (กลชทนขจร)
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาพยาธช
วชทยา
รศ.เจรชญ ทองมา
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาพยาธช
วชทยา
ผศ.ไชยยดนตร เกษรดอกบดว
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาพยาธช
วชทยา
รศ.เกรรยงศดกดชด ไพรหชรดญกชจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาพยาธช
วชทยา
อ.วชชราพรรณ ทรดพยรสวดสดชด
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาพยาธช
วชทยา
รศ.ธรระพล ศชรชนฤมชตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาพยาธช
วชทยา
นดกรบ  พดฒนผล
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
กจาแพงแสน
ผศ.อารรยร ทยานานบภดทรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

357 การศศกษารดศมรระยะรองรดบทรทมรผลตชอตดวสอดแทรกโลหะใน
โครงสร ฟางแซนดรวชชโดยการจจาลองสมาชชกจจากดด

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ปฏชญญา กบมสดนเทรยะ
ภาควชชาวชศวกรรมการบชนและอวกาศ คณะ
วชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.พดชราภรณร บบณยวานชชกบล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
การบชนและอวกาศ
ดร.ประพจนร ขบนทอง
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 69/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

358 การศศกษารชปแบบและวดสดบสจาหรดบใช ฟเปค นโครงยศดเกาะ
แผงไม ฟเลชรอย การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย

เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7

สบดานดนทร จดนทนป
นชสชต  สาขาวชชาเทคโนโลยรทางอาคาร
รศ.พาสชนร สบนากร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
เทคโนโลยรทางอาคาร
ผศ.พดชรรยา บบญกอแก ฟว
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 7/12/2010

359 การศศกษาลดกษณะทางกายวชภาคของพชชวงศรบอน 
(Family Araceae) ในอบทยานแหชงชาตชเฉลชมรดตน
โกสชนทรร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ผศ.อรพรรณ ศดงขจดนทรานนทร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
เทอดพงษร คงสนบชน
หลดกสชตรวชทยาศาสตรบดณฑชต สาขาวชชาวชทยา
ศาสตรรชรวภาพ คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน
วชไลวดลยร นบชทองมชวง
หลดกสชตรวชทยาศาสตรบดณฑชต สาขาวชชาวชทยา
ศาสตรรชรวภาพ คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน
สบชดย หรดร
อบทยานแหชงชาตชเฉลชมรดตนโกสชนทรร จ.
กาญจนบบรร กรมอบทยานแหชงชาตช สดตวรปช า และพดน
ธรุ บพชช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

360 การศศกษาลดกษณะบางประการของแบคทรเรรยยชอยเยชทอใย
ทรทมรศดกยภาพสชงทรทคดดเลชอกจากกระเพาะรชเมนของกระบชอ
ปลดก

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

ภชมพงศร บบญแสน
ภาควชชาสดตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.สบรชยะ สะวานนทร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
นายปรรชา อชนนบรดกษร
สถาบดนสบวรรณวาจกกสชกชจเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาปศบสดตวรและผลชตภดณฑรสดตวร กจาแพงแสน 
ศชนยรวชจดยและพดฒนาการผลชตกระบชอและโค
อ.พรชมา พชรชยางกชร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

361 การศศกษาลดกษณะประจจาพดนธบรมะมชวงในสถานรวชจดย
ปากชชอง

การประชบมวชชาการประจจาปร  2553 ครด รงทรท 8 
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการ
เกษตรและอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

นางสาวขวดญหทดย ทนงจชตร
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยปากชชอง
นายองอาจ หาญชาญเลชศ
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยปากชชอง

 0.125ระดดบชาตช 29/7/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 70/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

362 การศศกษาลดกษณะประจจาพดนธบรมะมชวงเพชทอประโยชนรในการ
ปรดบปรบงพดนธบร

การประชบมวชชาการครด รงทรท 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

นางสาวขวดญหทดย ทนงจชตร
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยปากชชอง
นายองอาจ หาญชาญเลชศ
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยปากชชอง
นายรดกเกรยรตช ชอบเกชรอ
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยปากชชอง

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

363 การศศกษาวดสดบกดนกระแทกกล ฟวยหอมสจาหรดบการวาง
จจาหนชาย

การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11 ประจจาปร  2553

อ.ศบภกชตตร สายสบนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
ผศ.ปดณณธร ภดทรสถาพรกบล
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ม.เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร
พชไลพร ชาวขบนทด
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ม.เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร
ศ ชร ชวรรณ อชทมอจาไภย
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ม.เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร
มนตรร ตรรอาภรณรไพศาล
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ม.เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

364 การศศกษาวชธรการลดปรชมาณไนเตรทในผดกสด การประชบมวชชาการครด รงทรท 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

ดร.พดชราภรณร ภชชไพบชลยร
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร
นางศชรชวดลยร สร ฟอยกลชอม
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร
วาสนา บดวงาม
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

365 การศศกษาวชธรด ชจชทดลอชมเมจคอรรรรเลชดทน: การพดฒนาและ
ประเมชนความแมชนยจา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ฤทธชพล จดนทราษฎรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล
ดร.ประพจนร ขบนทอง
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 71/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

366 การศศกษาสถานะของสบขภาพสดตวรตชอโรคไข ฟหวดดนกในสดตวร
ชนชดตชางๆ รอบบรชเวณจบดเกชดโรค

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.ชดยเทพ พชลเขตตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
อ.สบกดญญา ทองรดตนรสกบล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
ผศ.พชษณบ ตบลยกบล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
นางสาวจบรรยร ปานกจาเหนชด
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
นางศรรสมดย วชรชยารดมภะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
นางสบวรรณา ทชพยรดกษร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
นายสบขสดนตร ฉจทาสชงหร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
อ.อาสชตร สงวนเกรยรตช
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
ผศ.สบวชชา เกษมสบวรรณ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
รศ.ธานรรดตนร สานตชวดตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
นางสาวอรวรรณร บบตรดร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
น.สพ.มนดสชดย วดฒนกบล
สจานดกงานปศบสดตวรจดงหวดดราชบบรร กรมปศบสดตวร

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

367 การศศกษาสภาพพชรนฐานของเกษตรกรในพชรนทรทรดบนจราชล
ประทานจากอบโมงครผดนนจราจากอชางเกคบนจราห ฟวยไผช        
อจาเภอเขาวง จดงหวดดกาฬสชนธบร

พชชเขตร ฟอนและกศทงเขตร ฟอนครด รงทรท 4 ผศ.สบภาภรณร เลชศศชรช
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสชงเสรชมและ
นชเทศศาสตรรเกษตร
อ.ปพชชญา จชนตพชทดกษรสกบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสชงเสรชมและ
นชเทศศาสตรรเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 23/7/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 72/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

368 การศศกษาสภาวะทรทเหมาะสมในการเตรรยมไฮโดรไลเสท
กชทงสบชชดจาโดยเทคนชคการระเบชดด ฟวยไอนจราเพชทอผลชตไซลชทอ
ล

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48 : สาขาทรดพยากร
ธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม

รศ.สาวชตรร จดนทรานบรดกษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.วชทยา ปด รนสบวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ภาณบ ส ฟมเกลรรยง
นชสชต ปรชญญาโท คณะอบตสาหกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

369 การศศกษาสภาวะทรทเหมาะสมในการบจาบดดนจราชะมชลฝอยทรท
เสถรยรด ฟวยกระบวนการตกตะกอนเคมรและการกรอง

การประชบมวชชาการสชทงแวดล ฟอมแหชงชาตชครด รง
ทรท 9

ภดทรมาศ เทรยมเงชน
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาวชศวกรรมสชทงแวดล ฟอม 
ม.เกษตรศาสตรร
รศ.ชาตช เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
รศ.วชไล เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

370 การศศกษาสมบดตชเช ชงกลของคอมโพสชทของเส ฟนใย
สดบปะรดกดบเอทชลรนไวนชลอะซชเตต

การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48/2553 สาขา
อบตสาหกรรม

ดร.รดงสชมา ชลคบป
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
ดร.รดตนา ตดนฑเทอดธรรม
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นางสบชาดา อบชชชน
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

371 การศศกษาสดมประสชทธชดการใช ฟนจราของมดนสจาปะหลดง การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11 ปร  2553

รศ.บดญชา ขวดญยชน
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมชลประทาน
นายปรชวดตร นจราค ฟาง
นชสชตปรชญญาโท
นายวดลลภ ภชชทองสบข
กรมชลประทาน
นายศบภกชจ ตดนวชบชลยรศดกดชด
กรมชลประทาน

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 73/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

372 การศศกษาเส ฟนทางทรทใช ฟเวลาในการเดชนทางทรทน ฟอยทรทสบด
ของรถดดบเพลชงภายในพชรนทรทรดบผชดชอบของสถานรดดบเพลชง
บางโพ

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

อ.วรระเกษตร สวนผกา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
รศ.ชวเลข วณชชเวทชน
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

373 การศศกษาอนบกรมวชธานของพชชวงศรบอน (Family 
Araceae) ในอบทยานแหชงชาตชเฉลชมรดตนโกสชนทรร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ผศ.อรพรรณ ศดงขจดนทรานนทร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
เทอดพงษร คงสนบชน
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร สาขาวชชา
วชทยาศาสตรรชรวภาพ วชทยาเขตกจาแพงแสน
วชไลวดลยร นบชทองมชวง
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร สาขาวชชา
วชทยาศาสตรรชรวภาพ วชทยาเขตกจาแพงแสน
สบชดย หรดร
อบทยานแหชงชาตชเฉลชมรดตนโกสชนทรร จ.
กาญจนบบรร กรมอบทยานแหชงชาตช สดตวรปช า และ
พดนธบรพชช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

374 การสกดดและวชเคราะหรเมลาโทนชนในสมบนไพรไทย การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

พชชญา โพธชนบช
1ภาควชชาวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการ
อาหาร คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน กรบงเทพฯ 
10900
อ.ศศชธร ตรงจชตภดกดร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

375 การสชงเสรชมวดฒนธรรมอชนเทอรรเนคตของนดกศศกษาในการ
เรรยนแบบ e-Learning ด ฟวยเทคโนโลยรเวคบ 2.0

The Proceeding of National e-Learning 
Conference 2010

รศ.มธบรส จงชดยกชจ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาการศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 10/8/2010

376 การสร ฟางกระบวนการมรสชวนรชวมของชบมชนท ฟองถชทนในการ
จดดการทรดพยากรลบชมนจรา:กรณรศศกษาลบชมนจราแมชนจราเมชองตราด

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.กชตชชดย รดตนะ
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาอนบรดกษรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

377 การสร ฟางแบบจจาลองทางคณชตศาสตรรเพชทอทจานาย
สมบดตชเช ชงกลของพลาสตชกชรวฐานทรทเปค นมชตรตชอสชทง

แวดล ฟอม.

การประชบมวชชาการสชทงแวดล ฟอมศศกษาระดดบ
ชาตช ครด รงทรท 1

ประไพศบทธชด คจาทอง
ภาควชชาเทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ คณะ
อบตสาหกรรมเกษตร
ผศ.นจราฝน ลจาดดบวงศร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 10/6/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 74/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

378 การสะสมคารรบอนในมวลชรวภาพของปช าชายเลนทรทมรองคร
ประกอบของสดงคมพชชตชางๆ

การประชบมวชชาการระดดบชาตช เรชทอง ประเทศ
ไทยกดบภชมชอากาศโลก ครด รงทรท 1: ความเสรทยง 
และโอกาสท ฟาทายในกลไกการจดดการสภาพ
ภชมชอากาศโลก

อ.สาพชศ ดชลกสดมพดนธร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนวดฒนวชทยา
อ.ดจารงคร ศรรพระราม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรมปช าไม ฟ
ผศ.ลดาวดลยร พวงจชตร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนวดฒนวชทยา
อ.จงรดก วดชรชนทรรรดตนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนวดฒนวชทยา
ผศ.สคาร ทรจดนทศก
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนวดฒนวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 19/8/2010

379 การสดงเคราะหรเชชรอเพลชงด ฟวยตดวเรชงปฏชก ชร ชยาเหลคก-
โคบอลตร บนตดวรองรดบซชลชกาทรทเตรรยมด ฟวยวชธรโซล-เจล

การประชบมวชชาการ มอบ.วชจดย ครด รงทรท 4 ผศ.กานดชส สบดสาคร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
สบภาพร ผลชตสกบล
ภาควชชาวชศวกรรมเคมร

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

380 การสดงเคราะหรรรคอมบชแนนทรเลปตชนของหนชแรทใน 
Escherichia coli

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร สาขาสดตวแพทย
ศาสตรร

ผศ.อบคเดช บบญประกอบ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา
รศ.พรทชพภา เลคกเจรชญสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบล
ชรววชทยาและวชทยาภชมชคบ ฟมกดน

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

381 การสดงเคราะหรวดสดบคะตะลชสตรชรวภาพชนชดแคลเซรยมอลชมช
โนซชลชเกต

การประชบมวชชาการสชทงแวดล ฟอมแหชงชาตชครด รง
ทรท 9

อ.นบชนภา ตด รงบรชบชรณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
นางสาวณหทดย สอนประสาร
ภาควชชาวชศวกรรมวดสดบ คณะวชศวกรรมศาสตรร ม.
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

382 การสจารวจ รวบรวม และจจาแนกเชชรอพดนธบรน ฟอยหนชาและ
น ฟอยหนชาลชกผสมในประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายเรชองศดกดชด กมขบนทด
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยปากชชอง
รศ.กวชศรร วานชชกบล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

383 การสจารวจความหลากหลาย พรรณพชชระดดบท ฟองถชทน ต. 
สหกรณรนชคม  หนองรร หนองปรชอ และ หนองมะคชาโมง จ.
กาญจนบบรร และสบพรรณบบรร. จ.กาญจนบบรร และ
สบพรรณบบรร.

การประชบมนจาเสนอผลงานระดดบชาตช 
โครงการสจารวจและ รวบรวมข ฟอมชลความ
หลากหลายทางชรวภาพระดดบท ฟองถชทน ปรงบ
ประมาณ 2552

ผศ.ดวงใจ ศบขเฉลชม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรววชทยาปช าไม ฟ
นายมานพ  ผช ฟพดฒนร
กรมอบทยานแหชงชาตช
นายชดยณรงคร วชทยาวงศรรบจช
กรมอบทยานแหชงชาตช

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

384 การสจารวจความหลากหลายพรรณพชชระดดบท ฟองถชทน ต. ศรร
มงคล และ ลบชมสบชม จ.กาญจนบบรร

การประชบมนจาเสนอผลงานระดดบชาตช 
โครงการสจารวจและรวบรวมข ฟอมชลความ
หลากหลายทางชรวภาพระดดบท ฟองถชทน ปรงบ
ประมาณ 2552

ผศ.ดวงใจ ศบขเฉลชม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรววชทยาปช าไม ฟ
นายมานพ  ผช ฟพดฒนร
กรมอบทยานแหชงชาตช
นายชดยณรงคร วชทยาวงศรรบจช
กรมอบทยานแหชงชาตช

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 75/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

385 การสจารวจพรรณปลาในลบชมนจราเจ ฟาพระยาฝดทงตะวดนตก 
จดงหวดดกจาแพงเพชร นครสวรรคร และอบทดยธานร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.สดนตช พชวงเจรชญ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
ผศ.พงศรเชฏฐร พชชชตกบล
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
อ.สรณดฏฐร ศชรชสวย
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
อ.สมหมาย เจนกชจการ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

386 การสชบค ฟนกฎความสดมพดนธรเช ชงลบบนอพรชโอรชอดลกอรชทศม The 14th National Computer Science 
and Engineering Conference (NCSEC 
2010)

อ.ทวรชดย อวยพรกชกร
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมคอมพชวเตอรร
ธรรวดฒนร เบญจมาศ 
นชสชต
วรสชษฐร   ศศชศรร 
นชสชต

 0.125ระดดบชาตช 17/11/2010

387 การเสรชมกระถชนสดเพชทอการปรดบสภาวะเมแทบอลชซศมในโค
นมระยะกชอนและหลดงคลอด

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

พชพดฒนร ชนาเทพาพร
รศ.ดร.กดญจนะ มากวชจชตรร
รศ.กดญจนะ มากวชจชตรร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
รศ.สมเกรยรตช ประสานพานชช
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.ศกร คบณวบฒชฤทธชรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
รศ.อาภดสสรา ชชเทศะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา
รศ.ธรระ รดกความสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

388 การเสรชมกจาลดงของชชรนสชวนรชปตดวยชบนโครงสร ฟาง 
ORTHOTROPIC DECK ด ฟวย คารรบอนไฟเบอรร

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

รศ.วชชดย กชจวดทวรเวทยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมโยธา
ประเสรชฐ ศชรชนรานดนตร
มหาวชทยาลดยรดงสชต
วชมล ลาวดณยรวชสบทธชด
IMMS CO., LTD.

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 76/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

389 การเสรชมสารสกดดหยาบจากใบฝรดทงในอาหารไกชไขชตชอ
คบณลดกษณะทางการให ฟผลผลชตไขชคบณภาพไขช ระดดบคอเล
สเตอรอล และความเครรยดจากปฏชกชรชยาออกซชเดชดทน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

แวววรร บบญเทรยม
ภาควชชาสดตวบาล คณะเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร จตบจดกร กรบงเทพฯ
รศ.สบภาพร อชสรชโยดม
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.สบนทรานร ทองใหญช
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา
ดร.นบษรา สชนบดวทอง
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

390 การเสรชมสารแอสตาแซนทชนในแมชเพรรยงทราย การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาประมง

อตชนชสภร ตจานานทอง
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
ผศ.เรชองวชชญร ยบ ฟนพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
อ.อรพร หมชทนพล
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

391 การแสดงออกของโปรตรนทรทเปลรทยนแปลงในหมชอนสาย
พดนธบรทนเคคมและไมชทนเคคมภายใต ฟความเครรยดจากเกลชอ

การประชบมวชชาการพฤกษศาสตรรแหชงประเทศ
ไทย ครด รงทรท 4

เจบะฮาซดน เจบะอบบง
ภาควชชาชรวเคมร คณะวชทยาศาสตรร
บรรณฑวรรณ ม ฟาเฉรทยว
สาขาพดนธบวชศวกรรม บดณฑชตวชทยาลดย
สชทธชรดกษร รอยตระกชล
ศชนยรพดนธบวชศวกรรมและเทคโนโลยรแหชงชาตช 
รศ.มาลร ณ นคร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
อ.ราตรร วงศรปดญญา
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร
ผศ.อมรรดตนร พรหมบบญ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 77/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

392 การใสชปบจ ยตามคชาวชเคราะหรดชนตชอผลผลชต องครประกอบผล
ผลชต คบณภาพ และประสชทธชภาพของปบจ ยในอ ฟอยปลชกและ
ตอ 1

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

สบนชสา จชนดาพลอย
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
อรรถศชษฐร วงศรมณรโรจนร
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน จ. นครปฐม 73140
ศบภชดย อจาคา
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน จ. นครปฐม 73140
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
จบฑามาศ รชมแก ฟว
ภาควชชาพชชไรชนา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร จ. นครปฐม 73140

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

393 การหาคชาความชชรนดชนด ฟวยเตาไมโครเวฟและความสดมพดนธร
กดบคชาความต ฟานทานการแทงทะลบของดชน

การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11 ประจจาปร  2553

หดสนดย  ชชวยพชมาย
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร
รศ.ประเทชอง อบษาบรชสบทธชด
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

394 การหาคชาตดวแปรทรทเหมาะสมสจาหรดบกระบวนการเจาะ การประชบมวชชาการขชายงานวชศวกรรมอบตสาห
การ 2553

รศ.ประไพศรร สบทดศนร ณ อยบธยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
Panthip  Pleasai

 0.125ระดดบชาตช 13/10/2010

395 การหาจบดเหมาะสมของกระบวนการตกและรวมตะกอนใน
ระบบบจาบดดนจราเสรยทางเคมรของอบตสาหกรรมฟอกย ฟอม 
โดยสถชตชว ชธรการตอบสนองทรทพชรนผชว

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ราชชต สราทธพดนธร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
รศ.ตบลวชทยร สถาปนจารบ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

396 การหายใจและการผลชตเอทธชลรนของมะพร ฟาวอชอน การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7

ศ.จรชงแท ฟ ศชรชพานชช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
นายเกรรยงไกร มรถาวร

 0.125ระดดบชาตช 7/12/2010

397 การให ฟคจาปรศกษาโดยใช ฟระบบคชชสดญญาสจาหรดบนชสชตครช
ระดดบปรชญญาตรรเพชทอเสรชมสร ฟางระดดบคะแนนเฉลรทนสะสม 
มาตรฐานความรช ฟ ความมรวชนดยในตนเองและเจตคตชตชอ
วชชาชรพครช

การประชบมวชชาการครด รงทช 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

อ.สบรชน ชบมสาย ณ อยบธยา
คณะศศกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กจาแพงแสน 
ภาควชชาครบศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

398 การอบแห ฟงกระเทรยมสดบโดยใช ฟอากาศร ฟอนและปดป มความ
ร ฟอนรชวมกดบการแผชรดงสรอชนฟราเรดไกล

การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11 ประจจาปร  2553

อ.รตชยา ธบวพาณชชยานดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
รศ.ดร.สมเกรยรตช ปรดชญาวรากร
ภาควชชาวชศวกรรมเคมร มจธ.

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 78/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

399 การออกเเบบเเละพดฒนาหบชนยนตรสจารวจชรวกลหกขา การประชบมวชศวกรรมเครชทองกลเเหชงประเทศ
ไทย ครด รงทรท 24

อ.หทดยเทพ วงศรสบวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเครชทองกล
วรพจนร โรจนสโรช
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเครชทองกล
ชดย นพฤทธชด 
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเครชทองกล
อชสระพงศร ลชอวดฒนะ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเครชทองกล

 0.125ระดดบชาตช 20/10/2010

400 การออกแบบการทดลองเพชทอปรดบปรบงคบณภาพกระบวน
การทจาเครชทองหมายบนชชรนงาน กรณรศศกษา : โรงงานผลชต
เซมชคอนดดกเตอรร

การประชบมวชชาการทางวชศวกรรมศาสตรร
มหาวชทยาลดยสงขลานครชนทรร ครด รงทรท 8

รศ.พชชชต สบขเจรชญพงษร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
เมธชนร  ทรงปดญญา

 0.125ระดดบชาตช 22/4/2010

401 การออกแบบการทดลองเพชทอปรดบปรบงคบณภาพในกระบวน
การพชนสรรถยนตร

การประชบมวชชาการทางวชศวกรรมศาสตรร
มหาวชทยาลดยสงขลานครชนทรร ครด รงทรท 8

รศ.พชชชต สบขเจรชญพงษร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
ณดชชา พลศชลปร

 0.125ระดดบชาตช 22/4/2010

402 การออกแบบการทดลองเพชทอพดฒนาความสมดบลของ
นจราหนดกยางเครชทองบชน

การประชบมวชชาการขชายงานวชศวกรรมอบตสาห
การ 2553

ผศ.จบฑา พชชชตลจาเคคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
สมยศ  สมจชนตนา

 0.125ระดดบชาตช 13/10/2010

403 การออกแบบการทดลองเพชทอหาคชาพารามชเตอรรทรทดรทรทสบดใน
กระบวนการขศรนรชปแบบสชงถชาย กรณรศศกษา:โรงงาน
ผลชตภดณฑรเซมชคอนดดกเตอรร

การประชบมวชชาการทางวชศวกรรมศาสตรร ครด รง
ทรท 8 ณ คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดย
สงขลานครชนทรร

รศ.ประไพศรร สบทดศนร ณ อยบธยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
อภชสชทธชด มรพดฒนร

 0.125ระดดบชาตช 22/4/2010

404 การออกแบบการประเมชนสมรรถนะผช ฟจดดหาวดตถบดชบ
ประเภทจานเกคบข ฟอมชลในการผลชตฮารรดดชสกรไดรฟร
โดยกระบวนการวชเคราะหรเช ชงลจาดดบชด รน

IE Network Conference 2010 รศ.พดชราภรณร ญาณกชรดต
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
ปชยะวรรณ สชนาสวน
คณะวชศวกรรมศาสตรร สาขาการจดดการวชศวกรรม 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน

 0.125ระดดบชาตช 13/10/2010

405 การออกแบบเตาผลชตกบาซชรวมวลชนชดไหลลงเพชทอใช ฟใน
การอบแห ฟงในโรงงานผสมปบจ ยขนาดเลคกโดยใช ฟวชธร
พลศาสตรรของไหลเชชงคจานวณ

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.วชชดย ศชวะโกศชษฐ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

406 การออกแบบระบบควบคบมคชาพรเอชในเครชทองปฏชกรณรแบบ
ถดงกวนตชอเนชทองด ฟวยตดวควบคบมอชงแบบจจาลอง

การประชบมวชชาการวชศวกรรมเคมรและเคมร
ประยบกตรแหชงประเทศไทยครด รงทรท 20

ทรงพล จงธนพชมาน
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาวชศวกรรมเคมร
ผศ.ชนชนทรร ปดญจพรผล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.125ระดดบชาตช 22/11/2010

407 การออกแบบและพดฒนาการผลชตข ฟาวกล ฟองงอกด ฟวยเครชทอง
เพาะแบบกศทงอดตโนมดตช

การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร 
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11 ประจจาปร  2553

อ.แก ฟวกานตร พวงสมบดตช (บบญยะเพคญ)
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 79/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

408 การออกแบบและพดฒนาโปรแกรมประเมชนความเสรทยง : 
กรณรศศกษาอบตสาหกรรมประกอบชชรนสชวนอบปกรณรอชเล
คทรอนชคสร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

จดนทชมา รอดคง
นชสชตปรชญญาโท สาขาวชศวกรรมความปลอดภดย 
คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
ผศ.กานดชส สบดสาคร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
รศ.ธงไชย ศรรนพคบณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

409 กบญแจอชเลคกทรอนชกสรสจาหรดบสชวนควบคบมสมองกลเพชทอ
ระบบรดกษาความปลอดภดยสจาหรดบอาคารอยชชอาศดยรวม

The 14th National Computer Science 
and Engineering Conference (NCSEC 
2010)

อ.ทวรชดย อวยพรกชกร
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมคอมพชวเตอรร
ภชมชพดฒนร ภชมชศานตชพงศร 
นชสชต
ธรรพงษร ยดทงยชน 
นชสชต

 0.125ระดดบชาตช 17/11/2010

410 ไกรทอง: ความบรนแรงระหวชางเผชาพดนธบรและเพศ การประชบมวชชาการเรชทอง "แดชศดกดชดศรรเสมอกดน
ทบกชด รนชน: วรรณกรรมกดบสชทธชมนบษยชน
ศศกษา"

อ.พรรณราย ชาญหชรดญ
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชาวรรณคดร

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

411 ขรดความสามารถด ฟานจชตวชทยาในการรองรดบกชจกรรมดจานจรา
ตชรนของอบทยานแหชงชาตชหมชชเกาะช ฟาง

การประชบมวชชาการอบทยาน นดนทนาการ และ
การทชองเทรทยว ครด รงทรท 2

ผศ.ดรรชนร เอมพดนธบร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาอนบรดกษรวชทยา
อ. มยบรร นาสา
คณะการทชองเทรทยวและการโรงแรม 
มหาวชทยาลดยมหาสารคาม

 0.125ระดดบชาตช 21/1/2010

412 ขรดความสามารถด ฟานนชเวศวชทยาในการรองรดบกชจกรรมดจา
นจราตชรนของอบทยานแหชงชาตชหมชชเกาะช ฟาง

การประชบมวชชาการอบทยาน นดนทนาการ และ
การทชองเทรทยว ครด รงทรท 2

ผศ.ดรรชนร เอมพดนธบร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาอนบรดกษรวชทยา
อ. มยบรร นาสา
คณะการทชองเทรทยวและการโรงแรม 
มหาวชทยาลดยมหาสารคาม

 0.125ระดดบชาตช 21/1/2010

413 ขบมทรดพยรจากกองขยะ งานประชบมวชชาการ The 2nd 
ECTI-Conference on Application 
Research and Development 
(ECTI-CARD) 2010

ชยพร ศบภวชไล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
ภาธร เตคงเกรยรตชดตระกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
ณดฐพงศร สบระเสถรยร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
ผศ.สบขบมาล กชตชส ชน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 10/5/2010

414 คนกดบปช า: ปดญหาเรชทองสชทธชการจดดการทรดพยากรในวรรณ
กรรมของวดธนา บบญยดง

แดชศดกดชดศรรเสมอกดนทบกชด รนชน: วรรณกรรมกดบ
สชทธชมนบษยชนศศกษา

อ.กฤตยา ณ หนองคาย
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชาวรรณคดร

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 80/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

415 ความคงทนของคานคอนกรรตเสรชมเหลคกเสรชมกจาลดงภาย
นอกโดยคารรบอนไฟเบอรร

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.ปชยะ โชตชกไกร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายวศชน ฉชมมณร
ภาควชชาวชศวกรรมโยธา คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 81/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

416 ความคชดเหคนเกรทยวกดบความมดทนคงในการเปค นสมาชชก
วชสาหกชจชบมชนกลบชมแมชบ ฟานเกษตรกรหลดกสอง อจาเภอ
บ ฟานแพ ฟว จดงหวดดสมบทรสาคร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สหชาตช เลชศศชรชเภสดช
ภาควชชาสชงเสรชมและนชเทศศาสตรรเกษตร คณะ
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร เขตจตบจดกร 
กรบงเทพฯ 10900
นพกาญจนร สกลสนธชเศรษฐร
ภาควชชาสชงเสรชมและนชเทศศาสตรรเกษตร คณะ
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร เขตจตบจดกร 
กรบงเทพฯ 10900
สบธรรนดนทร จดนทรรทดบ
ภาควชชาสชงเสรชมและนชเทศศาสตรรเกษตร คณะ
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร เขตจตบจดกร 
กรบงเทพฯ 10900
ไพลชน สบวรรณดารา
ภาควชชาสชงเสรชมและนชเทศศาสตรรเกษตร คณะ
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร เขตจตบจดกร 
กรบงเทพฯ 10900
สบภาวดร แหยมคง
ภาควชชาสดตวบาล คณะเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร เขตจตบจดกร กรบงเทพฯ 10900
ณพดชร ประทบมพงษร
ภาควชชาสชงเสรชมและนชเทศศาสตรรเกษตร คณะ
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร เขตจตบจดกร 
กรบงเทพฯ 10900
สชรชนาฏ เทพหชรดญโญ
ภาควชชาสชงเสรชมและนชเทศศาสตรรเกษตร คณะ
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร เขตจตบจดกร 
กรบงเทพฯ 10900
ศดกดชเดชนร วงศรนาม
ภาควชชาสชงเสรชมและนชเทศศาสตรรเกษตร คณะ
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร เขตจตบจดกร 
กรบงเทพฯ 10900
อรรถพล กวรก ชจบดณฑชต
ภาควชชาสชงเสรชมและนชเทศศาสตรรเกษตร คณะ
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร เขตจตบจดกร 
กรบงเทพฯ 10900
อ.ปพชชญา จชนตพชทดกษรสกบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสชงเสรชมและ
นชเทศศาสตรรเกษตร
รศ.สาวชตรร รดงสชภดทรร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสชงเสรชมและ
นชเทศศาสตรรเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 82/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

417 ความชอบของผช ฟบรชโภคทรทมรตชอคบณภาพข ฟาวหอมมะลชหบงสบก
โดยใช ฟแบบจจาลองสมการโครงสร ฟาง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

พรพรรณ กอมนชดย
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
อ.พชสชฏฐร ธรรมวชถร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
ผศ.นดนทวดน เทอดไทย
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
วาสชนร จดนทรรนวล
ภาควชชาเคมร คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดย
เชรยงใหมช เชรยงใหมช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

418 ความชบกของการตชดพยาธชในทางเดชนอาหารของโคนมใน
ประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

รศ.สถาพร จชตตปาลพงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ปรสชตวชทยา
อาคม สดงขรวรานนทร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ปรสชตวชทยา
ผศ.บบรชนทรร นชทมสบพรรณร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ปรสชตวชทยา
อ.เทวชนทรร อชนปดปนแก ฟว
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ปรสชตวชทยา
อ.จจานงจชต ผาสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ปรสชตวชทยา
นางนงนบช ภชญโญภานบวดฒนร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ปรสชตวชทยา
นายวชษณบวดฒนร ฉชมน ฟอย
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ปรสชตวชทยา
ชดญญา เกชงระดมกชจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ปรสชตวชทยา
ผศ.พชพดฒนร อรบณวชภาส
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
ธนชตยร อเนกวชทยร
กรมปศบสดตวร กระทรวงเกษตรและสหกรณร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 83/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

419 ความต ฟองการโปรตรนและพลดงงานทรทยชอยได ฟเพชทอการเจรชญช
เตชบโตของปลาโมง(Pangasius bocouti, Sauvage, 
1880)

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายสบทชน สมบชรณร
คณะประมง บางเขน ศชนยรพดฒนาเทคโนโลยร
อาหารสดตวรนจรา
นายวชช ชต เสมาชดย
คณะประมง บางเขน ศชนยรพดฒนาเทคโนโลยร
อาหารสดตวรนจรา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

420 ความต ฟานทานการซศมผชานของคลอไรดรของจรโอโพลชเมอรร
จากเถ ฟาลอย

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ภชมชภดทร สามหมอ
กรมทางหลวง
รศ.ประเสรชฐ สบวรรณวชทยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
รศ.ภดชราภรณร สบวรรณวชทยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
ศ. ปรชญญา จชนดาประเสรชฐ
คณะวชศวกรรมศาสตรร  มหาวชทยาลดยขอนแกชน

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

421 ความปลอดภดยของเขชทอนหชนถมดาดหน ฟาคอนกรรตเมชทอนจรา
หลากผชานตดวเขชทอนขณะกชอสร ฟาง กรณรศศกษาเขชทอนแคว
น ฟอย

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายภบชงคร สบวรรณปากแพรก
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

422 ความเปค นพชษของแปฟงถดทวทรทมรตชอด ฟวงงวงข ฟาวโพด การประชบมทางวชชาการเสนอผลงานวชจดย
ระดดบบดณฑชตศศกษา ครด รงทรท11 บดณฑชต
วชทยาลดย มหาวชทยาลดยขอนแกชน

รศ.บบญเกชรอ  วดชรเสถรยร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
น.ส. กนกภรณร เผชาวงศรษา
ภาควชชาสดตววชทยา
ผ.ศ. ดร. อรบณร อชงคากบล
ภาควชชาชรวเคมร

 0.125ระดดบชาตช 12/2/2010

423 ความแปรปรวนและความแปรปรวนรชวมทางพดนธบกรรมของ
ลดกษณะทางการเกษตรในประชากรอ ฟอยพลดงงาน

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
ระหวชางวดนทรท 7-8 ธดนวาคม 2553

น.ส.ชบา ทองไผชใหญช
อ.พดชรชนทรร ตดญญะ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา
รศ.ประเสรชฐ ฉดตรวชชระวงษร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

424 ความมดทนคงและยดทงยชนอดนเนชทองมาจากภชมชทดศนรวดฒนธรรม
ตาลโตนดและการใช ฟในเคหะพชรนถชทน

การประชบมทางวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.ศรดนยร สมดนตรดฐ
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
ภชมชสถาปดตยกรรม
ชวาน พรรณดวงเนตร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 84/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

425 ความไวตชอรดงสรของแบคทรเรรยกชอโรคในหอยนางรม 
(Crassostrea belcheri) และอาหารเลรรยงเชชร รอ

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาประมง

นดนทชชา  ตบพชลา
คณะประมง บางเขน ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง
ผศ.ปดทมา ระตะนะอาพร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง
รศ.นงนบช รดกสกบลไทย
คณะประมง บางเขน ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง
ผศ.พงษรเทพ วชไลพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

426 ความสดมพดนธรของปรชมาณแบคทรเรรยในลจาไส ฟกดบการเจรชญ
เตชบโตของกบ ฟงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 
ทรทเลรรยงในห ฟองปฏชบดตชการ

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

อกนชษฐร ญาณโกมบท
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา  คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
วรวบฒช วดลลา
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา  คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.วดชรชยา ภชรรว ชโรจนรกบล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
ผศ.นชตช ชชเช ชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
รศ.ชลอ ลชรมสบวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

427 ความสดมพดนธรของลดกษณะการเตชบโตบางประการตชอผล
ผลชตของสบชชดจาโคลนพดนธบรดร

การประชบมทางวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อรรถพล  รบกขพดนธร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.ลชลลรท กาวรตบะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.มาลร ณ นคร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.รดงสฤษดชด กาวรตบะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

428 ความสดมพดนธรทางกายภาพตชอปรชมาณไขช และอดตราการฟดก
ไขชของแมชปชม ฟา(Portunus pelagicus  Linnaeus, 1758 
)ทรทได ฟจากการเลรรยงในบชอดชน

การประชบมทางวชชาการครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

นายวบฒชชดย อชอนเอรทยม
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงคลองวาฬ
รศ.วราหร เทพาหบดร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

429 ความสดมพดนธรระหวชางนจราหนดกตดวกดบอดตราการหายใจของ
กบ ฟงขาวแปซชฟชก (Litopenaeus vannamei ) ขนาดเลคก

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อภชรดร โชคสบชาตช
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
ผศ.มณฑล อนงครพรยศกบล
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 85/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

430 ความสดมพดนธรระหวชางปรชมาณสารเบต ฟาแคโรทรนทรทวดดด ฟวย
วชธรการตชางๆ ในฟดกทอง 14 พดนธบร

การประชบมวชชาการ ครด รงทรท 7 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน

อบทชศ สบภาพ
สาขาการปรดบปรบงพดนธบรพชช คณะเกษตร กาแพง
แสน มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.ปราโมทยร สฤษดชดนชรดนดรร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
ผศ.รณฤทธชด ฤทธชรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

431 ความสดมพดนธรระหวชางฝบช นละอองในบรรยากาศกดบปดจจดย
ทางอบตบนชยมวชทยาในประเทศไทย :ปรชมาณรดงสรสบทธช 
อบณหภชมชอากาศ ปรชมาณนจราฝน ความชชรนสดมพดทธร และ
ความเรควลม

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบภลดกษณร หาญสชงเนชน
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาอนบรดกษรวชทยา
รศ.สามดคคร บบณยะวดฒนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาอนบรดกษรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

432 ความสดมพดนธรระหวชางยรน adiponectin และ follicle 
stimulating hormone receptor กดบชชวงวดนท ฟองวชาง
หลดงหยชานมถศงผสมพดนธบรครด รงแรกและการให ฟลชกใน
ประชากรสบกรเชชงการค ฟาในเขตภาคเหนชอของประเทศ
ไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ฉดตรชดย จดนทรรสมบชรณร
Mauricio A. Elzo
University of Florida, Gainesville, Florida, 
USA
อ.ธนาทชพยร สบวรรณโสภร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.ศกร คบณวบฒชฤทธชรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

433 ความสามารถในการต ฟานอนบมชลอชสระ การยดบยด รงก ชจกรรม
เอนไซมรไทโรซชเนส สมบดตชทางกายภาพ และเคมรบาง
ประการของผงโปรตรนไหมพดนธบรโนนฤาษรทรทเตรรยมโดยการ
สกดดวชธรตชางๆ.

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สรดลรดตนร พชวงบรชสบทธชด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร ภาควชชาพดฒนาผลชต
ภดณฑร มก
นางสาวสบพนชดา วชนชจฉดย
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.หทดยรดตนร รชมครรร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.วชชดย หฤทดยธนาสดนตชด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
ดร.สบคดนธรส ธาดากชตตชสาร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

434 ความเสถรยรทางความร ฟอนและการต ฟานปฏชกชรชยาออกซชเด
ชดทนของยชจรนอลทรทถชกเกคบกดกในอนบภาคนาโนไคโตซาน

the 36th Congress on Science and 
Technology of Thailand

สเรขา วรนบช
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.รดงรอง ยกส ฟาน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 86/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

435 ความหลากหลายของพรรณไม ฟนจราบรชเวณบศงบอระเพคด การประชบมวชชาการพฤกษศาสตรรแหชงประเทศ
ไทยครด รงทรท 4

รศ.สรดญญา วดชโรทดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
นายฉดตรชดย เงชนแสงสรวย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
นางสาวนบชจรร ตะทะนะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

436 ความหลากหลายของพชชนจราพชรนบ ฟานในพชรนทรทหนองหาร 
จดงหวดดสกลนคร

การประชบมวชชาการระดดบชาตชและระดดบนานา
ชาตช มหาวชทยาลดยขอนแกชน ประจจาปร  2553    
หดวข ฟอ “การพดฒนาชนบททรทยดทงยชน ครด รงทรท 2”

นายอนบรดกษร เครชอคจา
สถาบดนวชจดยและพดฒนา วชทยาเขตเฉลชมพระเกรยรตช 
จดงหวดดสกลนคร ฝช ายวชจดย

 0.125ระดดบชาตช 21/1/2010

437 ความหลากหลายของพชชวงศรกก (Cyperaceae) และ
วงศรหญ ฟา (Poaceae) ในบรชเวณบศงบอระเพคด จดงหวดด
นครสวรรคร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

พรเพคญ สบภาโชค
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.สรดญญา วดชโรทดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
ผศ.ฉดตรชดย เงชนแสงสรวย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

438 ความหลากหลายทางชรวภาพของปชในแหลชงทรทอยชชอาศดย
บรชเวณชายฝดทงจดงหวดดประจวบครรรขดนธร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรรครด รงทรท 48

ผศ.พดนธบรทชพยร วชเศษพงษรพดนธบร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
วชชระ ใจงาม 
ภาควชชาวชทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรร
เอกพดนธร พจนรดจารง
ภาควชชาวชทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรร
วรระพงษร ศรรโฉมงาม  
ภาควชชาวชทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 1/2/2010

439 ความหลากหลายทางชรวภาพของปชบรชเวณชายฝดทงทะเล
อจาเภอตะกดทวปช า จดงหวดดพดงงา

การประชบมวชทยาศาสตรรทางทะเล 2553 “
ความหลากหลายทางชรวภาพทะเลไทย: 
อบปสรรคและโอกาส

ผศ.พดนธบรทชพยร วชเศษพงษรพดนธบร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
วชชระ ใจงาม
ภาควชชาวชทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรร
วรระพงศร ศรรโฉมงาม
ภาควชชาวชทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 28/8/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 87/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

440 ความหลากหลายและความสดมพดนธรของอารรโทรพอดสรใน
ข ฟาวโพดหวาน

การประชบมเชชงปฏชบดตชการ โครงการวชจดยแมช
บทข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 4

นางสาวแสงแข น ฟาวานชช
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
นางสาวพจนรยร สบภามงคล
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
รศ.วชบชลยร จงรดตนเมธรกบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชากรฏวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

441 ความเหมาะสมของชนชดสาหรชายและชนชดรสชาตชในการ
ผลชตซอสสาหรชาย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ผศ.จชราพร รบชงเลชศเกรรยงไกร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง
อดงคณาวรรณ สชบประดชษฐร
ปดทมา ระตะนะอาพร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

442 คชาโลหชตวชทยาของปลานชล (Oreochromis niloticus) ทรท
เลรรยงในบชอบจาบดดนจราเสรยระบบบชอผศทง

การประชบมวชชาการ
มหาวชทยาลดยมหาสารคาม ครด รงทรท 6 วดนทรท 
9-10 กดนยายน2553 โรงแรมตดกสชลา, 
มหาสารคาม.

พรรชดย  ใจรดกกล ฟา
นชสชตปรชญญาโท วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.อาภดสสรา ชชเทศะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 9/9/2010

443 คชาโลหชตวชทยาและปรชมาณแรชธาตบบางชนชดในเลชอดปลา
แรด

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท48 
ของมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

นายศชลปร ชดย มณรขดตชยร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

444 คบณคชาทางโภชนาการและความเปค นพชษระดดบเซลลรของ
เส ฟนใยปาลรมซศทงเปค นวดสดบเหลชอใช ฟจากการสกดดนจรามดนปาลรม

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ดร.วชภาภรณร ณ ถลาง
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสบขภาพ
นางกบลวดร ตรองพาณชชยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป
นางสาวศรบดา (ตวชษา) โลหะนะ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

445 คบณภาพการศศกษาสาขาวชชาบรชหารธบรกชจในมบมมองของ
บดณฑชต

การประชบมทางวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

น.ส. ภาวชณร มาตรเจรชญ 
อ.หฤทดย นจาประเสรชฐชดย
คณะบรชหารธบรกชจ บางเขน ภาควชชาการจดดการ
รศ.ทองฟช ศชรชวงศร
คณะบรชหารธบรกชจ บางเขน ภาควชชาการจดดการ

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

446 คบณภาพของไส ฟกรอกเปรรรยวทรทผลชตจากเนชรอโค การประชบมทางวชชาการ  ครด รงทรท 48 
ของมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

นายวชรดตนร สบมน
สถาบดนสบวรรณวาจกกสชกชจเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาปศบสดตวรและผลชตภดณฑรสดตวร กจาแพงแสน 
สถานรวชจดยทดบกวาง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 88/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

447 คบณภาพของแหนมทรทผลชตจากเนชรอโค การประชบมทางวชชาการ  ครด รงทรท 48 
ของมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

นายวชรดตนร สบมน
สถาบดนสบวรรณวาจกกสชกชจเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาปศบสดตวรและผลชตภดณฑรสดตวร กจาแพงแสน 
สถานรวชจดยทดบกวาง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

448 คบณภาพดชนตะกอนบรชเวณอชาวไทยตอนบน การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาทรดพยากร
ธรรมชาตชและสชทงแวดล ฟอม

นายอลงกต อชนทรชาตช
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงศรรราชา
นางสาวกนกวรรณ ขาวดชอน
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงศรรราชา
นายอรรถวบฒช กดนทะวงศร
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงศรรราชา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

449 คบณภาพนจราด ฟานโลหะหนดกในแหลชงนจราเพชทอความปลอดภดย
ของผช ฟบรชโภค ต. เพนรยด อ.โคกสจาโรง จ. ลพบบรร

การประชบมวชชาการการพดฒนาชนบททรทยดทงยชน อ.วชมลรดตนร อชนศวร
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
นางสาวดลฤดร ครบฑเกชด
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
อ.รดกษรจชนดา วดฒนาลดย
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
อ.สบพจนา เจรชญสชน
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
อ.ปฐมาพร อจานาจอนดนตร
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
อ.ศชรชนชตยร ธารธาดา
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
อ.ธชตชชดย จารบเดชา
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร
รศ.วรวบฒช ฤกษรอจานวยโชค
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชากาย
วชภาคศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 21/1/2010

450 คบณภาพและอายบการเกคบรดกษาเมลคดพดนธบรแตงกวาทรทเคลชอบ
ด ฟวยสารเคมรบางชนชด

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตช ครด รงทรท 9 อ.ปรชยานบช จบลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
อ.พชจชตรา แก ฟวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 89/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

451 คบณสมบดตชการต ฟานออกซชเดชดทนและปรชมาณแอ
นโธไซยานชนสรทด รงหมดในนจราองบชนดจา 6 สายพดนธบร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ฉดตรชดยนนทร พชลาทอง
1ภาควชชาวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการ
อาหาร คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน กรบงเทพฯ 
10900
อ.ศศชธร ตรงจชตภดกดร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

452 คบณสมบดตชเช ชงความร ฟอนของพอลช(แลคตชก แอซชด)/ยาง
ธรรมชาตชอชพอกไซดร/ออรรกาโนเคลยร นาโนคอมโพสชท

The Proceeding of 48th Kasetsart 
University Annual Conference

ผศ.ธารชณร นามพชชญร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
รดตนวรรณ มกรพดนธบร
ว ชทยาลดยปชโตรเลรยม จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

453 เครชทองสกรรนกชปบไซสรตชดไม ฟแขวนเสชรอกศทงอดตโนมดตช การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.คบณยบต เอรทยมสอาด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล
ณดฐพล แซชโง ฟว
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาเทคโนโลยรการผลชต
ทางอบตสาหกรรม, คณะวชศวกรรมศาสตรร, 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
สชร ชชดย จชรวงศรนบสรณร
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล, คณะวชศวกรรม
ศาสตรร, มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ก ชตตชนาถ วรรณชสสร
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล, คณะวชศวกรรม
ศาสตรร, มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

454 เครชทองหดทนสมบนไพร การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทยครด รงทรท 11

ผศ.ภรต กบญชร ณ อยบธยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

455 โครงการนจารชองศศกษาพฤตชกรรมการบรชโภคในเดคกกชอนวดย
เรรยนเพชทอสร ฟางภชมชคบ ฟมกดนตชอปดญหาโรคอ ฟวนในเขตกรบงเทพ
มหานคร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ผศ.ทชพวรรณ ดวงปดญญา
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาคหกรรมศาสตรร
รศ.ทดศนรยร ลชรมสบวรรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาคหกรรมศาสตรร
อ.อจาพร แจชมผล
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาคหกรรมศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 5/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 90/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

456 โครงการสภาวะธาตบอาหารพชชและปดจจดยทางดชนเพชทอการ
ฟชรนฟชทรดพยากรดชนและการใช ฟประโยชนรทรทด ชนอยชางยดทงยชนใน
พชรนทรทเกษตรกรรมโครงการหลวง ปรพ.ศ.2553

การประชบมวชชาการสถาบดนวชจดยและพดฒนา
พชรนทรทสชง (องครการมหาชน)ประจจาปร
พ.ศ.2553

ผศ.พงษรสดนตชด สรจดนทรร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
อ.ปบญญชศา ตระกชลยชทงเจรชญ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
อ.นภาพร พดนธบรกมลศชลปร  (วงษรโพธชดขอม)
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
อ.ศบภชดย อจาคา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
อ.ฝอยฝา  ชบตชดจารง 
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.พชบชลยร กดงแฮ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
อ.สบชาดา กรบณา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
อ.เธรยร วชทยาวรากบล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 9/9/2010

457 งานวชจดยและพดฒนาไม ฟผลขนาดเลคก การประชบมวชชาการ “ผลงานวชจดยและพดฒนา
พชรนทรทสชงภาคเหนชอของประเทศไทย  เนชทองใน
โอกาสครอบรอบ  40 ปร   มชลนชธชโครงการ
หลวง

ดร.ณรงครชดย พชพดฒนรธนวงศร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 7/1/2010

458 ชนชดเหยชทอของสดตวรก ชนเนชรอขนาดใหญช Noninvasive investigation of wildlife 
biodiversity

ผศ.รองลาภ สบขมาสรวง
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรววชทยาปช าไม ฟ

 0.125ระดดบชาตช 18/8/2010

459 ชชวงเวลาทรทเหมาะสมตชอการปลชดผลและการฉรดพชน GA3 
ในองบชนพดนธบร Marroo Seedless

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

รศ.สบรศดกดชด นชลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
อ.รดฐพล ฉดตรบรรยงคร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
เลชศกชจ เรชองสกบลพดฒนร
ภาควชชาพชชสวน คณะเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร จตบจดกร กรบงเทพฯ 10900

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

460 ดดชนรคบณภาพของมะละกอพดนธบรฮาวายโดยใช ฟเทคนชคแผน
ภาพความชอบ

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ปรยนาถ จชตอารรรดตนร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.อนบวดตร แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.กมลวรรณ แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

461 ดดชนรคบณภาพของลองกองตชอการยอมรดบของผช ฟบรชโภค การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ณดฐฐชนดนทร ละลอกแก ฟว
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.อนบวดตร แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 91/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

462 ตดวแบบระบบพลวดตสจาหรดบการแพรชกระจายของโรคเอดสร
ในประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการเครชอขชายรชวมด ฟวยการ
วชจดยดจาเนชนงาน

ผศ.จบฑา พชชชตลจาเคคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
ภาพตะวดน  ลยารมภร

 0.125ระดดบชาตช 3/9/2010

463 ถชานชรวภาพ:เทคโนโลยรลดคารรบอน Fostering Economic Growth through 
Low Carbon Initiatives in Thailand

รศ.อรสา สบกสวชาง
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควชชาภชมชศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 25/2/2010

464 ทากและปลชงอดนอาจสชบเลชอดให ฟม ฟวยมรณร: ผช ฟหญชงในเรชทอง
สด รนไทยแนวผจญไพร

แดชศดกดชดศรรเสมอกดนทบกชด รนชน: วรรณกรรมกดบ
สชทธชมนบษยชนศศกษา

รศ.สรณดฐ ไตลดงคะ
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชาวรรณคดร

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

465 เทคนชคการสชบค ฟนกฎความสดมพดนธรใหมชด ฟวยเอนโทรปช The 14th National Computer Science 
and Engineering Conference (NCSEC 
2010)

อ.ทวรชดย อวยพรกชกร
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมคอมพชวเตอรร
นดฐพรรณ ฤทธชดขจร
นชสชต
อนบชา จดนทเสรรนนทร
นชส ชต
ปราณปรรยา  ศรรสบระ 
นชสชต

 0.125ระดดบชาตช 17/11/2010

466 ธาตบอาหารทรทมรผลตชอการเจรชญเตชบโตของต ฟนกล ฟา
ยชคาลชปตดสภายหลดงการปลชกเชชรอเหคดตดบเตชา

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดยพชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอนครด รงทรท 4

สาวชตรร วรระเสถรยร
สถาบดนวชจดยวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรแหชง
ประเทศไทย
รศ.ประภาพร ตด รงกชจโชตช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
รศ.กวชศรร วานชชกบล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

467 นชยายกดบธบรกชจการพชมพรในสมดยราชวงศรหมชง เหตบเกชดในราชวงศรหมชง ผศ.กนกพร นบชมทอง
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชาภาษาตชาง
ประเทศ

 0.125ระดดบชาตช 5/2/2010

468 แนวโน ฟมการลงทบนด ฟานปศบสดตวรในประเทศสาธารณรดฐ
ประชาธชปไตยประชาชนลาวภายใต ฟภาวะการขาดแคลน
อาหารของโลก

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

รศ.จรรพรรณ กบลดชลก
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เศรษฐศาสตรร
รศ.ชชชรพ พชพดฒนรศชถร
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เศรษฐศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

469 แนวโน ฟมประชากรสดตวรปช าเลรรยงลชกด ฟวยนจรานมบางชนชดโดย
ใช ฟสมการถดถอยเชชงเส ฟนในเขตรดกษาพดนธบรสดตวรปช าห ฟวยขา
แข ฟง

การสดมมนาทางวชชาการเรชทองสดตวรปช าเมชอง
ไทย ครด รง ทรท 31

อ.วบฒชนดนทร ไอยราพดฒนา
คณะศศกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กจาแพงแสน 
โรงเรรยนสาธชตแหชงมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 16/12/2010

470 แนวโน ฟมหลดกสชตรบดณฑชตศศกษาสาขาสชงเสรชมการเกษตร
ของสถาบดนอบดมศศกษาไทยในทศวรรษหน ฟา

การประชบมวชชาการครด รงทรท 48 
ของมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

รศ.พชชดย ทองดรเลชศ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสชงเสรชมและ
นชเทศศาสตรรเกษตร
อ.ณดฐ สมณคบปตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสชงเสรชมและ
นชเทศศาสตรรเกษตร
ผศ.สบภาภรณร เลชศศชรช
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสชงเสรชมและ
นชเทศศาสตรรเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 92/195
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ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

471 บดญชรรายชชทอเหคดในชด รน Basidiomycetes ในประเทศ
ไทย

การประชบมวชชาการทรดพยากรธรรมชาตชและ
สชทงแวดล ฟอมแหชงชาตชครด รงทรท 3

ผศ.อบทดยวรรณ แสงวณชช
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรววชทยาปช าไม ฟ
รศ. พชนพชไล สบวรรณฤทธชด
ข ฟาราชการบจานาญ ภาควชชาจบลชรววชทยา คณะ
วชทยาศาสตรร มก.
อาจารยรอดจฉรา  พยดพพานนทร
กรมวชชาการเกษตร บางเขน
อาจารยรอนงคร จดนทรศรรกบล
ข ฟาราชการบจานาญ กรมวชชาการเกษตร บางเขน

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

472 แบบจจาลองความคชดเรชทองพดนธะเคมรของนดกเรรยนชด รนมดธยม
ศศกษาปรทรท 4

The 11th Graduate Research 
Conference, Khon Kaen University 
2010

ณดชธฤต  เกชรอทาน
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน 
อ.ชาตรร ฝช ายคจาตา
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาการศศกษา
รศ.สบดจชต สงวนเรชอง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.125ระดดบชาตช 12/2/2010

473 แบบจจาลองทางพลศาสตรรของแขนกลทรทมรความหยบชนตดว
สจาหรดบการเอชรอมระยะไกล

การประชบมวชชาการเครชอขชายวชศวกรรมเครชทอง
กลแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 24

รศ. ดร.วชบชลยร แสงวรระพดนธบรศ ชร ช
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย
อ.กรรมมดนตร ชชประเสรชฐ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล

 0.125ระดดบชาตช 20/10/2010

474 แบบจจาลองนโยบายควบคบมสชนค ฟาคงคลดงประเภทชชรนสชวน
ยานยนตร

การประชบมวชชาการสถชตชและสถชตชประยบกตรครด รง
ทรท 11

รศ.รบชงรดตนร ภชสดชเพคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
อดธทฤทธชด ตาวบชน
ภาควชชาวชศวกรรมอบตสาหการ สาขาการจดดการ
วชศวกรรม คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 27/5/2010

475 แบบจจาลองพฤตชกรรมการทรบดตดวสจาหรดบเขชทอนหชนถมดาด
หน ฟาคอนกรรต : กรณรศศกษาเขชทอนวชชราลงกรณ

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายมนตรร จชนากบลวชพดฒนร
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
อ.สมชาย ประยงครพดนธร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมโยธา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

476 แบบจจาลองเพชทอการประเมชนคชา API วชกฤตชสจาหรดบการ
เตชอนภดยดชนถลชม

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

477 แบบจจาลองแรงเสรยดทานสจาหรดบใช ฟรชวมกดบแบบจจาลอง
พลศาสตรรเพชทอการควบคบมการเคลชทอนทรทของแขนกลแบบ
ขนานตระกชลเอชสรท

การประชบมวชชาการเครชอขชายวชศวกรรมเครชทอง
กลแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 24

รศ. ดร. วชบชลยร แสงวรระพดนธบรศ ชร ช
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย
อ.กรรมมดนตร ชชประเสรชฐ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล

 0.125ระดดบชาตช 20/10/2010
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478 ปฏชสดมพดนธรระหวชางศาสนชกชนในพชรนทรทตจาบลกจาพวน อจาเภอ
สบขสจาราญ จดงหวดดระนอง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายสบรชนทรรภรณร ศรรอชนทรร
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน สถานรวชจดยเพชทอการพดฒนา
ชายฝดทงอดนดามดน

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

479 ประชากรไส ฟเดชอนฝอยและระดดบการเกชดโรครากปมใน
แปลงปลชกฝรดทง จดงหวดดสมบทรสาคร

การประชบมทางวชชาการครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

อ.อนงครนบช สาสนรดกกชจ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
รศ.สมชาย สบขะกชล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
รศ.อบณารบจ บบญประกอบ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
อ.เกรรยงศดกดชด ไทยพงษร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
อ.เกษมสดนตร สกบลรดตนร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสชงเสรชมและ
นชเทศศาสตรรเกษตร
อ.อมรศรร ขบนอชนทรร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
นาย ดจาเนชน อบชนศชรช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
น.ส.นจราผศรง จดนทะทดง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

480 ประชาคมสดตวรพชรนทะเลขนาดใหญชบรชเวณแหลชงหญ ฟาทะเล
บ ฟานทชาเลน จดงหวดดกระบรท

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาประมง

นดฐวบฒช ทองสชนธบร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
รศ.จชตตชมา อายบตตะกะ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

481 ประโยคเน ฟนเรชทองในภาษาไทยของผช ฟพชดชาวไทยเชชรอสาย
เขมร

การประชบมวชชาการระดดบชาตชเรชทอง มชตชใหมชใน
การวชเคราะหรไวยากรณรไทย

อ.นดทธรชนดน เยาวพดฒนร
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ภาษาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/7/2010

482 ประสชทธชผลของกระดาษต ฟานจบลชนทรรยรทรทเคลชอบด ฟวยนจรามดน
กานพลชในตดวพาแปฟงดดดแปร

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางสาวสบทธรสบดา วานชช
ภาควชชาเทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ คณะ
อบตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ภาณบวดฒนร สรรพกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.ธดญญารดตนร จชญกาญจนร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 94/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

483 ประสชทธชผลของสมบนไพรไทยในการยดบยด รงเชชรอ Candida 
albicans

การปะชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

อารชนร ชดชวาลชลธรระ
ภาควชชาพยาธชชรววชทยา คณะสดตวแพทยศาสตรร 
มหาวชทยาลดยขอนแกชน อ.เมชอง จ.ขอนแกชน 
รศ.กมลชดย ตรงวานชชนาม
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เภสดชวชทยา
จรระศดกดชด ถชรธนบชรณร
ภาควชชาสรรรวชทยา คณะสดตวแพทยศาสตรร 
มหาวชทยาลดยขอนแกชน อ.เมชอง จ.ขอนแกชน 
มนตรชดย ดวงจชนดา
ภาควชชาสดตวศาสตรร คณะเกษตรศาสตรร 
มหาวชทยาลดยขอนแกชน อ.เมชอง จ.ขอนแกชน 
ฟฟานชาน สบขสวดสดชด
ภาควชชาอายบรศาสตรร คณะสดตวแพทยศาสตรร 
มหาวชทยาลดยขอนแกชน อ.เมชอง จ.ขอนแกชน
รศ.วชราช นชมชตสดนตชวงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

484 ประสชทธชภาพการกจาจดดสรในนจราทชรงจากการผลชตเบรยรรด ฟวย
ไคโตซานจากเปลชอกกบ ฟงและไคโตซานเช ชงพาณชชยร

การประชบมวชชาการ
มหาวชทยาลดยมหาสารคาม ครด รงทรท 6 วดนทรท 
9-10 กดนยายน2553 โรงแรมตดกสชลา, 
มหาสารคาม.

รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 9/9/2010

485 ประสชทธชภาพของ Trichoderma harzianum ตชอการลด
ปรชมาณเชชรอรา Aspergillus sp. ในแปลงปลชกข ฟาวโพด
โดยชรววชธร

การประชบมวชชาการโครงการวชจดยแมชบทข ฟาว
โพดและข ฟาวฟช าง มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
ครด รงทรท 4

นางสาววราภรณร บบญเกชด
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยปากชชอง
รศ.จชระเดช แจชมสวชาง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
รศ.สบดฤดร ประเทชองวงศร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
อ.สบพจนร กาเซคม
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
จรรนดนทร แหยมสชงเนชน
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยปากชชอง

 0.125ระดดบชาตช 17/6/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 95/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

486 ประสชทธชภาพของการแชชเมลคดข ฟาวโพดในสารละลายซชงคร
ซดลเฟตในการแก ฟไขการขาดสดงกะสรของข ฟาวโพดทรทปลชกใน
ดชนเนชรอปชน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นดทฐา ทดกษรรดตนศรดณยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
รศ.จงรดกษร จดนทรรเจรชญสบข
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.สบเทพ ทองแพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
รศ.เอคจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา
Paul G. Johnson
Department of plant soil and climate, 
Utah State University, 4820 Old Main Hill, 
Logan, UT

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

487 ประสชทธชภาพของการใช ฟเชชรอราไตรโคเดอรรมาปฏชปดกษรรชวม
กดบปบจ ยเคมรระดดบตชาง ๆ ในการเพชทมผลผลชต    และคบณภาพ
ของข ฟาว

การประชบมวชชาการข ฟาวแหชงชาตชครด รง
ปฐมฤกษร “ขดบเคลชทอนงานวชจดยข ฟาวไทยสชชนวดต
กรรม”

รศ.จชระเดช แจชมสวชาง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
ผศ.วรรณวชไล อชนทนช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
พราวมาส เจรชญรดกษร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช

 0.125ระดดบชาตช 15/12/2010

488 ประสชทธชภาพของไคโตซานออลชโกเมอรรและพอลชเมอรร
จากแหลชงตชางๆ ในการยดบยด รงแบคทรเรรยกชอโรคทรทพบใน
อาหาร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางสาวฐชตชมา  สบขมาก
ภาควชชาวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร 
คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
ผศ.ดร. พรชดย ราชตนะพดนธบร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช
อ.จชตศชรช ราชตนะพดนธบร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

489 ประสชทธชภาพของนจรามดนหอมระเหยทรทรรในการยดบยด รง
จบลชนทรรยรกชอโรคในพชชในระดดบห ฟองปฏชบดตชการ

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตช ครด รงทรท 9 นายโอฬาร ตดณฑวชรบฬหร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
อ.เยาวภา อรชามศชรชรบจชเวทยร (ตาปราบ)
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา
นางวรระศรร เมฆตรง 
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
เฉลชมเกรยรตช  รบชงนภากบล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

490 ประสชทธชภาพของไรโซแบคทรเรรยในการ ควบคบมโรค
เหรทยวเนชาแดงของอ ฟอยในสภาพโรงเรชอน

การประชบมวชชาการ ครด รงทรท 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

อดจฉราวรรณ ธรระเพคญแสง 
ผศ.ชลชดา เลคกสมบชรณร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
รศ.เรวดต เลชศฤทดยโยธชน
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 96/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

491 ประสชทธชภาพของวานชลลชนและใยเปลชอกมะมชวงในการต ฟาน
จบลชนทรรยรในเนชรอมะมชวงบด

การสดมมนาวชชาการวชทยาการหลดงการเกคบ
เกรทยวแหชงชาตช ครด รงทรท 8

นายธนเดช  โตธนาภรณร
โรงเรรยนอจานวยศชลปร ; โครงการสชงเสรชมอดจฉรชย
ภาพทางวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยร รบชนเยาวชน 
ระดดบมดธยมศศกษาตอนต ฟน สจานดกงานพดฒนาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรแหชงชาตช 
อ.จชตศชรช ราชตนะพดนธบร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
ผศ.ดร. พรชดย ราชตนะพดนธบร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช
อ.ศศชธร ตรงจชตภดกดร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

492 ประสชทธชภาพเชชงพลดงงานในการกจาจดดโครเมรยม (เอคกซะ
วาเลนทร) โดยกระบวนการตกตะกอนด ฟวยไฟฟฟา

การประชบมวชชาการวชศวกรรมสชทงแวดล ฟอมแหชง
ชาตช ครด รงทรท 9

รศ.ภดชราภรณร สบวรรณวชทยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

493 ปรากฏการณรไมชซจรารอยของความสดมพดนธรระหวชางปรชมาณ
นจราทชากดบความเข ฟมข ฟนตะกอนแขวนลอยในพชรนทรทลบชมนจรา
สาขาแมชถาง จดงหวดดแพรช

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ทองพชน วรครบธ
บดณฑชตวชทยา มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.สมนชมชตร พบกงาม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาอนบรดกษรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

494 ปรชมาณ B- amyrin ในนจรานมราชสรหรจากแหลชงปลชกตชางๆ การประชบมทางวชชาการครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตร

นางศชรชวดลยร สร ฟอยกลชอม
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร
ดวงสบรรยร แสนสรระ
คณะวชทยาศาสตรรเทคโนโลยร มหาวชทยาลดยราช
มงคลกรบงเทพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

495 ปดจจดยทรทมรความสดมพดนธรกดบการใช ฟประโยชนรทรทด ชน ในเขต
รดกษาพดนธบรสดตวรปช าเขาบรรทดด

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

วชทพงศร ขจาวชชา
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาการจดดการ
ปช าไม ฟ
รศ.สดนตช สบขสอาด
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาการจดดการ
ปช าไม ฟ
รศ.วบฒชพล หดวเมชองแก ฟว
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาการจดดการ
ปช าไม ฟ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

496 ปดจจดยทรทมรผลตชอการเรรยนรช ฟจากการปฏชบดตชงานของนชสชตฝศก
ปฏชบดตชงานสหกชจศศกษาสาขาการโรงแรม

งานสดมมนาและเสนอผลงานทางวชชาการ
ระดดบชาตช ของงานวชจดยด ฟานบรชหารธบรกชจ ทบก
สาขาวชชาครด รงทรท 2

ผศ.เปรมฤดร ชอบผล
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชาศชลปาชรพ

 0.125ระดดบชาตช 15/6/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 97/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

497 ปดจจดยทรทมรอ ชทธชพลตชอการพดฒนาศดกยภาพทางพดนธบกรรม
สจาหรดบการให ฟผลผลชตนจรานมของโคนมระดดบฟารรมในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

มดทนรยา สารกบล
ผศ.ศกร คบณวบฒชฤทธชรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
อ.ธนาทชพยร สบวรรณโสภร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
Mauricio A. Elzo
University of Florida, Gainesville, Florida, 
USA
รศ.อภชญญา หชรดญวงษร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช
ธรรมนชญ ทองประไพ
องครการสชงเสรชมกชจการโคนมแหชงประเทศไทย 
สระบบรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

498 ปดจจดยในการขดบเคลชทอนองครกรกชอสร ฟางไทยสชชองครกรแหชง
การเรรยนรช ฟ

การประชบมวชชาการวชศวกรรโยธาแหชงชาตชครด รง
ทรท 15

อ.ปชยนบช เวทยรวชวรณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
ปดณณวชชญร สะอาดโอษฐร   
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร (นชสชตปรชญญาโท)

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

499 ปดจจดยสชทงแวดล ฟอมบางประการทรทมรผลตชอการเตชบโตของไม ฟ
แสมขาวและแสมทะเล

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ทชฆดมพร อรบณศรรประดชษฐร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
วชทยาเขตบางเขน
รศ.วชพดกตรร จชนตนา
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาการจดดการ
ปช าไม ฟ
ผศ.ขวดญชดย ดวงสถาพร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาการจดดการ
ปช าไม ฟ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

500 ปดญหาการจดดงานเชชงเส ฟนแบบเฟฟนสบชม การประชบมวชชาการขชายงานวชศวกรรมอบตสาห
การ 2553

รศ.พรรยบทธร ชาญเศรษฐชกบล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
จารบวรรณ  แก ฟวแสนขาว

 0.125ระดดบชาตช 13/10/2010

501 ปดญหาโรคอบบดตชใหมชและโรคอบบดตชซจราของทางเดชนอาหาร
ในไกชเนชรอ

การสดมมนาวชชาการสดตวรเศรษฐกชจทางด ฟาน
สดตวรปรก

ผศ.นรชนทรร อบประกรชนทรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร

 0.125ระดดบชาตช 10/12/2010

502 เปบไทดรยดบยด รงแบคทรเรรยชนชดใหมชทรทได ฟจากการยชอย
โปรตรนของผลราชดดด

การประชบมวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรแหชง
ประเทศไทยครด รงทรท 36

ฐากรณร สอนวดฒนา   
ภาควชชาชรวเคมร
สชทธชรดกษร รอยตระกชล 
สวทช
  นวลฉวร เวชประสชทธชด 
ภาควชชาเทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.สบนดนทา รดตนาโภ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรวเคมร

 0.125ระดดบชาตช 25/10/2010

503 ผลกระทบของกจาลดงคอนกรรตและความชชรนในอากาศตชอ
พฤตชกรรมการหดตดวแบบแห ฟง

Annual Concrete Conference (ACC-6) อ.วรพงศร ศรรโสฬส
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 20/10/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 98/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

504 ผลการขดบไลชของผงถดทวตชอด ฟวงงวงข ฟาวโพด การประชบมทางวชชาการเสนอผลงานวชจดย
ระดดบบดณฑชตศศกษา ครด รงทรท 11 บดณฑชต
วชทยาลดย มหาวชทยาลดยขอนแกชน

น.ส. พรสรดญ เลรรยงอจานวย
ภาควชชาสดตววชทยา
รศ.บบญเกชรอ  วดชรเสถรยร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
ผ.ศ. ดร. อรบณร อชงคากบล
ภาควชชาชรวเคมร

 0.125ระดดบชาตช 12/2/2010

505 ผลการต ฟมใบขรรเหลคกตชอปรชมาณแอนไฮโดรบาราคอล การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางสาวชชอลดดดา เทรทยงพบก
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป
นางอบไร เผชาสดงขรทอง
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป
นางเยคนใจ ฐชตะฐาน
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสบขภาพ
นางสาวสมจชต อชอนเหม
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสบขภาพ
นายวชนดศ ภชมชนาถ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
เคมรและกายภาพอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

506 ผลการเสรชมบดวบกและไพลในอาหารตชอสมรรถภาพการ
ผลชตและสบขภาพโดยรวมของกบนา.

การประชบมทางวชชาการครด รงทรท 48  
ของมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

ทดศนรยร  คชสรหร 
วชทยาลดยเกษตรกรรมฉะเชชงเทรา
ปภาศชรช  บารรเนต  
ม.บชรพา
รศ.อรพชนทร จชนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
 วรมชตร ศชลปะชดย  
กรมประมง
สบรเชษฐร  จดนทรรประเสรชฐ
กรมประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

507 ผลการใสชปบจ ยเหลคกบางชนชดตชอผลผลชตของถดทวลชสงในดชน
เนชรอปชนชบดดชนลพบบรร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

กมนชยา สชนธบพาชร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
รศ.จงรดกษร จดนทรรเจรชญสบข
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.สบเทพ ทองแพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

508 ผลของ BA ตชอการเพชทมปรชมาณยอด และผลของ IBA ตชอ
การชดกนจารากของกวาวคจา

การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

เมทชนร มรรคยาธร
รศ.สบรรยา ตดนตชวชวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.มาลร ณ นคร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

509 ผลของ MERA(TM) Cid ตชอความต ฟานทานตชอการตชด
เชชรอแบคทรเรรย Vibrio harveyi ในการเลรรยงกบ ฟงขาวแวนนา
ไม (Litopenaeus vannamei)

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อกนชษฐร ญาณโกมบท
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา  คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.วดชรชยา ภชรรว ชโรจนรกบล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
ผศ.นชตช ชชเช ชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
รศ.ชลอ ลชรมสบวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

510 ผลของ PROMUTASETM 200 ตชอการเจรชญเตชบโต การ
รอดตาย และระบบภชมชคบ ฟมกดนแบบไมชจจาเพาะของกบ ฟงขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ปรชยดานรุ บ จารบคม
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา  คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.วดชรชยา ภชรรว ชโรจนรกบล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
ผศ.นชตช ชชเช ชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
รศ.ชลอ ลชรมสบวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

511 ผลของกรรมวชธรการหมดกตชอปรชมาณสารกาบาและคบณภาพ
ขนมจรนแห ฟง

การประชบมวชชาการอบตสาหกรรมเกษตร ครด รง
ทรท 2 ทรทมหาวชทยาลดยเชรยงใหมช

อ.สชรชชดย สชงเสรชมพงษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
นส.ภดทรพร กระดดงงา
ม.ก.

 0.125ระดดบชาตช 22/11/2010

512 ผลของกระบวนการต ฟมและสชวนประกอบทรทมรตชอคชาการนจา
ไฟฟฟาลชกชชรนหมช

การประชบมวชชาการอบตสาหกรรมเกษตร 
มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช ครด รงทรท 2, 
มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช จดงหวดดเชรยงใหมช

วรรษมา เอ ฟงฉ ฟวน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
อ.วรรเชษฐร จชตตาณชชยร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
รศ.วรรณวชบชลยร กาญจนกบญชร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 22/11/2010

513 ผลของกระบวนการบดเปรยก บดแห ฟง และ บดแห ฟงแบบ
แชชเยชอกแขคงตชอคบณภาพของแปฟงข ฟาวและเส ฟนกจวยเตรปยวสด

การประชบมวชชาการข ฟาวแหชงชาตชครด รง
ปฐมฤกษร

อ.สชรชชดย สชงเสรชมพงษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 17/12/2010

514 ผลของกากมดนสจาปะหลดงในสชตรอาหารตชอกระบวนการอดด
เมคด คบณภาพเมคดอาหารและสมรรถภาพการผลชตของสบกร
ระยะอนบบาล

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นบจชรา ทดกษชณานดนตร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.เสกสม อาตมางกชร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.ยบวเรศ เรชองพานชช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.ณดฐชนก อมรเทวภดทร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 100/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

515 ผลของการควบคบมการเจรชญเตชบโตตชอการหลบดรชวงของ
ชชอลองกองหลดงการเกคบเกรทยว

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดยแมชโจ ฟ 
ประจจาปร  2553

ศ.จรชงแท ฟ ศชรชพานชช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
น.ส.ประพชนพร แตชสกบล

 0.125ระดดบชาตช 26/5/2010

516 ผลของการจดดการเรรยนการสอนตามแนวจชตตปดญญา
ศศกษาทรทมรตชอการพดฒนาจรชยธรรมของนชสชตระดดบปรชญญาตรร  
กรณรศศกษารายวชชาหลดกการแนะแนว

การสดมมนาเชชงปฏชบดตชการและนจาเสนอผลงาน
วชจดยระดดบชาตช เรชทอง “การจดดการเรรยนการ
สอนเพชทอพดฒนากระบวนการคชด”  ศศกษา
ศาสตรร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

รศ.จชตตชนดนทร บบญสถชรกบล
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจชตวชทยา
การศศกษาและการแนะแนว

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

517 ผลของการใช ฟทชอพรวรซร และกลชองพลาสตชกเปค นวดสดบหลบ
ซชอนตชออดตราการรอดตาย และอดตราการเตชบโตของปชม ฟา 
(Portunus pelagicus) ทรทเลรรยงในบชอดชน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายอดมพร บดวทร
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงคลองวาฬ
นายลชขชต ชชช ชต
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงคลองวาฬ
นายเทพบบตร เวชกามา
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงคลองวาฬ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

518 ผลของการใช ฟนจราเหลชอทชรงจากบชอเลรรยงปลาตชอการเจรชญ
เตชบโตของผดกกาดหอมในระบบ NFT

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดยพชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอน ครด รงทรท 4

อ.ปรชยานบช จบลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
อ.พชจชตรา แก ฟวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
นายประธาน โพธชสวดสดชด
สถาบดนวชจดยวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรแหชง
ประเทศไทย
นางสาวอดงคณา โชตชชชวง
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

519 ผลของการใช ฟปบจ ยเคมรรชวมกดบเพอไลตรตชอการเจรชญเตชบโต
และผลผลชตของข ฟาวโพดฝดกอชอนทรทปลชกในชบดดชนกจาแพง
แสน

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

ณชศรา มหะพรหม
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ศบภชดย อจาคา
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน จ. นครปฐม 73140

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

520 ผลของการใช ฟปบจ ยเคมรรชวมกดบยชปซดมตชอการเจรชญเตชบโต 
และผลผลชตของอ ฟอยทรทปลชกในชบดดชนกจาแพงแสน

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

นรรรดตนร ชชชชวย
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ศบภชดย อจาคา
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน จ. นครปฐม 73140

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 101/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

521 ผลของการใช ฟปบจ ยเคมรรชวมกดบยชปซดมตชอการเจรชญเตชบโต
และผลผลชตของข ฟาว

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

ธวดชชดย อชนทรรบบญชชวย
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
จบฑามาศ รชมแก ฟว
ภาควชชาพชชไรชนา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร จ. นครปฐม 73140

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

522 ผลของการใช ฟปบจ ยเคมรรชวมกดบยชปซดมตชอการเจรชญเตชบโต
และผลผลชตของข ฟาวโพดเลรรยงสดตวรทรทปลชกในชบดดชนกจาแพง
แสน

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

ธรระพงษร  พรมสวดสดชด
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
จบฑามาศ รชมแก ฟว
ภาควชชาพชชไรชนา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน จ. นครปฐม 73140

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

523 ผลของการใช ฟปบจ ยเคมรรชวมกดบยชปซดมตชอการเจรชญเตชบโต
และผลผลชตของมดนสจาปะหลดงทรทปลชกในชบดดชนกจาแพงแสน

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

ชาลชนร คงสบด
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
จบฑามาศ รชมแก ฟว
ภาควชชาพชชไรชนา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน จ. นครปฐม 73140

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

524 ผลของการใช ฟสดงกะสร แมงกานรส และทองแดงอชนทรรยรทรท
ระดดบตจทาตชอสมรรถภาพการผลชต และระดดบแรชธาตบทรทถชกขดบ
ทชรงของไกชเนชรอ

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ชนมรชนก คมกมล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.ยบวเรศ เรชองพานชช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.เสกสม อาตมางกชร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
อ.สบกดญญา รดตนทดบทชมทอง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

525 ผลของการเตชมผงกากข ฟาวโพดตชอสมบดตชทางกายภาพของ
วอฟเฟชล

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.ศบภรชนทรร มหาสวดสดชด
คณะทรดพยากรธรรมชาตชและอบตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวชชาเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

526 ผลของการถชายเรณชด ฟวยเรณชบางพดนธบรตชอการตชดผลและ
คบณภาพของผลชมพชชพดนธบรเพชรสายรบ ฟง

The 7th KU-KPS Conference รศ.กวชศรร วานชชกบล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
น.ส.พรทชพยช เงรทยมจชรอเกรคด
นชสชต

 0.125ระดดบชาตช 7/12/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 102/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

527 ผลของการไถพรวนและวดสดบปรดบปรบงดชนตชอผลผลชตมดน
สจาปะหลดงทรทปลชกในดชนเนชรอหยาบ

36th Congress on Science and 
Technology of Thailand

นรชศรา สบขสวดสดชด
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร กรบงเทพฯ 10900
อ.ศบภชฌา ธนะจชตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.สมชดย อนบสนธชดพรเพชทม
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ศ.เอชบ เขรยวรชทนรมณร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

528 ผลของการทดแทนแปฟงสาลรด ฟวยแปฟงข ฟาวสรนชลตชอคบณภาพ
ของบดตเตอรรเค ฟก

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อบทดยวรรณ ทองทด รงวงศร
ภาควชชาวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร 
คณะวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยร มหาวชทยาลดย
ธรรมศาสตรร
รศ.สบนทรร สบวรรณสชชณนร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

529 ผลของการเปลรทยนแปลงระดดบความเคคมของนจราตชอการ
ปลชอยสปอรรของสาหรชายไส ฟไกช (Ulva intestinalis 
Linnaeus)

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ทชพวรรณ ไกรวชลาศ
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจาุ ฟ คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.ชดชรร แก ฟวสบรลชขชต
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
รศ.ชลอ ลชรมสบวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
ผศ.นชตช ชชเช ชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

530 ผลของการระเบชดเยชทอด ฟวยไอนจราและการแชชด ฟวยอดลคาไลนร
ตชอการผลชตเยชทอกลเชชงเคมรของสบชชดจา

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ศชวพร บบตราช
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
อ.เลอพงศร จารบพดนธร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
นายวชขดณฑร อรรณพานบรดกษร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

531 ผลของการลดความเคคมตชอการอนบบาลหอยเชลลร 
(Mimachlamys senatoria) ระยะวดยอชอน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายสาโรจนร เรชทมดจารชหร
คณะประมง บางเขน สถานรวชจดยประมงศรรราชา
รศ.ประทดกษร ตาบทชพยรวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
ศ.อบทดยรดตนร ณ นคร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
ผศ.สบรชยดน ธดญกชจจานบก ชจ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 103/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

532 ผลของการเสรชมกระถชนสดตชอสมรรถภาพการผลชตโคขบน
และองครประกอบทางชรวเคมรของเลชอด

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

ธรราภรณร ปดญญาบบญ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
รศ.กดญจนะ มากวชจชตรร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.สบรชยะ สะวานนทร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.ศศชธร นาคทอง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
รศ.อาภดสสรา ชชเทศะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา
พชพดฒนร ชนาเทพาพร
คณะเทคโนโลยรการเกษตร มหาวชทยาลดยราชภดฏ
เพชรบชรณร เพชรบชรณร

 0.125ระดดบชาตช 4/2/2010

533 ผลของความเข ฟมข ฟนของสารลดแรงตศงผชวตชอประสชทธชภาพ
การเปค นตดวเรชงปฏชก ชร ชยาทางแสงของฟชลรมบางไททาเนรยม
ไดออกไซดรทรทเตรรยมขศรนโดยวชธรโซลเจลเพชทอการยชอยสลาย
สรรรแอกทรฟเยลโลวร 17

วทท. ครด รงทรท 36 ราชดน เลชศพยดคฆรดตนร  
บดณฑชตวชทยาลดย  
รศ.สบดจชต สงวนเรชอง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ผศ.นดทธมน คชณแสง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
อ.ธารชนร สาลรโภชนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

534 ผลของความเข ฟมข ฟนตชอคชาการนจาไฟฟฟาของนจราส ฟมและนจรา
สดบปะรดทด รงแบบมรและไมชมรเนชรอผลไม ฟผสมระหวชางการให ฟ
ความร ฟอนแบบโอหรมมชคระบบสถชตยร

การประชบมวชชาการอบตสาหกรรมเกษตร 
มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช ครด รงทรท 2, 
มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช จดงหวดดเชรยงใหมช

ฐชตาภรณร ตดมพานบวดตร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
อ.วรรเชษฐร จชตตาณชชยร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
รศ.โชคชดย ธรรกบลเกรยรตช
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 22/11/2010

535 ผลของความเข ฟมข ฟนและชนชดของสารเคลชอบพอลชเมอรร
ชรวภาพตชอสมบดตชของแผชนกระดาษลชกฟชก

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ณดฏฐพชชา ทรดพยรประทานพร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.รดงรอง ยกส ฟาน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
อ.เลอพงศร จารบพดนธร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.ธดญญารดตนร จชญกาญจนร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 104/195
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ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

536 ผลของความเคคมตชออ ฟอยและการแสดงออกของยรน 
SoNHX1 ทรทตอบสนองตชอสภาวะทนเคคมจากอ ฟอย

Thailand Researth Symposium 2010 รศ.สชรชภดทรร พราหมณรยร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
 ภวชนทรร พานชชพรพดนธบร 
โครงการพดนธบวชศวกรรม บดณฑชตวชทยาลดย

 0.125ระดดบชาตช 27/8/2010

537 ผลของความดดนตชอการแยกแลคกโทสจากสวรทเวยรโดยใช ฟ
อดลตราฟชลเตรชดน

การประชบมวชชาการ ครด รงทรท 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร สาขาอบตสาหกรรมเกษตร

Phutharamon Srithayachit
Kasetsart University, Bangkok (Thailand). 
Faculty of Agro-Industry. Department of 
Food Science and Technology.
อ.สายพชณ ทานดชฌาสดย
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

538 ผลของจชบเบอเรลลชคแอซชดตชอขนาดของผลและนจราหนดก
เมลคดของสบชชดจา

การประชบมวชชาการนานาชาตช The 
International Society for Southest 
Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) 
and Kasetsart University 2009

นายโรจนรรวร ภชรมยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 11/1/2010

539 ผลของชนชดของสารปฟองกดนการแขคงตดวของเลชอด ชนชด
ตดวอยชางเลชอด และวชธรการตรวจทรทมรผลตชอความเข ฟมข ฟนของ
โปรตรนและอดลบชมชนของแมชโคนม

การประชบมวชชาการ ครด รงทรท 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

ผศ.อดชศร ยะวงศา
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
นางสาวกาวชล นดนทรกลาง
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
นางสาวจบฑามาส รดตนคบณชประการ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน โรงพยาบาล
สดตวร กจาแพงแสน

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

540 ผลของชนชดวดสดบปลชกตชอปรชมาณและคบณภาพรากของ
กล ฟวยไม ฟดชนใบหมากลชกผสม เพชทอใช ฟสจาหรดบการวชเคราะหร
ทางเซลลรวชทยา

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดยพชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอน ครด รงทรท 4

อ.เฌอมาลยร วงศรชาวจดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
นางสาวศชวพร แก ฟวชบชมชชทน
ภาควชชาพชชสวน คณะเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

541 ผลของชชวงเวลาเกคบเกรทยวทรทมรตชอปรชมาณและองครประกอบ
ทางเคมรของนจรามดนทรทรร ทรทปลชกในพชรนทรทสชงของจดงหวดด
เชรยงใหมช

การประชบมทางวชชาการครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

ดร.อบดมลดกษณร สบขอดตตะ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นายโอฬาร ตดณฑวชรบฬหร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
นางวรระศรร เมฆตรง 
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
นายวรวชทยร ยรทสวดสดชด
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยดอยปบย

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 105/195
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ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จย ชรทอการประชชม ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการประชชม ว จน/เดรอน/ปอทอทเสนอ คราถรวงนล นาหน จก

542 ผลของชชวงเวลาและความเข ฟมข ฟนสาร GA3 ตชอปรชมาณ
และคบณภาพผลผลชตองบชนพดนธบร Beauty Seedless

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตช ครด รงทรท 9 รศ.สบรศดกดชด นชลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
อ.รดฐพล ฉดตรบรรยงคร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

543 ผลของต ฟนตอตชางพดนธบรตชอปรชมาณจบลธาตบของก ฟานใบใน
องบชนพดนธบร Chenin Blanc ปลชกในดชนทรทเก ชดจากหชนปชน

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตช ครด รงทรท 9 รศ.สบรศดกดชด นชลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
ผศ.สบเทพ ทองแพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.ลพ ภวภชตานนทร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

544 ผลของปรชมาณกลรเซอรอลและพรเอชตชอคบณสมบดตชเช ชง
หน ฟาทรทของฟชลรมบรชโภคได ฟทรทผลชตจากโปรตรนปลาสวาย

การประชบมวชชาการประมง ประจจาปร  2553 ปวเรศวรร อชนทบเศรษฐ
กองพดฒนาอบตสาหกรรมสดตวรนจรา กรมประมง
ผศ.จชราพร รบชงเลชศเกรรยงไกร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง
นงนบช รดกสกบลไทย
ข ฟาราชการบจานาญ คณะประมง มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 28/6/2010

545 ผลของปดจจดยภชมชอากาศตชอการเจรชญเตชบโตทางลจาต ฟน
ของกล ฟวยไม ฟหวาย`เอรยสกบล'

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7

ศรายบธ กชตชภดทรรถาวร
อ.ภาสดนตร ศารทชลทดต
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 7/12/2010

546 ผลของโปรโมเตอรรแมงกานรสทรทมรตชอการสดงเคราะหรเชชรอเพ
ลชงฟชชเชอรร-โทรปสรด ฟวยตดวเรชงปฏชก ชร ชยาเหลคก-โคบอลตร 
บนตดวรองรดบซชลชกาทรทเตรรยมโดยวชธรโซล-เจล

การประชบมวชชาการ มอบ. วชจดย ครด รงทรท 4 ผศ.กานดชส สบดสาคร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
ธรรพร สวชล
ภาควชชาวชศวกรรมเคมร

 0.125ระดดบชาตช 9/8/2010

547 ผลของระดดบโปรตรนและพลดงงานในอาหารตชอการเจรชญ
เตชบโตและปรชมาณซากในไกชเบตง (สายเคยช)

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาสดตวร. 
กรบงเทพฯ, 2553, หน ฟา 158-166

นายอนบพล พบฒสกบล
รศ.ชดยภชมช บดญชาศดกดชด
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.บบญอ ฟอม โฉมทร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช
รศ.ศานชต เก ฟาเอรรยน
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
ผศ.พรรณวดร โสพรรณรดตนร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 106/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

548 ผลของระบบการจดดการธาตบอาหารพชชด ฟวยวดสดบธรรมชาตช
ตชอการผลชตข ฟาวโพดฝดกอชอน

การประชบมทางวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรรวชทยาเขตกจาแพงแสนครด รงทรท7

น.ส.รดตตชญา พรมแสง
ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.อรบณศชรช กจาลดง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
นางจดนทรรจรดส วรรสาร
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมก.กพส.
นายธนพดฒนร ปลชรมพวก
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมก.กพส.
นายสบรชยา สาสนรดกกชจ
สถาบดนวชจดยวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรแหชง
ประเทศไทย

 0.125ระดดบชาตช 7/12/2010

549 ผลของระยะการเจรชญเตชบโตตชอปรชมาณ 6-gingerol และ
สมบดตชการต ฟานออกซชเดชดนของขชง (Zingiber officinale)

การสดมมนาวชชาการวชทยาการหลดงการเกคบ
เกรทยวแหชงชาตช ครด รงทรท 8

นางสาวธชดารดตนร พรรภาคยร
อ.ศศชธร ตรงจชตภดกดร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

550 ผลของรายการละครวชทยบเทชดพระเกรยรตชพระบาทสมเดคจ
พระเจ ฟาอยชชหดวฯ เรชทองยชทงด ฟวยบชตบรงคร และหมอกสลายทรท
ปลายฟฟา

การประชบมทางวชชาการ ประจจาปร  2553 ผศ.สบพดตรา ศรรสบวรรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสชงเสรชมและ
นชเทศศาสตรรเกษตร
อนบพร สบวรรณวาจกกสชกชจ
สจานดกสชงเสรชมและฝศกอบรม
ธรรบบญฤทธชด ควรหาเวชศชษฐร
คณะศศกษาศาสตรร มหาวชทยาลดยศรรนครชนทรวช
โรฒ

 0.125ระดดบชาตช 26/5/2010

551 ผลของแลคโตบาซชลลดสสายพดนธบรผสมตชอการเพาะเลรรยงกบ ฟง
กบลาดจา (Penaeus monodon)

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ศจรนา เลาหวชวดฒนกบล
ภาควชชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอบตสาหกรรม
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.มดงกร โรจนรประภากร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

552 ผลของวดสดบปรดบปรบงดชนบางชนชดตชอการเปลรทยนแปลง
สมบดตชดชนบางประการและผลผลชตกะหลจทาปลรหดวใจในระบบ
เกษตรทรทสชง

ผลงานวชจดยและพดฒนาพชรนทรทสชงภาคเหนชอของ
ประเทศไทย เนชทองในโอกาศครบรอบ40ปร  
มชลนชธชโครงการหลวง

อ.ปบญญชศา ตระกชลยชทงเจรชญ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.พชบชลยร กดงแฮ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ดร.วดนเพคญ วชรชยะกชจนทรกบล
กรมพดฒนาทรทด ชน

 0.125ระดดบชาตช 7/1/2010

553 ผลของวดสดบหชอผลตชอการเตชบโตของผลน ฟอยหนชาลชกผสม
พดนธบรเพชรปากชชอง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

จรชญญา มดทนคง
ภาควชชาพชชสวน คณะเกษตรกจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพง
แสน
นายเรชองศดกดชด กมขบนทด
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยปากชชอง
รศ.กวชศรร วานชชกบล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 107/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

554 ผลของวดสดบเหลชอใช ฟจากโรงงานอบตสาหกรรมเยชทอกระดาษ
ตชอการเจรชญเตชบโตและองครประกอบผลผลชตของอ ฟอยตอ
ปรทรท 1 ทรทปลชกในชบดดชนกจาแพงแสน

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7 
สาขาพชชและเทคโนโลยรชรวภาพ

จบฑามาศ กลชอมจชตร 
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.ชดยสชทธชด ทองจช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.จบฑามาศ รชมแก ฟว
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 8/12/2010

555 ผลของวชธรการทจาแห ฟงตชอปรชมาณ 6-gingerol สารประ
กอบฟรนอลชกทด รงหมดและสมบดตชการต ฟานออกซชเดชดนของ
ขชง (Zingiber officinale)

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ธชดารดตนร พรรภาคยร
อ.ศศชธร ตรงจชตภดกดร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

556 ผลของสดดสชวนระหวชางใบตชอผลทรทมรตชอคบณภาพของผล
น ฟอยหนชาพดนธบรเนชรอทอง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

รศ.กวชศรร วานชชกบล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
จชราภา  ทดดเกษร
นชสชตปรชญญาตรร ภาควชชาพชชสวน คณะเกษตร 
กจาแพงแสน

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

557 ผลของสาร GA3 และ CPPU ตชอการผลชตองบชนพดนธบร 
Marroo Seedless

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตช ครด รงทรท 9 วรรณวชจชตร จจานง
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
รศ.สบรศดกดชด นชลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
อ.รดฐพล ฉดตรบรรยงคร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

558 ผลของสารชะลอการเกชดรรโทรเกรเดชดนในข ฟาวสจาเรคจรชป
พร ฟอมรดบประทานบรรจบกระปจ อง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

เทวร คบ ฟมวงศร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร ภาควชชาวชทยาศาสตรร
และเทคโนโลยรการอาหาร
อ.สชรชชดย สชงเสรชมพงษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

559 ผลของสารไดเมทโทมอรรฟและวชธรการให ฟสารทรทมรตชอ
คบณภาพเมลคดพดนธบรและการควบคบมโรครานจราค ฟางในข ฟาวโพด
หวาน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

รดฐกชจ รบชงเรชอง
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา
รศ.วดนชดย จดนทรรประเสรชฐ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา
อ.พชจชตรา แก ฟวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
รศ.สมศชรช แสงโชตช
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
วรระพดนธร ดวงจดนทรรโชตช
บรชษดท ผลชตภดณฑรข ฟาวโพดหวาน จจากดด อ.เมชอง 
จ. กาญจนบบรร 71000

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

560 ผลของสารสกดดจากรจาสกดดไขมดนทางการค ฟาตชอการเกชดสร
นจราตาลในผดกและผลไม ฟบด

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สบคนธา สบคนธรธารา
 คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
รศ.โชคชดย ธรรกบลเกรยรตช
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 108/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

561 ผลของสารสกดดฟางข ฟาว ตชอการงอก การเจรชญเตชบโต
ของต ฟนกล ฟา และการเกชด lipid peroxidation ในต ฟนกล ฟา
ไมยราบยดกษร (Mimosa pigra L.)

การประชบมทางวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

รศ.ศรรสม สบวรรณวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.ลชลลรท กาวรตบะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.สรดญญา วดชโรทดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
อ.ณดฎฐา เสนรวาส
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.มาลร ณ นคร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.สบรรยา ตดนตชวชวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
อ.ณรงคร วงศรกดนทรากร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

562 ผลของสารสกดดหยาบจากไซยาโนแบคทรเรรย 
Hapalosiphon sp. ตชอการเจรชญเตชบโตและความมรชรว ชต
ของเซลลรปลายรากในพชชบางชนชด

การประชบมทางวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายสดนตช สาระพล
ภาควชชาพฤกษศาสตรร คณะวชทยาศาสตรร 
อ.ณดฎฐา เสนรวาส
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.ลชลลรท กาวรตบะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.ศรรสม สบวรรณวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 109/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

563 ผลของสารสกดดหยาบจากไซยาโนแบคทรเรรย 
Hapalosiphon sp. ตชอการสะสมแอมโมเนรยในพชชบาง
ชนชด

การประชบมวชชาการพฤกษศาสตรรแหชงประเทศ
ไทย ครด รงทรท 4

รศ.ศรรสม สบวรรณวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.ลชลลรท กาวรตบะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
อ.ณดฎฐา เสนรวาส
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
น.ส.ศชรชพรรณ สบขขดง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.มาลร ณ นคร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.สบรรยา ตดนตชวชวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
อ.ณรงคร วงศรกดนทรากร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

564 ผลของแหลชงนจราธรรมชาตชและวดนปลชกตชอการเจรชญเตชบโต
และฤทธชดต ฟานอนบมชลอชสระของผดกบบ ฟง

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตช ครด รงทรท 9 อ.ปรชยานบช จบลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
อ.พชจชตรา แก ฟวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

565 ผลของออกซชเจนความเข ฟมข ฟนตชางๆ ในระหวชางการเกคบ
รดกษาตชอคบณภาพเมลคดพดนธบรถดทวเหลชองฝดกสด พดนธบรเชรยงใหมช 
1

การประชบมวชชาการ มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตกจาแพงแสน ครด รงทรท 7

ผศ.สบรพงษร ดจารงกชตตชกบล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
วชรชยา  กชตตชวดชนะ
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาพชชสวน คณะเกษตร 
กจาแพงแสน

 0.125ระดดบชาตช 7/12/2010

566 ผลของอายบเกคบเกรทยวและตจาแหนชงชชอผลตชอคบณภาพเมลคด
พดนธบรมะเขชอเทศ

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดยพชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอน ครด รงทรท 4

อ.ปรชยานบช จบลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
นายธรระพงศร  จดนทรรพรชรม
ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 110/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

567 ผลของอบณหภชมช และความเรควไอนจราร ฟอนยวดยชทงตชอความ
ชชรน และคชาสรขชงแห ฟง

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดยพชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอน ครด รงทรท 4

ยาตรา ยมสชงเนชน
ภาควชชาวชทยาศาสตรรการอาหาร คณะวชทยา
ศาสตรร มหาวชทยาลดยบชรพา 169 ถ.ลงหาดบาง
แสน ต.แสนสบข อ.เมชอง จ.ชลบบรร 20131
ผศ.เยาวภา ไหวพรชบ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาผลชตภดณฑรประมง
นางรดงสชมา สชตรอนดนตร
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยบชรพา
นายอนดนตร ทองทา
คณะทรดพยากรชรวภาพ และเทคโนโลยร สาขา
วชชาเทคโนโลยรชรวภาพ มหาวชทยาลดยเทคโนโลยร
พระจอมเกล ฟาธนบบรร (บางขบนเทรยน

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

568 ผลของอบณหภชมชเกคบรดกษาตชอการรอดชรวชต ของ 
Escherichia coli และ Salmonellae ในปบจ ยมชลสดตวร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางสาววชภาวดร อ ฟนท ฟวม
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
จบลชรววชทยาประยบกตร
นจราทชพยร ขดนตยาภรณร
ภาควชชาวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร 
คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน กรบงเทพฯ
ผศ.วราภา มหากาญจนกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

569 ผลของอบณหภชมชตชอปรชมาณการกชนอาหาร การเจรชญเตชบ
โต อดตราการรอดตายและคบณภาพนจราในการเลรรยงกบ ฟงขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48: สาขาประมง

รศ.ชลอ ลชรมสบวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
สบธร วงศรมณรประทรป
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
สาธชต ประเสรชฐศรร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
แก ฟวตา ลชรมเฮง
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
ปดทมา วชรชยพดฒนทรดพยร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
เกศชนร หลายสบทธชสาร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
อรชสา ศรรหมากสบก
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

570 ผลของอบณหภชมชตจทาตชอการเกชดอาการสะท ฟานหนาวและการ
เสชทอมสภาพของดอกหน ฟาวดว 5 พดนธบร

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตช ครด รงทรท 9 อ.สบรดสวดร พรหมอยชช
คณะทรดพยากรธรรมชาตชและอบตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวชชาทรดพยากรเกษตรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 111/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

571 ผลของอบณหภชมชระหวชางการอนบบาลลชกกบ ฟงขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลารรวาตชอการเจรชญ
เตชบโตและอดตราการรอดตาย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

เกศชนร หลายสบทธชสาร
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900
รศ.ชลอ ลชรมสบวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
สบธร วงศรมณรประทรป
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900
สาธชต ประเสรชฐศรร
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900
แก ฟวตา ลชรมเเฮง
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900
ปดทมา วชรชยพดฒนทรดพยร
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900
สชทธชโชค สชทธชมณฑล
ศชนยรวชจดยธบรกชจเพาะเลรรยงสดตวรนจรา คณะประมง 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร วชทยาเขตบางเขน 
กทม. 10900

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

572 ผลของอบณหภชมชและความเรควลมตชออดตราการอบแห ฟง 
คบณภาพ และการใช ฟพลดงงานในเส ฟนกจวยเตรปยวอบแห ฟง

การประชบมวชชาการข ฟาวแหชงชาตชครด รง
ปฐมฤกษร

อ.สชรชชดย สชงเสรชมพงษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 17/12/2010

573 ผลของเอทชลรนตชอการซรดจางของกลรบดอกกล ฟวยไม ฟสกบล
หวาย

งานประชบมทางวชชาการ ประจจาปร  2553 
มหาวชทยาลดยแมชโจ ฟ

อ.อดณณรชญานร มงคลชดยพฤกษร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 26/5/2010

574 ผชดด ฟวยหรชอทรทจะปรารถนา: ชนกลบชมน ฟอยทางเพศใน
นวนชยายไตรภาคของวรรวดฒนร กนกนบเคราะหร

แดชศดกดชดศรรเสมอกดนทบกชด รนชน: วรรณกรรมกดบ
สชทธชมนบษยชนศศกษา

ผศ.นดทธนดย ประสานนาม
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชาวรรณคดร

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

575 พรรณไม ฟนจราในจดงหวดดระนอง พดงงา กระบรท และภชเกคต การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ผศ.พงศรเชฏฐร พชชชตกบล
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

576 พฤตชกรรมการแบชงเซลลรแบบไมโอซชสในกล ฟวยไม ฟสกบลม ฟา
วชทงและสายพดนธบรลชกผสม

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

แสงเดชอน พลเยรทยม
คณะเกษตรศาสตรร ภาควชชาพชชสวน 
มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
กาญจนา รบชงรดชกานนทร
คณะเกษตรศาสตรร ภาควชชาพชชสวน 
มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
รศ.สมศดกดชด อภชสชทธชวาณชช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพดนธบศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 112/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

577 พฤตชกรรมการเปลรทยนแปลงกจาลดงรดบแรงเฉชอนตามความ
ชชรนของดชนทรทผบสลายอยชชกดบทรทของกลบชมหชนทรทมรความอชอน
ไหวตชอดชนถลชมในประเทศไทย

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายวรวดชรร ตอวชวดฒนร
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

578 พฤตชกรรมการเปลรทยนรชปของเขชทอนหชนถมดาดหน ฟาคอนกรรต
จากการวชเคราะหรเครชทองมชอวดดพฤตชกรรมระหวชางการกชอ
สร ฟางและเกคบนจราครด รงแรก : กรณรศศกษาเขชทอนแควน ฟอย

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายภบชงคร สบวรรณปากแพรก
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

579 พฤตชกรรมการรดบแรงดดดของลจาไม ฟไผชตง การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช 
ครด รงทรท15

รศ.เบญจพล เวทยรวชวรณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 13/5/2010

580 พดฒนาวชธรการสกดดดรเอคนเอเพชทอใช ฟในการวชนชจฉดยโรคใบขาว
อ ฟอยทรทมรประสชทธชภาพและรวดเรคว

การประชบมวชชาการระดดบชาตช มหาวชทยาลดย
ราชภดฏนครปฐม ครด รงทรท 2

รศ.สชรชภดทรร พราหมณรยร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
สบปราณร  บบญโนนแต ฟ
นชส ชต ป.โท สาขาพฤกษเศรษฐกชจ คณะ
ศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร กจาแพงแสน

 0.125ระดดบชาตช 15/6/2010

581 พดนธนาการของความเปค นอชทน: การแสดงกดบการท ฟาทาย
อดตลดกษณรชาตชพดนธบรในบทละครเรชทอง Bondage ของเดวชด 
เฮนรร หวดง

แดชศดกดชดศรรเสมอกดนทบกชด รนชน: วรรณกรรมกดบ
นาฏกรรมศศกษา

อ.ธงรบ รชทนบรรเทชง
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชาวรรณคดร

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

582 พชชวงศรกชอในภาคตะวชนออกเฉรยงใต ฟของประเทศไทย การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

ผศ.สบมน มาสบธน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
กนกอร บบญพา
ภาควชชาพฤกษศาสตรร คณะบดณฑชตวชทยาลดย 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
จจาลอง เพคงคล ฟาย
สจานดกงานหอพรรณไม ฟ กรมอบทยานแหชงชาตช สดตวร
ปช าและพดนธบรพชช  กทม.

 0.125ระดดบชาตช 3/3/2010

583 พชรนทรทเสรทยงของกระทชงในเขตรดกษาพดนธบรสดตวรปช าภชเขรยว 
จดงหวดดชดยภชมช

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

เบญจรดตนร พรหมเพคญ
สจานดกวชจดยและพดฒนาการปช าไม ฟ กรมปช าไม ฟ 61 
ถนนพหลโยธชน แขวงลาดยาว เขตจตบจดกร 
กรบงเทพฯ 10900
รศ.ยงยบทธ ไตรสบรดตนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรววชทยาปช าไม ฟ
รศ.นรชศ ภชมชภาคพดนธร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรววชทยาปช าไม ฟ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 113/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

584 ฟารรมสร ฟางภาพบนระบบรคอคคลดสเตอรรด ฟวยเบลนเดอรร การประชบมวชชาการ The 2nd 
ECTI-Conference on Application 
Research and Development 
(ECTI-CARD) 2010

สดงวาล อจาไพพชศ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
ผศ.สบขบมาล กชตชส ชน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
อ.ชวลชต ศรรสถาพรพดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 10/5/2010

585 ไฟไนตรเอลชเมนตรสจาหรดบการวชเคราะหรโครงสร ฟางคอนกรรต
เสรชมเหลคก

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15 (วชศวกรรมโยธากดบการพดฒนาท ฟอง
ถชทน)

ยบทธการ มณรจดนทรร 
ภาควชชาวชศวกรรมโยธา คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
อ.กชจพดฒนร ภชชวรวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

586 ภาวะความเครรยด และแหลชงความเครรยด ของนชสชต
บดณฑชตศศกษา มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

การสดมมนาเชชงปฏชบดตชการและนจาเสนอผลงาน
วชจดยระดดบชาตช  เรชทอง การจดดการเรรยนการ
สอนเพชทอพดฒนากระบวนการคชด

อ.จชนตนา กาญจนวชสบทธชด
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 19/8/2010

587 ภาวะความเครรยด แหลชงความเครรยด และการจดดการ
ความเครรยดของนชสชตปรชญญาตรรมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อ.จชนตนา กาญจนวชสบทธชด
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา
รศ.พนชต เขคมทอง
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา
รศ.กบลขณชษฐร ราเชนบบณยวดทนร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา
อ.ปชยะพงษร ไสยโสภณ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา
อ.วรดทยา ธรรมกชตตชภพ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา
อ.สชตชเทพ ศชรชพชพดฒนกบล
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา
นางณดฏฐรชยธร ศรบดาธชตชพดทธร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

588 มลพชษอากาศและองครประกอบธาตบจากฝบช นในอากาศทรท
เกคบจากสถานรตรวจวดดคบณภาพอากาศอจาเภอศรรราชา จ.
ชลบบรร

การประชบมสดมมนาวชชาการ มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรราชมงคลตะวดนออกครด รงทรท ๓

อ.ปดญญา แขนจราแก ฟว
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
อ.พรรณศดกดชด เอรทยมรดกษา
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
อ.สดนตช รดกษาวงศร
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
อ.เกรชก วงศรสอนธรรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 20/5/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 114/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

589 มะเรคงตชอมลชกหมากในสบนดข : รายงานสดตวรปช วย การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ชไมพร  โสดาวชช ชต
นชสชตชด รนปรทรท 6 คณะสดตวแพทยศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ฌดลลชกา  แก ฟวบรชสบทธชด
นชส ชตชด รนปรทรท 6 คณะสดตวแพทยศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
นชธชดา  บบญวชทยา
นชสชตชด รนปรทรท 6 คณะสดตวแพทยศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
บบรญา  สบขะธรรมโม
นชสชตชด รนปรทรท 6 คณะสดตวแพทยศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ธรรภดทรร  รบชงนชรดนดร
นชสชตชด รนปรทรท 6 คณะสดตวแพทยศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ปนดดดา  อมรรบชงโรจนร
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน
ณดฐวรรณ  นชยตชวดฒนรชาญชดย
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน
อนดญญา  พงษรประดชษฐร
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน
รศ.ธรระพล ศชรชนฤมชตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาพยาธช
วชทยา
อ.สบณร คบณากรสวดสดชด
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
รศ.เกษกนก ศชรชนฤมชตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

590 มชลคชาการใช ฟประโยชนรจากปช าชายเลนในภาคใต ฟของ
ประเทศไทย

การประชบมวชชาการ ครด รงทรท 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

รศ.อภชวดนทร กจาลดงเอก
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชาสหกรณร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

591 แมชเตาไฟ (กะเหรรทยง) ใชชจะมรแตชปาก-ท ฟองและของกชน การประชบมวชชาการทางมานบษยวชทยาครด รงทรท 
9 
ปาก-ท ฟอง และของกชน: จรชยธรรมและการ
เมชองเรชทองอาหารการกชน

อ.ศรดนยร สมดนตรดฐ
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
ภชมชสถาปดตยกรรม

 0.125ระดดบชาตช 25/3/2010

592 ยานพาหนะแบบตรนตะขาบขนาดเล ฟคก การประชบมวชชาการสมาคมวชศวกรรมเกษตร
แหชงประเทศไทย ครด รงทรท 11

ผศ.ภรต กบญชร ณ อยบธยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร

 0.125ระดดบชาตช 6/5/2010

593 รถไฟฟฟา 2 ล ฟอควบคบมการเคลชทอนทรทโดยการทรงตดว การประชบมวชชาการทางวชศวกรรมไฟฟฟา ครด รง
ทรท33

อ.ไพโรจนร ทองประศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา

 0.125ระดดบชาตช 1/12/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 115/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

594 ระบบการตรวจสภาพเขชทอนคอนกรรตบดอดดโดยสายตาโดย
วชธรดดชนรความเสรทยงเพชทอประเมชนพฤตชกรรมความปลอดภดย
ของเขชทอนขบนดชานปราการชล

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายณดฐวบธ อชนมาลา
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

595 ระบบการวชเคราะหรปรชมาณสารต ฟานอนบมชลอชสระ (ฟรนอลชค) 
และปรชมาณของแขคงทรทละลายได ฟทด รงหมดของผลฝรดทงอยชาง
แมชนยจาด ฟวยเทคนชค NIRs

การสดมมนาวชชาการ วชทยาการหลดงการเกคบ
เกรทยวแหชงชาตช ครด รงทรท 8

ดลพร ชนานชรมชตผล
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
ผศ.รณฤทธชด ฤทธชรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
อ.เกรรยงศดกดชด ไทยพงษร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

596 ระบบคดดแยกความหวานผลไม ฟอยชางอดตโนมดตชบนสายพาน
ลจาเลรยง

การสดมมนาวชชาการ วชทยาการหลดงการเกคบ
เกรทยวแหชงชาตช ครด รงทรท 8

ผศ.รณฤทธชด ฤทธชรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
บบญวดฒนา พบชมมาลร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
ปานเทพ ศรศชลปร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
ศศชธร ลชบลดบ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
รศ.อบณารบจ บบญประกอบ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 1/9/2010

597 ระบบบรชหารจดดการโปรเจคภายในองครกรด ฟวยโอ
เพชนซอรรส Redmine

การประชบมวชชาการ The 2nd 
ECTI-Conference on Application 
Research and Development 
(ECTI-CARD) 2010

ผศ.สบขบมาล กชตชส ชน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
ชนชนดนทร จชตอชอนน ฟอม
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
นชศานาถ ศชลปร อภชรมยร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 10/5/2010

598 ระบบระบายอากาศบรชเวณใต ฟหลดงคาควบคบมอดตโนมดตชด ฟวย
ไมโครคอนโทรเลอรร

การประชบมวชชาการเครชอขชายวชศวกรรมเครชทอง
กลแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 24

อ.หทดยเทพ วงศรสบวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเครชทองกล

 0.125ระดดบชาตช 20/10/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 116/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

599 ระบบสนดบสนบนการนจาเข ฟาข ฟอมชลภาพสชชฐานข ฟอมชลเชชง
สดมพดนธร

The 3rd National Conference on 
Information Technology: NCIT 2010

อ.ทวรชดย อวยพรกชกร
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมคอมพชวเตอรร
ศบภกชจ จชระศชรชโชตช
นชส ชต
จชราพร เทรยนกชทงแก ฟว 
นชสชต

 0.125ระดดบชาตช 28/10/2010

600 ระบบสดทงงานพคอกเกคตพรซรด ฟวยเสรยงภาษาไทย การประชบมวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ระพรพรรณ บบญสชน
รศ.ชบลรรดตนร จรดสกบลชดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

601 ระบบสชบค ฟนพฤตชกรรมการให ฟบรชการของโรงพยาบาลด ฟวย
เทคนชคอพรชโอรชและเอนโทรปรพรบนอดลกอรชทศม

The 3rd National Conference on 
Information Technology: NCIT 2010

อ.ทวรชดย อวยพรกชกร
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมคอมพชวเตอรร
นดฐพรรณ ฤทธชดขจร
นชสชต
อนบชา จดนทเสรรนนทร
นชส ชต
ปราณปรรยา  ศรรสบระ 
นชสชต

 0.125ระดดบชาตช 28/10/2010

602 ระยะสบกและอบณหภชมชทรทมรอ ชทธชพลตชอปรชมาณกรดไขมดนอชสระ
ในนจรามดนสบชชดจาระหวชางการเกคบรดกษา

การประชบมวชชาการ ครด รงทรท 48 มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

ดร.สบคดนธรส ธาดากชตตชสาร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางสาววราภรณร อภชวดฒนาภชวดต
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 117/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

603 ฤทธรชต ฟานอนบมชลอชสระ ฤทธรชยดบยด รงเอนไซมรไทโรซชเนส และ
ปรชมาณสารประกอบฟรนอลชกทด รงหมดของสารสกดดเอทชลอะ
ซรเตดจากผลมะขามปฟอมจากแหลชงในประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

จดนทชมา หอมกลบ
คณะอบตสาหกรรมเกษตร ภาควชชาพดฒนาผลชต
ภดณฑร มก
นางสาวสบพนชดา วชนชจฉดย
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.หทดยรดตนร รชมครรร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
นายนคร เหลชองประเสรชฐ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
รศ.วชชดย หฤทดยธนาสดนตชด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

604 ฤทธชดต ฟานอนบมชลอชสระยดบยด รงเอนไซมรไทโรซชเนสและองคร
ประกอบกรดไขมดนในนจรามดนดดกแด ฟไหมพดนธบรไทยพชรนเมชอง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางสาวสบพนชดา วชนชจฉดย
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
อรดญญา มโนสร ฟอย
คณะเภสดชศาสตรร มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช
จรรเดช มโนสร ฟอย
คณะเภสดชศาสตรร มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช
กรวชนทรวชชญร บบญพชสบทธชนดนทร
คณะเภสดชศาสตรร มหาวชทยาลดยเชรยงใหมช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

605 ฤทธชดยดบยด รงกระบวนการสร ฟางอสบจชชดทวคราวและลดระดดบเท
สทอสเทอโรนของสารสกดดเมลคดมะระขรรนกในหนชวชสตารรแร
ท

การประชบมเสนอผลงานวชจดยระดดบบดณฑชต
ศศกษาแหชงชาตชครด รงทรท 18. สถาบดนบดณฑชต
พดฒนบรชหารศาสตรร.

รศ.พนดส ธรรมกรรตชวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
รวชชา พลอยภดทรภชญโญ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา

 0.125ระดดบชาตช 16/9/2010

606 ฤทธชดยดบยด รงความสมบชรณรพดนธบรของสารสกดดเมลคดมะระขรรนก-
ลดระดดบเทสทอสเทอโรน-ไมชเกรทยวข ฟองกดบเอนไซมรต ฟาน
อนบมชลอชสระและการแสดงออกของโปรตรนในหนชวชสตารรแร
ทเพศผช ฟ

การประชบมเสนอผลงานวชจดยระดดบบดณฑชต
ศศกษาแหชงชาตชครด รงทรท 18. สถาบดนบดณฑชต
พดฒนบรชหารศาสตรร

รศ.พนดส ธรรมกรรตชวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
แก ฟวมาศ พงษรอดคคศชรา
ภาควชชาสดตววชทยา คณะวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 16/9/2010

607 ลดกษณะการเจรชญเตชบโตของไผช 5 ชนชดทรทปลชก ณ สถานร
วชจดยกาญจนบบรร

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดยพชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอน ครด รงทรท 4

นายจรดล เหคนพชทดกษร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยกาญจนบบรร

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 118/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

608 ลดกษณะทางประสาทสดมผดสและการจดดกลบชมของ
ผลชตภดณฑรสดบปะรดกวนจากสดบปะรด 2 สายพดนธบร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

วชจชรดชยร คจาชบม
ภาควชชาพดฒนาผลชตภดณฑร คณะอบตสาหกรรม
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.จชนตนา อบปดชสสกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.ธงชดย สบวรรณสชชณนร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

609 ลดกษณะทางสรรรวชทยาทรทสดมพดนธรกดบผลผลชตในถดทวเหลชอง
สายพดนธบรดร

การประชบมทางวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

วชภาพรรณ  ชนะภดกดชด 
ภาควชชาพฤกษศาสตรร คณะวชทยาศาสตรร
รศ.ลชลลรท กาวรตบะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.มาลร ณ นคร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร
รศ.รดงสฤษดชด กาวรตบะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

610 ลดกษณะทางสดณฐานวชทยาและการวชเคราะหร AFLP ใน
การจจาแนกศดกยภาพทางอดลลรโลพาธรของหญ ฟาโขยชง

Thailand Research Symposium 2010 รศ.ทศพล พรพรหม
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.125ระดดบชาตช 26/8/2010

611 ลดกษณะทางสดณฐานวชทยาสนามของชด รนดานเปราะในดชน
ทรทลาดเชชงเขาหชนทราย

Conference of The 36th Congress on 
Science and Technology of Thailand 
(STT 36)

ผศ.สมชดย อนบสนธชดพรเพชทม
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
นางสาวชนชษฎา พดนธบรเมชอง
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ศ.เอชบ เขรยวรชทนรมณร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
รศ.อดญชลร สบทธชประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ดร.วดนเพคญ วชรชยะกชจนทรกบล
สจานดกวชทยาศาสตรรเพชทอการพดฒนาทรทด ชน กรม
พดฒนาทรทด ชน

 0.125ระดดบชาตช 28/10/2010

612 ลดกษณะสดณฐานวชทยาของลจาไผชอายบ 1 ปร  และการเจรชญ
ของหนชอไผช 6 ชนชดทรทปลชก ณ สถานรวชจดยกาญจนบบรร

การประชบมวชชาการและเสนอผลงานวชจดยพชช
เขตร ฟอนและกศทงร ฟอน ครด รงทรท 4

นายจรดล เหคนพชทดกษร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยกาญจนบบรร

 0.125ระดดบชาตช 22/7/2010

613 ลดกษณะสดณฐานวชทยาของลจาไผชอายบ 2 ปรของไผช 6 ชนชด
ทรทปลชก ณ สถานรวชจดยกาญจนบบรร

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตช ครด รงทรท 9 นายจรดล เหคนพชทดกษร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร 
สถานรวชจดยกาญจนบบรร

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

614 วรรณคดรคจาสอนของไทย: การสชบทอดอบดมการณรปชตา
ธชปไตย

การประชบมศรรนครชนทรวชโรฒวชชาการครด รงทรท 4 ผศ.นดทธนดย ประสานนาม
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชาวรรณคดร

 0.125ระดดบชาตช 29/1/2010

615 วชทยาศาสตรรทางใจ : ระบบการทจาใจหยบดนชทง Peace Revolution Conference รศ.อรสา สบกสวชาง
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควชชาภชมชศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 1/3/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 119/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

616 วชธรการทางสถชตชในการหาสภาวะทรทเหมาะสมในการผลชตไบ
โอไฮโดรเจน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางสาวนจราทชพยร เดชแพร
ภาควชชาจบลชรววชทยา คณะวชทยาศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.นดนทชยา หาญศบภลดกษณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
รศ.เลอลดกษณร จชตรดอน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

617 วชธรการใหมชสจาหรดบการวชเคราะหรศดกยภาพการผลชตพลดงงาน การประชบมวชชาการเครชอขชายวชศวกรรมเครชทอง
กลแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 24

อ.กฤษกร เขาทอง
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเครชทองกล

 0.125ระดดบชาตช 20/10/2010

618 วชธรตรวจคจาตอบแบบปรนดย สจาหรดบระบบตรวจข ฟอสอบต ฟน
ทบนตจทา

The 2nd ECTI-Conference on 
Application Research and 
Development (ECTI-CARD)

นายศรดญญช หล ฟามบงคบณ
-
นายพบฒชพงศร สถชตยรพดฒนพงศา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
นายณดฐนดนทร จดนสบรชยวงศร
-
นายณดฐกชตตชด พชพดฒนรศชรชกร
-
นายวชทยา จชรดฐ ชต ชเจรชญ
-
ผศ.ชดยพร ใจแก ฟว
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
ผศ.ฐชตชวรรณ ศรรนาค
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 10/5/2010

619 วชศวกรรมชายฝดทงและการกดดเซาะชายฝดทงทรทหาดเพคาบานชา 
จดงหวดดระยอง

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

อ.เช ชดวงศร แสงศบภวานชช
วชทยาลดยพาณชชยนาวรนานาชาตช ศรรราชา สาขา
วชชาวชศวกรรมตชอเรชอและเครชทองกลเรชอ

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

620 เวคบคราวเลอรรเจาะจงเวคบเพจภาษาไทยแบบแยกเกคบ
ตามไซตร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ธนพล สชบเชชรอ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
ปบณณวดฒนร ธาดาภาคยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
ผศ.อานนทร รบชงสวชาง
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

621 ศดกยภาพการให ฟผลผลชตและคบณภาพของข ฟาวโพดข ฟาว
เหนรยวเพชทอการค ฟาในประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางสจาราญ ศรรชมพร
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยพชชไรชสบวรรณวาจกกสช
กชจ
นายธจารงศชลป โพธชสชง
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยพชชไรชสบวรรณวาจกกสช
กชจ
นางสาวชฎามาศ จชตตรเลขา
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

622 ศดกยภาพการให ฟผลผลชตและคบณภาพของข ฟาวฟช างหวานลชก
ผสมชดทวทรท 1

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นายธจารงศชลป โพธชสชง
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยพชชไรชสบวรรณวาจกกสช
กชจ
ประสชทธชด ใจศชล
คณะเกษตรศาสตรร มหาวชทยาลดยขอนแกชน 
นายสมชาย ปชยพดนธรวานนทร
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร สถานรวชจดยพชชไรชสบวรรณวาจกกสช
กชจ
ถวชล นชลพยดคฆร
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

623 ศดกยภาพของกระถชนยดกษร ยชคาลชปตดส กระถชนเทพา และ
กระถชนเทพณรงครในการปลชกเปค นสวนปช าพชชพลดงงาน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ดร.มะลชวดลยร หฤทดยธนาสดนตชด(ธนะสมบดตช)
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นายเกษม หฤทดยธนาสดนตชด
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
เอกพงษร ธนะวดตช
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร KAPI,
ศดกดา พรมเลชศ
บรชษดทสหโคเจน กรรน จจากดด จดงหวดดปราจรนบบรร 
Sahacogen Green Co.,Ltd. Prachinburi 
Province
เอกชดย บชายแสงจดนทรร
บรชษดทสหโคเจน กรรน จจากดด จดงหวดดปราจรนบบรร 
Sahacogen Green Co.,Ltd. Prachinburi 
Province

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

624 ศศกษาการเกชดคาวชเทชดทนบนไฮโดรฟอยดรโดยการจจาลอง
แบบ Computational Fluid Dynamics

การประชบมเสนอผลงานวชจดยระดดบบดณฑชต
ศศกษาแหชงชาตช ครด รงทรท 18

อ.ยอดชาย เตรยเปชรน
วชทยาลดยพาณชชยนาวรนานาชาตช ศรรราชา สาขา
วชชาวชศวกรรมตชอเรชอและเครชทองกลเรชอ
สาธชต พงษรดวง
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาพระนคร
เหนชอ
อบดมเกรยรตช นนทแก ฟว
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาพระนคร
เหนชอ

 0.125ระดดบชาตช 16/9/2010

625 ศศกษาสมบดตชเช ชงกลของกระดาษทจาด ฟวยมชอจากกาบกล ฟวย
ทรทต ฟมโดยใช ฟหม ฟอตดมความดดน

การประชบมวชชาการประจจาปร  2553 ครด รงทรท 8 
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการ
เกษตรและอบตสาหกรรมเกษตร

นายวบฒชนดนทร คงทดด
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นางสารชมา สบนทรารชบน
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
ดร.สบธรรา วชทยากาญจนร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 29/7/2010

626 สภาวะความอบดมสมบชรณรและการเปลรทยนแปลงตามเวลา
ของทรดพยากรหอยลาย ในพชรนทรทปากแมชนจราทชาจรน

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นชตยา ฤทธชดนชทม
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
รศ.จารบมาศ เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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627 สภาวะในการเตรรยมเครชทองรดบรช ฟชรวภาพสจาหรดบตรวจวดดไฮ
โปแซนทรนโดยการกดกเกคบเอนไซมรแซนทรนออกซชเดสใน
อชเลคกโทรพอลชเมอไรซรฟชลรมของพอลชไพโรล

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ประภา สมบชรณรปดญญา
ภาควชชาวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร 
คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
รศ.วรรณวชบชลยร กาญจนกบญชร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
อ.สายพชณ ทานดชฌาสดย
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

628 สมบดตชของดชนเปรรรยวจดดทรทมรผลตกค ฟางมาจากการใสชปชนใน
บรชเวณทรทราบภาคกลางประเทศไทย

36th Congress on Science and 
Technology of Thailand

จชตตชรดตนร ชชชาตช
ภาควชชาปฐพรวชทยา คณะเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร กรบงเทพฯ 10900
อ.ศบภชฌา ธนะจชตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.สมชดย อนบสนธชดพรเพชทม
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
วดนเพคญ วชรชยะกชจนทรกบล
สจานดกวชทยาศาสตรรเพชทอการพดฒนาทรทด ชน กรม
พดฒนาทรทด ชน กรบงเทพฯ 10900

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

629 สมบดตชทางเคมร-ฟชสชกสร องครประกอบทางเคมร และ
ประสชทธชภาพในการต ฟานจบลชนทรรยรและอนบมชลอชสระของนจรา
มดนทรทรรในประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ดร.อบดมลดกษณร สบขอดตตะ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นางสาวประภดสสร รดกถาวร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นายโอฬาร ตดณฑวชรบฬหร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
นางวรระศรร เมฆตรง 
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศเกษตร ศชนยร
วชจดยระบบนชเวศเกษตร
เมทชกา ลรบบญญานนทร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาระบบนชเวศนเกษตร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

630 สมบดตชแมชเหลคกและไดอชเลคกตรชกของวดสดบคอม โพสชต
โคบอลตรเฟอรรโรตร-พอลชโพรไพลรน

การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยรแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 36 ศชนยร
ประชบมไบเทคบางนา กรบงเทพฯ

อนบช ชต ฮดนเยคก
มหาวชทยาลดยวลดยลดกษณร
ผศ.พงศกร จดนทรดตนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาฟชสชกสร
รศ.ดร.ชชตณรงคร ศชรชสถชตยรกบล
มหาวชทยาลดยวลดยลดกษณร

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010
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631 สมรรถนะการผสมระหวชางประชากรข ฟาวโพดหวาน KSC 3 
และ TSC 1 DMR

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ดร.โชคชดย เอกทดศนาวรรณ
สถาบดนอชนทรรจดนทรสถชตยรเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาพชชศาสตรร ศชนยรวชจดยข ฟาวโพดและข ฟาวฟช าง
แหชงชาตช
ปฏชพดทธร พรหมณเรศ
คณะเทคโนโลยรการเกษตร ภาควชชาเทคโนโลยร
การผลชตพชช สถาบดนเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาเจ ฟา
คบณทหารลาดกระบดง
ธรรวดฒนร ศรบตโยภาส
คณะเทคโนโลยรการเกษตร ภาควชชาเทคโนโลยร
การผลชตพชช สถาบดนเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาเจ ฟา
คบณทหารลาดกระบดง

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

632 สมรรถภาพระบบสชบพดนธบรโคนมของฟารรมโคนมในเขต
อจาเภอโพธารามจดงหวดดราชบบรร

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท48

ชนชตา สบจรชตธดญตระกชล
โรงพยาบาลสดตวร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
หนองโพ
กฤษฎา บจารบงกชจ
โรงพยาบาลสดตวร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
หนองโพ คณะสดตวแพทยศาสตรร วชทยาเขต
กจาแพงแสน
นายศบภชาตช ปานเนรยม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน โรงพยาบาล
สดตวร หนองโพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

633 สชวนตชอยอดระบบค ฟนหาเอกสารภาษาไทยบนโปรแกรม
บรชหารจดดการเอกสาร Alfresco

การประชบมวชชาการ The 2nd 
ECTI-Conference on Application 
Research and Development 
(ECTI-CARD) 2010

กฤษณพงศร เจรยจดนทรรพงษร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
สรชา เทพสถชตยรศชลปร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
ผศ.สบขบมาล กชตชส ชน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.125ระดดบชาตช 10/5/2010

634 สหภาพยบโรปในฐานะมหาอจานาจอารยะ: นโยบายความ
ชชวยเหลชอเพชทอการพดฒนาของสหภาพยบโรปและการพดฒนา
ทรทยดทงยชน

การประชบมวชชาการระดดบนานาชาตชทางด ฟาน
มนบษยศาสตรรและสดงคมศาสตรรครด รงทรท 2

อ.ณดฐวรณร บบนนาค
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควชชารดฐศาสตรร
และรดฐประศาสนศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 10/4/2010

635 สหสดมพดนธรทางพดนธบกรรมระหวชางการให ฟผลผลชตนจรานมของ
โคนมใน 4 ภชมชภาคของประเทศไทย

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

สมศดกดชด เปรมปรรดชด
ผศ.ศกร คบณวบฒชฤทธชรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
Mauricio A. Elzo
University of Florida, Gainesville, Florida, 
USA
จบรรรดตนร แสนโภช
กรมปศบสดตวร
ผศ.บบญอ ฟอม โฉมทร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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636 สายพดนธบรยรสตรทรทมรความสามารถในการผลชตเอธานอลจาก
ไซโลสของชรวมวล

the 36th Congress on Science and 
Technology Thailand (STT 36)

นางสาววราภรณร อภชวดฒนาภชวดต
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
Yoshinori Murata
JIRCAS
Akihiko Kosugi
JIRCAS
นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
Yutaka Mori
JIRCAS

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

637 สารออกฤทธชดทางชรวภาพ การต ฟานอนบมชลอชสระ และการ
ต ฟานเชชรอแบคทรเรรยกชอสชวของสารสกดดจากเปลชอกผลไม ฟ

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ดร.อบดมลดกษณร สบขอดตตะ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นางสาวประภดสสร รดกถาวร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
เมทชกา ลรบบญญานนทร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร, มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
พจมาน พชศเพรยงจดนทนร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร, มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

638 เสรยงสะท ฟอนเหนชอหลบมฝดงศพ: สงครามโลกครด รงทรทสองใน
กวรนชพนธรไทยสมดยใหมช

แดชศดกดชดศรรเสมอกดนทบกชด รนชน: วรรณกรรมกดบ
สชทธชมนบษยชนศศกษา

อ.พรรณทชภา ชชทนชาตช
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชาวรรณคดร

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

639 หบชนยนตรคดดแยกวดตถบโดยการประมวลผลภาพ การประชบมทางวชชาการการสร ฟางแบบจจาลอง
และการจจาลองสถาณการณร ครด รงทรท 2 
ประจจาปร  พ.ศ. 2553

อ.ไพโรจนร ทองประศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา
นายไพศดกดชด พชลผกา
คณะวชศวกรรมศาสตรรศรรราชา

 0.125ระดดบชาตช 21/5/2010
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว
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640 แหลชงความเชชทอมดทนทางการกรฬาของนดกกรฬาคณะวชทยา
ศาสตรรการกรฬา หาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

การประชบมวชชาการระดดบชาตช ครด รงทรท 7 งาน
เกษตรกจาแพงแสน ประจจาปร  2553

อ.สบพดชรชนทรร ปานอบทดย
คณะวชทยาศาสตรรการกรฬา กจาแพงแสน สาขา
วชชาจชตวชทยาการกรฬา
วดฒนา  วดงปลาทอง
คณะวชทยาศาสตรรการกรฬา กจาแพงแสน สาขา
วชชาจชตวชทยาการกรฬา
เศวต พชนชจจชตรสมบทร
คณะวชทยาศาสตรรการกรฬา กจาแพงแสน สาขา
วชชาจชตวชทยาการกรฬา
อรรถพล  จงเกษม
คณะวชทยาศาสตรรการกรฬา กจาแพงแสน สาขา
วชชาจชตวชทยาการกรฬา
มะลชวรรณ ด ฟวงฟช
คณะวชทยาศาสตรรการกรฬา กจาแพงแสน สาขา
วชชาจชตวชทยาการกรฬา

 0.125ระดดบชาตช 7/12/2010

641 องครประกอบทางเคมรของเลชอดจระเข ฟพดนธบรไทย 36th Congress on Science and 
Technology of Thailand

รศ.จชนดาวรรณ สชรดนทวชเนตช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
รศ.วชน เชยชมศรร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
นางสาวดวงจดนทรร เฮงสวดสดชด
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสบขภาพ
นางสาวเยาวดร คบปตะพดนธร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
โภชนาการและสบขภาพ

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010

642 อดลกอรชทศมสจาหรดบปดญหาการจดดตารางเรรยนโดยอชงความ
พชงพอใจของผช ฟเรรยน

The 14th National Computer Science 
and Engineering Conference (NCSEC 
2010)

อ.วดชรพดฐ เมตตานดนท
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมคอมพชวเตอรร
ธนชนทร สามเสน
จวงจดนทรร จดนทรรกระจชาง

 0.125ระดดบชาตช 17/11/2010

643 อาทราซรนตกค ฟางในดชนตะกอนในพชรนทรทลบชมนจราห ฟวยกะโปะ 
อจาเภอนจราหนาว (เกษตรศาสตรร 52) จดงหวดดเพชรบชรณร 
ด ฟวยเทคนชคโครมาโทกราฟรแบบของเหลวสมรรถนะสชง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นจราเยคน ศชรชพดฒนร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม 
รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.คณชตา ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

644 อชทธชพลของการเคลชอบพอลชเมอรรชรวภาพตชอสมบดตชของ
แผชนกระดาษลชกฟชก

การประชบมวชชาการมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นางสาวณดฐพชชา ทรดพยรประทานพร
คณะอบตสากรรมเกตร ภาควชชาเทคโนโลยรการ
บรรจบและวดสดบ
ผศ.รดงรอง ยกส ฟาน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
อ.เลอพงศร จารบพดนธร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.ธดญญารดตนร จชญกาญจนร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

645 อชทธชพลของการจดดการฟางในการปลชกข ฟาวตชอการหมบน
เวรยนคารรบอนในดชน: กรณรศศกษาดชนชบดกจาแพงแสน

การประชบมวชชาการระดดบชาตช เรชทอง ประเทศ
ไทยกดบภชมชอากาศโลก ครด รงทรท 1: 
ความเสรทยง และโอกาสท ฟาทายในกลไกการ
จดดการสภาพภชมชอากาศโลก

ปวรณรสบดา  รามนดฏ
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
อ.ศบภชดย อจาคา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
วชไล  เสาธงน ฟอย
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
อ.เครชอมาศ สมดครการ
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

646 อชทธชพลของการแชชและการยชอยด ฟวยกรดตชอสมบดตชทาง
เคมรกายภาพของแปฟงมดนสจาปะหลดง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

ดร.ปฐมา จาตกานนทร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นางสาวรบชงทชวา วดนสบขศรร  
หนชวยปฏชบดตชการเทคโนโลยรแปรรชปมดนสจาปะหลดง
และแปฟง ศชนยรพดนธบวชศวกรรมและเทคโนโลยร
ชรวภาพแหชงชาตช
รศ.กล ฟาณรงคร ศรรรอต
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

647 อชทธชพลของความหนาไขมดนสดนหลดงตชอขนาดครอกในแมช
สบกรท ฟองแรก

การประชบมทางวชชาการ ครด รงทรท 48 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

อตถพร   รบชงสชทธชชดย
จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย
อ.เสรร กบญแจนาค
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชากาย
วชภาคศาสตรร
เผดคจ   ธรรมรดกษร
จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010
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ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

648 อชทธชพลของจรโนไทปร ของยรน Estrogen receptor 
(ESR) ตชอระยะกลดบสดดหลดงหยชานมในประชากรสบกรเชชง
การค ฟาแหชงหนศทง

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

นดนทนดย ฉดนทปดญญา
อ.ธนาทชพยร สบวรรณโสภร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
แพรว เทรทยงพชมล
ผศ.ศกร คบณวบฒชฤทธชรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

649 อชทธชพลของชชวงแสงตชอการพดฒนาดอกและเมลคดของข ฟาว
ขาวดอกมะลช 105

การประชบมวชชาการพฤกษศาสตรรแหชงประเทศ
ไทย ครด รงทรท 4

น.ส.จบฬาลดกษณร  สชทธชชอบธรรม
ภาควชชาพฤกษศาสตรร คณะวชทยาศาสตรร 
รศ.ประศาสตรร เกชรอมณร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 24/3/2010

650 อชทธชพลของต ฟนตอตชางพดนธบรตชอปรชมาณจบลธาตบของก ฟานใบ
ในองบชนพดนธบร Shiraz ปลชกในดชนทรทเก ชดจากหชนปชน

การประชบมวชชาการพชชสวนแหชงชาตชครด รงทรท 9 รศ.สบรศดกดชด นชลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชสวน
ผศ.สบเทพ ทองแพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ผศ.ลพ ภวภชตานนทร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน

 0.125ระดดบชาตช 11/5/2010

651 อชทธชพลของฟางข ฟาวตชอการเจรชญเตชบโตและผลผลชตของ
ข ฟาว: กรณรศศกษาข ฟาวพดนธบรปทบมธานร 1

การประชบมวชชาการระดดบชาตช เรชทอง ประเทศ
ไทยกดบภชมชอากาศโลก ครด รงทรท 1: 
ความเสรทยง และโอกาสท ฟาทายในกลไกการ
จดดการสภาพภชมชอากาศโลก

นางสาววชไล เสาธงน ฟอย
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพง

แสน สายวชชาวชทยาศาสตรร
นางสาวปวรณรสบดา รามนดฎ
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
อ.ศบภชดย อจาคา
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาปฐพรวชทยา
อ.เครชอมาศ สมดครการ
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 20/8/2010

652 อชทธชพลของสตารรชถดทวเขรยวและพอลชบชวทชลรนอะดชเพทโค
เทเรฟทาเลทตชอสมบดตชของเทอรรโมพลาสตชกสตารรชจาก
แปฟงข ฟาว

การประชบมวชชาการวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยรแหชงประเทศไทย ครด รงทรท 36 (
วทท.36)

อ.อจาพร เสนชหร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรอบตสาหกรรมเกษตร
ผศ.รดงรอง ยกส ฟาน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
จชตระวร สบขเอม
นชสชตปรชญญาโท

 0.125ระดดบชาตช 26/10/2010
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653 อชทธชพลของสารเรชงเอทธชฟอนตชอคบณสมบดตชของยาง
ธรรมชาตช

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อารชยา ผกากรอง
ภาควชชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอบตสาหกรรม
เกษตร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.ภคมน (สบธาวดร) จชตประเสรชฐ
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
ดร.ศชรชลดกษณร เลรรยงประยชร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นางสาวเนตรดาว มบสชกมาศ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
โลรองตร เวสตร
3ศชนยรประสานความรชวมมชอนานาชาตชด ฟานการ
วชจดยการเกษตรเพชทอการพดฒนา สถาบดนค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาผลชตผลเกษตรและอบตสาหกรรม

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

654 อชทธชพลความหนาของชด รนดชนกรบงเทพฯ ตชอพฤตชกรรมการ
ตอบสนองเนชทองจากแรงกระทจาแผชนดชนไหว

การประชบมวชชาการวชศวกรรมโยธาแหชงชาตช
ครด รงทรท 15

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายอจานาจ ยานบวชร ชยะกบล
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.125ระดดบชาตช 12/5/2010

655 อชทธชพลจากการสลายตดวของพชชตระกชลกะหลจทาตชอการ
เจรชญของเชชรอ Ralstonia solanacearum สาเหตบของ
โรคเหรทยวของมะเขชอเทศ

การประชบมทางวชชาการของมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร ครด รงทรท 48

อบดมศดกดชด เลชศสบชาตวนชช
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
ไกชแก ฟว สบธรรมมา
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
รศ.นชพนธร ทวรชดย
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช

 0.125ระดดบชาตช 3/2/2010

ระด จบนานาชาตว จลานวน =  352 คราถรวงนล นาหน จก =  88.000
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656 A Biomarkers Study:  Trace Metal Elements in 
Paphia Undulate Shell for Assessing Pollution of 
Coastal Area

The 2nd International Science, Social 
Science, Engineering and Energy 
Conference (I-SEEC2010)

อ.วชเชรยร ศชรชพรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
J. Kaewkhao
3Center of Excellence in Glass 
Technology and Materials Science 
(CEGM), Nakhon Pathom Rajabhat 
University
A. Choeysuppaket
Department of Physics, Faculty of 
Science, Burapha University, Chonburi,
P. Limsuwan
Department of Physics, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi
K. Phachana
Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Burapha University
N. Juncharoenwongsa
Graduate School Program, Environmental 
Science, Faculty of Science, Burapha 
University

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/12/2010

657 A comparison of extraction methods to assess 
potassium availability for Thai upland soils

19th World Congress of Soil Science รศ.อดญชลร สบทธชประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ศ.เอชบ เขรยวรชทนรมณร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ทชมทอง ดรบณสนธยา
นชสชต
R.J. Gilkes
University of Western Australia

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010

658 A data-envelopment-analysis inspired method for 
reliability target setting

ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI 
International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology

Klunvaree, J.
อ.พชสบทธชด รพรศดกดชด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

659 A Machine Learning Base Language Specific 
Web Site Crawler

13th International Conference on 
Network-Based Information Systems

Punnawat Tadapak
Massive Information & Knowledge 
Engineering
Thanaphon Suebchua
Massive Information & Knowledge 
Engineering
ผศ.อานนทร รบชงสวชาง
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 14/9/2010
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660 A machine learning based language specific web 
site crawler

Proceedings - 13th International 
Conference on Network-Based 
Information Systems, NBiS 2010

Tadapak, P.
Suebchua, T.
ผศ.อานนทร รบชงสวชาง
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 14/9/2010

661 A Neuro-Fuzzy Approach for Daily Rainfall 
Prediction over the Central Region of Thailand.

IAENG 2010 ปราโมทยร ลชอนาม
สถาบดนบดณฑชตพดฒนบรชหารศาสตรร
สบภาวดร อชงศรรสวาง
ศชนยรพดนธบวชศวกรรม สวทช.
ผศ.ลรทลร อชงศรรสวชาง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช
Prasert Aungsuratana
สจานดกฝนหลวง
Warawut Khantiyanan
สจานดกฝนหลวง

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/3/2010

662 A new aseptate gregarine relate to white feces 
syndrome in cultured Pacific white shrimp 
Penaeus vannamei, in Thailand

36th The International conference on 
Veterinary Science, 2010

ผศ.วชศณบ บบญญาวชวดฒนร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
นางสาวธรราภรณร พชลพชพดฒนร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/11/2010

663 A note on the stability of a generalized 
trigonometric functional equation

ICMS International Conference on 
Mathematical Science

ศ.วชเชรยร เลาหโกศล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร
Charinthip Hengkrawit
Thammasat University
Janyarak Tongsomporn
Walailak University

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/11/2010

664 A Simple Approach to optimize XML Retrieval The 6th  International Conference on 
Next Generation Web Services 
Practices

รศ.ชบลรรดตนร จรดสกบลชดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/11/2010

665 A simplified and improved modeling approach for 
the structural fumigation process using 
computational fluid dynamics

10th International Working 
Conference on Stored Product 
Protection

อ.วดชรพล ชยประเสรชฐ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร
Dirk E. Maier
Department of Grain Science and 
Industry, Kansas State University
Bhadriraju Subramanyam
Department of Grain Science and 
Industry, Kansas State University

 0.250ระดดบนานาชาตช 27/6/2010
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666 A study of cleaning methods on number of 
bacterial count on farrowing crates in pig farms

Proceedings of the 21st IPVS 
Congress, Vancouber, Canada

ผศ.ปรชวรรต พชลเพชทม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
ผศ.สบวชชา เกษมสบวรรณ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
อ.ประภา ทรงจชนดา
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร

 0.250ระดดบนานาชาตช 18/7/2010

667 A STUDY OF DATA COMPRESSION FOR 
ULTRASOUND RF SIGNALSBEFORE 
BEAMFORMING

BMEICON2010 T. Juthakanjana
KU
U. Techavipoo
NECTEC
ผศ.พชนลาภ ลามศรรจดนทรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
P. Thajchayapong
NECTEC

 0.250ระดดบนานาชาตช 27/8/2010

668 A study of screw press rice bran oil extraction 
related to press cake characteristics

International Society for Southeast 
Asian Agricultural Science: ISSAAS 
2009
Agriculture for Better Living and 
Global Economy

อ.ศบภกชตตร สายสบนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
ผศ.สบดสายสชน แก ฟวเรชอง
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
ผศ.ปดณณธร ภดทรสถาพรกบล
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ม.เทคโนโลยรราชมงคลธดญบบรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 13/1/2010

669 A Study of Thai Succession Law Ontology on 
Supreme Court Sentences Retrieval

The 2010 IAENG International 
Conference on Artificial Intelligence 
and Applications

ธนพล ตดนตชศรรปรรชา
ภาควชชาวชทยาการคอมพชวเตอรร คณะวชทยา
ศาสตรร 
รศ.นวลวรรณ สบนทรภชษดช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/3/2010

670 A SURVEY OF SUPPLIER-CUSTOMER 
COLLABORATION AND MANAGEMENT IN THE 
THAI AUTOMOTIVE INDUSTRY

ประชบมวชชาการนานาชาตช Proceedings of 
2010 International Conference on 
Technology Inovation and Industrial 
Management 2010

รศ.ก ฟองกชตช พชสวดสดชด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
Rapee Kanchana
Surat Triwanapong
Kris M Y Law

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/6/2010

671 A universal Cauchy functional equation over the 
positive reals II

ICMS International Conference on 
Mathematical Science

ศ.วชเชรยร เลาหโกศล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร
อ.วดชรพล พชมพรเสรชฐ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/11/2010
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672 A wavelet-based anomaly detection for 
outbound network traffic

8th Asia-Pacific Symposium on 
Information and Telecommunication 
Technologies, APSITT 2010

Limthong, K.
ผศ.พรรวดฒนร วดฒนพงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
Fukuda, K.

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/6/2010

673 Accelerated Construction for a Medium-Span 
Bridge in Thailand with the Precast Segmental 
Approach

2010 Structures Congress @ASCE รศ.วชชดย กชจวดทวรเวทยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมโยธา

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/5/2010

674 ACCUMULATION OF HEAVY METALS (Zn, Pb, 
Cd, Mn, Fe, Cr, Mg, Cu) IN PADDY FIELD SOIL 
AND THEIR ADSORPTION/DESORPTION 
PROPERTIES

International Symposium on Lowland 
Technology 2010

ผศ.สบนทรร ขบนทอง
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
รศ.พรรณร พดกคง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชารดงสรประยบกตร
และไอโซโทป
อ.เกรชก วงศรสอนธรรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
นางสาวพนอ รวยสชงเนชน
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม มหาวชทยาลดยเกา
ตรศาสตรร วชทยาเขตศรรราชา
นางสาวจจานงคร ธดญญสชทธชด
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร วชทยาเขตศรรราชา

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/9/2010

675 Acid impregnation and steam explosion of oil 
palm frond for ethanol production

Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 
2010)

รยากร  นกแก ฟว
ศชนยรความเปค นเลชศทางวชชาการด ฟานปาลรมนจรามดน 
มก.
รศ.วชทยา ปด รนสบวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ดร.พชลาณร ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
ธรรยบทธ  ขบนรอง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

676 Adsorption and cracking reaction of n-hexane 
over H-ZSM-5: A M06-2X study

239th ACS National Meeting and 
Exposition

นายธนา ไม ฟหอม
นชสชต
ผศ.พชบชลยร พดนธบ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ดร.ชดยวดฒนร เตชะเกรยรตชกชร
ปตท
ศ.จจารดส ลชรมตระกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/3/2010
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677 Aerodynamic analysis of a multi-mission 
short-shrouded coaxial UAV: Part III - CFD for 
hovering flight

28th AIAA Applied Aerodynamics 
Conference

Grondin, G.
อ.ชชนภดทร ทชพโยภาส
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
การบชนและอวกาศ
Moschetta, J.-M.

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/6/2010

678 Agent-Based Estimation Method of Household 
Micro-Data for Base Year in Land-Use 
Microsimulation

Transportation Research Board 89th 
Annual Meeting

Kazuaki Miyamoto
Tokyo City University
Nao Sugiki
Docon Ltd.
Noriko Otani
Tokyo City University
ผศ.วราเมศวรร วชเชรยรแสน
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/1/2010

679 AgriVillage: 3D multi-language Internet game for 
fostering agriculture environmental awareness

Proceedings of the International 
Conference on Management of 
Emergent Digital EcoSystems, 
MEDES'10

Yongyuth, P.
Prada, R.
Nakasone, A.
รศ.อดศนรยร กชอตระกชล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
Prendinger, H.

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/10/2010

680 Algorithm for decreasing nonlinear gamma effect 
with digital fringe projection images

Proceedings - 2010 8th International 
Conference on ICT and Knowledge 
Engineering, ICT and KE 2010

Tiendee, S.
ผศ.จเร เลชศสบดวชชดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
Sumriddetchkajorn, S.
Sinthanayothin, C.

 0.250ระดดบนานาชาตช 24/11/2010

681 An analogue of an expansion of Oppenheim in a 
field of formal series

ICMS International Conference on 
Mathematical Science

ศ.วชเชรยร เลาหโกศล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร
Jittinart Rattanamoong
Chulalongkorn University
Tuangrat Chaichana
Chulalongkorn University

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/11/2010

682 An improved FDTD model for the feeding gap of 
a dipole antenna

Conference Proceedings - IEEE 
SOUTHEASTCON

รศ.ณดฏฐกา หอมทรดพยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Jariyanorawiss, T.
Homsup, W.

 0.250ระดดบนานาชาตช 18/3/2010

683 An Improvement of Rainfall Estimation in 
Thailand Using FY-2C Numerical Data

ANSCSE14 รศ.มงคล รดกษาพดชรวงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
ผศ.วดชรร วรรคเชนทรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
นายอชทธช สงวนดร

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/3/2010
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684 An innovation of embedded alumina/acrylic 
rubber composite materials

The 14th International Conference on 
NIRS spectroscopy

อ.นบชนภา ตด รงบรชบชรณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
Piraya Wongpingthong
Associate Prof.Anuvat Sirivat
The Petroleum and Petrochemical 
College
Raksapng Kunanuraksapong
The Petroleum and Petrochemical 
College

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/11/2010

685 An Optimum Design of a Supercritical Carbon 
Dioxide Extraction Process

The 17th Regional Symposium on 
Chemcal Engineering

รศ.สบนดนทร ลชรมตระกชล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
รศ.เทอดไทย วดฒนธรรม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/11/2010

686 Analysis of barium-bearing glass doped with 
chromium oxide

2010 International Conference on 
Optical, Electronic and Electrical 
Materials, OEEM2010

อ.กฤษณร วดนอชนทรร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
Dutchaneephet, J.
อ.สรพงศร พงศรกระพดนธบร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
Sirikulrat, N.
Dararutana, P.

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010

687 Analysis of Multi-meaning Graphic Symbols for 
Thai Picture-Based Communication System

4th International Convention for 
Rehabilitation Engineering & Assistive 
Technology

ผศ.พบทธชาตช โปธชบาล
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ภาษาศาสตรร
นางสาวสรชนยา ชมภชบบตร
เนคเทค
นางสาวมณฑชกา บรชบชรณร
เนคเทค
นางสาววดนทนรยร พดนธชาตช
เนคเทค

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/7/2010

688 Antibacterial activity of water extract of Centella 
asiatic against Staphylococcus aureus in bovine 
mastitis

13th Association of Institutions for 
Tropical Veterinary Medical 
Conference

รศ.ธรระ รดกความสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
ผศ.ธวดชชดย ศดกดชดภชชอรชาม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
อ.ดวงกมล แต ฟมชชวย
สถาบดนเทคโนโลยรเจ ฟาคบณทหาร ลาดกระบดง
รศ.นงลดกษณร เรชองวชเศษ
มหาวชทยาลดยมหชดล

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010
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689 Antifungal Activity of Turmeric Extracts on 
Controlling Green Mold Rot of Citrus Fruits and 
Their Antioxidant Activity

16th Asian Agricultural Symposium 
and 1st International Symposium on 
Agricultural Technology

รศ.สมศชรช แสงโชตช
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
ศศชวชมล ลดกษณพชสบทธชด
ภาควชชาโรคพชช คณะเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
อ.เนตรนภชส เขรยวขจา
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
Johann Schinnerl
Department of Systemic and Evolutionary 
Botany, Faculty Centre of 
Biodiversity,University of Vienna, Austria

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/8/2010

690 Antilisteria Activity of Edible Chitosan Film in 
Ready to Eat Shrimp

Food Innovation Asia Conference 
2010

อ.จชตศชรช ราชตนะพดนธบร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
นางสาวฐชตชมา  สบขมาก
ภาควชชาวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร 
คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/6/2010

691 Antimicrobial Activity of Sausage Casing 
Incorporated with Essential Oil in Thai 
Fermented Sausage

Food Innovation Asia Conference 
2010

นางสาวพชชดญญา ชาญชดย
ภาควชชาวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร 
คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
รศ.วรรณวชบชลยร กาญจนกบญชร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
อ.จชตศชรช ราชตนะพดนธบร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/6/2010

692 Antimicrobial and Antioxidative Activities of 
Essential Oil in Chinese Sausage (Kun-Chiang)

Food Innovation Asia Conference 
2010

นางสาววชศรบตา กชทงชดยภชมช
ภาควชชาวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร 
คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
อ.จชตศชรช ราชตนะพดนธบร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/6/2010

693 Antimicrobial Paperboard Packaging for Bakery 
Product

The 17th IAPRI World Conference on 
Packaging

นส.สบวรดตนร รดกชชวย
คณะอบตสาหกรรมเกษตร ภาควชชาเทคโนโลยร
การบรรจบและวดสดบ
ผศ.ภาณบวดฒนร สรรพกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.ธดญญารดตนร จชญกาญจนร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/10/2010
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694 Application of adaptive tabu search to U-shaped 
assembly line balancing under heuristic 
organization

Proceedings of the 10th IASTED 
International Conference on Artificial 
Intelligence and Applications, AIA 
2010

Suwannarongsri, S.
อ.วชสบทธชด สบพชทดกษร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/2/2010

695 Application of newly developed M06-2X 
functional for identifying a suitable industrially 
important petrochemical zeolite catalyst for a 
particular reaction.

239th ACS National Meeting and 
Exposition

อ.บบญเดช เบชกฟฟา
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
ผศ.พชบชลยร พดนธบ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
Michael Probst
ผศ.ไพลชน ลชรมตระกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ศ.จจารดส ลชรมตระกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/3/2010

696 APPLICATION OF PUBLIC-USE BIKE SYSTEM IN 
KASETSART UNIVERSITY, BANGKHEN CAMPUS: 
RESEARCH AND REALITY

The First International Conference of 
Thai Society for Transportation & 
Traffic Studies 2010 (TSTS 2010)

อ.สบภาพร แก ฟวกอ เลรทยวไพโรจนร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขา
วชชาการวางผดงเมชองและสภาพแวดล ฟอม
นางสาวสลชลา ตระกชลเวช
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขา
วชชาการวางผดงเมชองและสภาพแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/1/2010

697 Application of Resistive Type Superconducting 
Fault Current Limiter to Wind Farm 
Interconnection in Smart Grid System

IASTED Technology and Management 
Conferences 2010, Power and Energy 
Systems(AsiaPES 2010)

อ.คมสดนตร หงษรสมบดตช
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 24/11/2010

698 Applications of Statistical Methods for Rainfall 
Prediction over the Eastern Thailand.

IAENG 2010 ผศ.ลรทลร อชงศรรสวชาง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช
ปราโมทยร ลชอนาม
สถาบดนบดณฑชตพดฒนบรชหารศาสตรร
สบบภาวดร อชงศรรสวชาง
ศชนยรพดนธบวชศวกรรม สวทช.
Premjai Trisaranuwatana
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
Song Klinpratoom
สจานดกฝนหลวง
Prasert Aungsuratana
สจานดกฝนหลวง
Warawut Khantiyanan
สจานดกฝนหลวง

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/3/2010

699 Applying SEM under AMOS Software to Extend 
the Application of Buyer Behavior Theory

 Interantional Journal of Contempory 
Business Studies

อ.ชาญชดย เพคชรประพดนธรกบล
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชาสหกรณร

 0.250ระดดบนานาชาตช 29/11/2010
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700 Atrazine Residues in Soil Sediment and Surface 
Water in Cultivated Maize (Zea mays L.) Area in 
Huay Kapo Watershed, Nam Nao District, 
Phetchabun Province, Thailand.

The 10th International Symposium for 
Environmental Issues in Korea and 
Japan

ผศ.อรอนงคร ผชวนชล
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
ศ.ศบภมาศ พนชชศดกดชดพดฒนา
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
รศ.นชพนธร ตดงคณานบรดกษร
วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม วชทยาลดยสชทงแวดล ฟอม
รศ.บงกชรดตนร ปชตชยนตร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 9/5/2010

701 Automatic Determination of the Initialization 
Number of Clusters in K-means Clustering 
Application by Using Co-occurrence Statistics 
Techniques for Multispectral Satellite Image

The 2010 International Conference 
on Information Security and Artificial 
Intelligence (ISAI 2010)

รศ.ชบลรรดตนร จรดสกบลชดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
Kitti Koonsanit

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/12/2010

702 Band Selection for Hyper Spectral Image Using 
Principal Components Analysis and 
Maxima-Minima Function

Fifth International Conference on 
Knowledge, Information and Creativity 
Support Systems (KICSS2010)

รศ.ชบลรรดตนร จรดสกบลชดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/11/2010

703 Basic Procedures for Examining Elephants for 
Health Status

EU Asia-Link Project on “Managing the 
Health and Reproduction of Elephant 
Populations in Asia” Training Course 
on “Basic Health Care and 
Management in Asian Elephants”

อ.พรชดย สดญฐชตชเสรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/1/2010

704 Binding investigation of azanaphthoquinone 
annelated pyrrole derivatives as cytostatic 
compounds in DNA using molecular modeling 
approaches

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
(PACCON2010)

C. Kheawsod
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
A. Punkvang
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
N. Kuntiya
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
A. Kumkong
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
P. Wolschann
Institute for Theoretical Chemistry, 
University of Vienna, Austria
อ.พดชรรนารถ ทรดพยรอาภากร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.สบภา หารหนองบดว
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
N. Pongprom
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
P. Pungpo
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
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705 Biodiesel Production from the Mixture of PFAD 
and Palm Stearin Oil usingTwo-step Reaction: 
Statistical Optimization of Esterification Reaction

The 2 nd Asian Conference on 
Innovative Energy & Environment 
Chemical Engineering

May Myat Khine
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
รศ.เพคญจชตร ศรรนพคบณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
Anusith Thanapimmetha
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
ผศ.อนบสชษฐร ธนะพชมพรเมธา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
อ.เมธร สายศรรหยบด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/10/2010

706 BIOMETHANATION POTENTIALS AND BIOGAS 
PRODUCTION OF BANANA WASTES IN 
SINGLE-STAGE COMPLETELY MIXED DIGESTER

International Conference on 
Biotechnology for Healthy Living (TSB 
2010)

อ.เมลดา เฟชทองฟช
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
นางสาวสบภาวรรณ ดรบบดชา
ภาควชชาวชศวกรรมการอาหาร
นางสาวภานบชนาถ  สบทธชวชลดย
ภาควชชาวชศวกรรมการอาหาร
นางสาวสบรรยรรดตนร แรชเขรยว
ภาควชชาวชศวกรรมการอาหาร
นายประทชน กบลละวณชชยร
ศชนยรความเปค นเลชศเฉพาะทางด ฟานการจดดการและ
ใช ฟประโยชนรจากของเสรยอบตสาหกรรมการเกษตร 
สถาบดนพดฒนาและฝศกอบรมโรงงานต ฟนแบบ 
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/10/2010

707 Bioremediation of Thiobencarb in Contaminated 
Soil via Co-metabolism of Methanotrophs

The 1st IWA Malasia Yong Water 
Pressionals Conference

สบธารดตนร หมชทนมร
โครงการสหวชทยาการ การจดดการของเสรย
อดนตราย จบฬาลงกรณมหาวชทยาลดย
รศ.วชไล เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
รศ.ชาตช เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/3/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 139/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

708 Bridge Load Test and Load Rating of Reinforced 
Concrete Slab Bridges

Transportation Research Board 89th 
Annual Meeting

ผศ.ปชยะ โชตชกไกร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
รศ.ประเสรชฐ สบวรรณวชทยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นายรดฐภชมช ภบมมา
คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/1/2010

709 Buddhism and Early Childhood Education: 
Enhancing the Child's Moral Development from 
Prenatal Stage to Preschool Ages

The 7th International Buddhist 
Conference on the United Nations 
Day of Vesak Celebrations 23 - 25 May 
2553/2010, Thailand - Global 
Recovery: The Buddhist Perspective

อ.บบณฑรชกา นาคนชศร
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควชชาจชตวชทยา

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/5/2010

710 BUILP-UP CHARACTERISTICS AND FASTNESS 
PROPERTIES OF AZO DISPERSE DYES ON 
POLY(LACTIC ACID) AND POLYETHYLENE 
TEREPHTHALATE) FIBERS

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
(PACCON2010)

นางสาวธนารดกษร มดทงมรชดย
ภาควชชาเคมร คณะวชทยาศาสตรร ม. เกษตรศาสตรร
ผศ.จดนทรรทชพยร ซชทอสดตยร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
การสชทงทอ
อ.พจนารถ สบวรรณรบจช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

711 Calculation of partition coefficient (Log P) of 
synthesized cinnamic acid and cinnamate 
derivatives

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
(PACCON2010)

S. Sukiattichaisakul 
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
K. Noytanom 
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
W. Jungtanasombut 
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
T. Karpkird
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
W. Parasuk
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.สบภา หารหนองบดว
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

712 Carbon black-LaCoO3 composite material as 
counter electrode for quasi-solid-state 
dye-sensitized solar cell

2010 International Conference on 
Optical, Electronic and Electrical 
Materials, OEEM2010

Somsongkul, V.
รศ.อดจจนา วงศรชดยสบวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.อรรถธรรา วรยชทงยง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ผศ.มารชสา อรดญชดยยะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
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713 CdS- intercalated bentonite/ Carbon composite 
as electrode for sulfide ion

2010 International Conference on 
Optical, Electronic and Electrical 
Materials” (OEEM 2010)

รศ.ลดดดา มรศบข
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.อดจจนา วงศรชดยสบวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
น.ส.เขมาวดร อบดมพดนธร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010

714 Challenges and Opportunities for Improvement 
in Dairy Production and Genetic Progress in 
Thailand

The 14th AAAP Animal Science 
Congress

ผศ.ศกร คบณวบฒชฤทธชรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
Mauricio A. Elzo
University of Florida, Gainesville, Florida, 
USA

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010

715 Characterization of magnetic iron oxides in 
Oxisols using XRD and Fourier transform infrared 
spectrometry

Australian Clay Minerals Society 
Conference

รศ.อดญชลร สบทธชประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
เอชบ เขรยวรชทนรมณร
ข ฟาราชการเกษรยณ
วรชาตช วชศวพชพดฒนร
นชส ชต
R.J. Gilkes
University of Western Australia

 0.250ระดดบนานาชาตช 7/8/2010

716 Characterization of the cDNA and genomic DNA 
sequences encoding native Thai chicken 
Slc11A1

The 36th International Conference on 
Veterinary Sciences (ICVS) 2010

ผศ.อบคเดช บบญประกอบ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา
รศ.วชราช นชมชตสดนตชวงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา
นายสมหมาย หอมสวาท
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา

 0.250ระดดบนานาชาตช 3/11/2010

717 Charge properties and potassium fixation by 
clays from Thai Vertisols

the 19th World Congress of Soil 
Science

ณดฐพล จชตมาตยร
นชส ชตคณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
ศ.เอชบ เขรยวรชทนรมณร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
เอชบ เขรยวรชทนรมณร
ข ฟาราชการเกษรยณ
R.J. Gilkes
University of Western Australia

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010
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718 Chemical Characterization and Bio-toxicity 
Testing of Leachatefrom Municipal Solid Waste 
Landfill with Different Degree ofTreatment

1st IWA Malaysia Young Water 
Professionals Conference 
(IWAYP2010)

Suthida Theepharaksapan
นชสชตปรชญญาโท ศชนยรความเปค นเลชศแหชงชาตชด ฟาน
การจดดการสชทงแวดล ฟอมและของเสรยอดนตราย
รศ.ชาตช เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
รศ.วชไล เจรยมไชยศรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม
Prof. Kazuo Yamamoto
University of Tokyo

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/3/2010

719 Chemistry and clay mineralogy of Thai 
Natraqualfs ; Soil Solutions for a Changing World

the 19th World Congress of Soil 
Science

รศ.อดญชลร สบทธชประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
เอชบ เขรยวรชทนรมณร
ข ฟาราชการเกษรยณ
จบฑามาศ แก ฟวมโน
นชสชต
R.J. Gilkes
University of Western Australia

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010

720 Chilling injury in fruit of three mango cultivars 
and their relation to hydrogen peroxide content 
and total antioxidant capacity

Acta Horticulturae ศ.จรชงแท ฟ ศชรชพานชช
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
Kunyamee, S.

 0.250ระดดบนานาชาตช 11/11/2010

721 Chitosan as coagulant in dairy wastewater 
treatment system

The 7th International Symposium on 
Lowland Technology

รศ.พดฒนา อนบรดกษรพงศธร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/9/2010

722 Classification students with learning disabilities 
using na?ve bayes classifier and decision tree

Proceeding - 6th International 
Conference on Networked Computing 
and Advanced Information 
Management, NCM 2010

อ.นชตยา เมชองนาค
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาเทคโนโลยรสารสนเทศ
Pukdee, W.
Hengsanunkun, T.

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/8/2010

723 Clustering of Experts in State University by Using 
Fuzzy C-Means Algorithms and Feature 
Weighting Technique

IEEE Conference, ICMIT 2010 The 
second International Conference on 
Information  and Multimedia 
Technology

รศ.อนงครนาฎ ศรรวชหค
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
จารบวรรณ กาญจนศบภวรรณ

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/12/2010

724 Clustering of Expery in Public University by Two 
Stage Algorithm and Feature Weighting 
techniques

The 7th International Conference on 
Computer Science and Software 
Engineering

นาสาว จารบวรรณ กาญจนศบภวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
รศ.อนงครนาฎ ศรรวชหค
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/5/2010

725 CM-HMM: Inter-residue contact and HMM-profiles 
based enzyme subfamily prediction and 
structure analysis

Proceedings of the 9th IEEE 
International Conference on Cognitive 
Informatics, ICCI 2010

Taewijit, S.
รศ.กฤษณะ ไวยมดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
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726 CNC Wire-Cut Parameter Optimized 
Determination of the Stair Shape Workpiece

ICME 2010 : "International 
Conference on Manufacturing 
Engineering"

อ.ชนะ รดกษรศชรช
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
นายพรชดย ฉดตรชดยกบลศชรช
ภาควชชาวชศวกรรมอบตสาหการ คณะวชศวกรรม
ศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 27/10/2010

727 Coherent Structures of Transitional Boundary 
Layers in a Linear Compressor Cascade

TSME International Conference on 
Mechanical Engineering 2010

ผศ.เวชพงศร ชบตชชชเดช
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
การบชนและอวกาศ
Sirod Sirisup
NECTEC

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/10/2010

728 Collaborative Aluminum Profile Design Adaptable 
Die Process Plannig Using Neural Networks

The 9th Asia Pacific Conference on 
Materials Processing

Suthep Butdee
King Mongkut University of Technology 
North Bangkok
อ.ชดยวดฒนร นบชมทอง
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมอบตสาหการ
Serge Tichkiewitch
Grenoble Institute of Technology

 0.250ระดดบนานาชาตช 7/6/2010

729 Combination Treatments of UV-C Irradiation and 
Diphenylamine on Chilling Injury of Bell Pepper 
(Capsicum annuum L.)

Asia Pacific Symposium on Postharvest 
Research Education and Extenstion 
2010 (APS2010)

นางสาวปรชยวรรณ ทรดพยสาร
สายวชชาเทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว คณะ
ทรดพยากรชรวภาพและเทคโนโลยร มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
ผศ.ดร.เฉลชมชดย วงษรอารรยร
สายวชชาเทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว คณะ
ทรดพยากรชรวภาพและเทคโนโลยร มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
ผศ.ดร.วารชช ศรรละออง
สายวชชาเทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว คณะ
ทรดพยากรชรวภาพและเทคโนโลยร มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
ผศ.ดร.อภชรดร อบทดยรดตนกชจ
สายวชชาเทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว คณะ
ทรดพยากรชรวภาพและเทคโนโลยร มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
อ.จบฑาทชพยร โพธชดอบบล
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
ดร.กบลนาถ อบสบวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยศชลปากร 
วชทยาเขตพระราชวดงสนามจดนทรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/8/2010
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730 Combining Page Structure and Content Similarity 
in PageRank Computation

Proc. of the 2nd Inter. Conf. on 
Information and Multimedia 
Technology (ICIMT2010)

ผศ.อานนทร รบชงสวชาง
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
Bundit Manaskasemsak
Dept. of Computer Engineering
Tossaporn Daovichitr
Dept. of Computer Engineering

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/12/2010

731 Common Elephant Disease Conditions in Thailand EU Asia-Link Project on “Managing the 
Health and Reproduction of Elephant 
Populations in Asia” Training Course 
on “Basic Health Care and 
Management in Asian Elephants”

อ.พรชดย สดญฐชตชเสรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/1/2010

732 Comparative cytochemistry of blood cells in Black 
Jungle Monitor (Varanus salvator komaini) with 
the other four Monitors in Thailand.

Proceeding International Microscopy 
Conference-17 (IMC17). Rio Brazil, 
19-24 September 2010.

รศ.เฉลรยว ศาลากชจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
พยาธชวชทยา
รศ.เจรชญศดกดชด ศาลากชจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
รศ.เกรรยงศดกดชด ไพรหชรดญกชจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาพยาธช
วชทยา
นางสาวนชรชรา โรจนแพทยร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
พยาธชวชทยา
อ.พรชดย สดญฐชตชเสรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
สบเมษ กมลนรนารถ
องครการสวนสดตวรแหชงประเทศไทย

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/9/2010

733 Comparative recovery between non-resistant 
and multi-antibiotic-resistant Salmonella Virchow 
injured by peroxyacetic acid

5th Central European Congress on 
Food

ผศ.สบดสาย ตรรวานชช
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
รชา เทพษร
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร (สกลนคร)

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

734 Comparative Sensemaking of Asian 
Environments

2010 Asia Academy of Management 
Conference,12-12 December 2010 at 
Macau,

ผศ.นชรดนดร ทดพไชย
คณะบรชหารธบรกชจ บางเขน ภาควชชาการจดดการ

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/12/2010

735 COMPARISON OF COMMERCIAL ERP AND OPEN 
SOURCE ERP IN PRODUCTION PLANNING AND 
CONTROL MODULE

Proceedings of 2010 International 
Conference on Technology 
Innovation and Industrial Management 
2010

อ.พรเทพ อนบสสรนชตชสาร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
Pailn Undomsanti

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/6/2010
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736 Comparison of leakage rates of methyl bromide 
and sulfuryl fluoride during structural fumigations

10th International Working 
Conference on Stored Product 
Protection

อ.วดชรพล ชยประเสรชฐ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร
Dirk E. Maier
Department of Grain Science and 
Industry, Kansas State University
Bhadriraju Subramanyam
Department of Grain Science and 
Industry, Kansas State University

 0.250ระดดบนานาชาตช 27/6/2010

737 COMPETENCY OF SMALL SCALE AQUACULTURE 
FARMERS TOWARDS INCREASING PRODUCTION 
OF EXTENSIVE MANAGEMENT SYSTEM: CASE 
STUDY IN PHANTAI NORASING DISTRICT, 
SAMUT SAKHON PROVINCE, THAILAND

The World Small-Scale Fisheries 
Conference

มลฤดร โพธชดประดชษฐร
นชส ชตปรชญญาโท ภาควชชาการจดดการประมง คณะ
ประมง ม.เกษตรศาสตรร
รศ.แสงเทรยน อดจจชมางกชร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาการจดดการประมง
รศ.จารบมาศ เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
อ.จดนทรา ศรรสมวงศร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาการจดดการประมง

 0.250ระดดบนานาชาตช 18/10/2010

738 Computer Simulation for Quantitative Phase 
Analysis of Anisotropic Lattice in Paphia Undulate 
Shell

The 2nd Rajamangala University of 
Technology International Conference 
(RMUTIC2010)

อ.วชเชรยร ศชรชพรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
อ.เมธร จดนทโรปกรณร
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
P. Limsuwan3
3Department of Physics, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi, 
Bangkok
S. Asavavisithchai
Department of Metallurgical Engineering, 
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University, Bangkok

 0.250ระดดบนานาชาตช 24/11/2010

739 Computer-aided diagnosis of lumbar stenosis 
conditions

Proc. SPIE- Medical Imaging 2010: 
Computer-Aided Diagnosis

อ.สบนทรร คบ ฟมไพโรจนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
Kathleen Hua
Emory Univ. (USA)
Kien A. Hua
Univ. of Central Florida (USA)
Jintavaree Srisomboon
BMA General Hospital (Thailand)

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/2/2010
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740 Computer-aided molecular design of arylamide as 
the novel direct inhibitors of the enoyl ACP 
reductase (InhA) from M. tuberculosis based on 
molecular docking calculations and QSAR studies

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
(PACCON2010)

A. Punkvang
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
อ.พดชรรนารถ ทรดพยรอาภากร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.สบภา หารหนองบดว
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
P. Wolschann
Institute for Theoretical Chemistry, 
University of Vienna, Austria
H.Berner
Institute for Theoretical Chemistry, 
University of Vienna, Austria
P. Pungpo
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

741 Conditional probability mutation in LZWGA Proceedings of the International 
Conference on Management of 
Emergent Digital EcoSystems, 
MEDES'10

อ.อรวรรณ วดชนภาพร
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาการคอมพชวเตอรร
Suwannik, W.

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/10/2010

742 Content-Based Image Retrieval in the Traditional 
Thai Art

2010 3rd International Conf. on 
Machine Vision (ICMV), Hong Kong, 
28-30 Dec. 2010

อ.ปรวดฒนร วชสชตรศดกดชด
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
โครงการจดดตด รงสายวชชาคอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/12/2010

743 Control of PRRS outbreak in a naive herd using 
killed local US-strain PRRSv vaccine : A case 
report

Proceedings of the 21st IPVS 
Congress

ผศ.ปรชวรรต พชลเพชทม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
รศ.กชจจา  อบไรรงคร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
รศ.ปรรยพดนธบร อบดมประเสรชฐ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
รศ.วรวชทยร วดชชวดลคบ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
พยาธชวชทยา

 0.250ระดดบนานาชาตช 18/7/2010

744 Control of Tubular Reactor Using Finite-Based 
I/O Linearization Technique

The 17 th Regional Symposium on 
Chemical Engineering

Patara Limpanachaipornkul
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาวชศวกรรมเคมร
ผศ.ชนชนทรร ปดญจพรผล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/11/2010

745 Controlled rotation of lipid tubules with optical 
tweezers

Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering

Charrunchon, S.
Sumriddetchkajorn, S.
ศ.จจารดส ลชรมตระกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
อ.ณดฐพร ฉดตรแถม
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาฟชสชกสร
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746 Corporative of Geotechnical Approach for 
Landslide Susceptibility Mapping in Thailand

International Conference on Slope 
2010, Geotechnique and 
Geosynthetics for Slopes

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.250ระดดบนานาชาตช 27/7/2010

747 Crystal Structure and Morphology Dependence 
of the Phase of Mollusc Shell: A Case Study of 
XRD, SEM and ESR

The 2nd International Symposium on 
Advanced Magnetic Materials and 
Applications (ISAMMA2010)

อ.วชเชรยร ศชรชพรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
J Kaewkhao
Center of Excellence in Glass Technology 
and Materials Science (CEGM), Nakhon 
Pathom Rajabhat University
K. Phachana
Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Burapha University
P Limsuwan
Department of Physics, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/7/2010

748 Democratic Culture of Thrift and Credit 
Cooperatives in Thailand

2010 International Conference on 
Economics, Business and Management

รศ.สบวรรณา ธบวโชตช
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชาสหกรณร
Saranya Tiawattananont

 0.250ระดดบนานาชาตช 4/12/2010

749 DEPOSITION OF ANAMMOX BACTERIA TO 
SURFACES OF DIFFERENT MATERIALS

7 th Intermational Symposium on 
Lowland Technology

ผศ.สดญญา สชรชว ชทยาปกรณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/9/2010

750 Design of reconfigurable random interleavers 
with MAP decoding for MPEG-4 image 
transmission system over rician block-fading 
channels

ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI 
International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology

ผศ.ศรรจชตรา มหาประคบณชดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Phimsen, N.

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

751 Detection of Brown Leaf Spot Disease in 
Cassava by Digital Images Analysis

The 3rd Thailand-Japan International 
Academic Conference 2010

อ.วดนรดฐ อดบดบลลากาซชม
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร
นายกชตตชพงศร เผชาบดณฑร
ภาควชชาวชศวกรรมเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
อ.จชนตนา อดนอาตมรงาม
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
Prof.Dr.Tomohiro Takigawa
University of Tsukuba

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/11/2010

752 Detection of Salmonella in egg shell and egg 
content from different housing systems for 
laying hens

the ICASVM 2010 : International 
Conference on
Animal Science and Veterinary 
Medicine

อ.วชรชยา ลบ ฟงใหญช
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
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753 Detection of uniclassified Microsporidia in Red 
Tilapia (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) 
in Kanchaburi Province, Thailand

36th the International conference on 
Veterinay Science

นางสาวธรราภรณร พชลพชพดฒนร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
อ.ปรชญทชพยร วงศรไทย
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
อ.ณดฏฐรธน ฐชตชชญาพงษร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
นางภดทรา มชลจชตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
ผศ.วชศณบ บบญญาวชวดฒนร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/11/2010

754 Detection of viral antigen in mummified fetuses 
and its association with sow reproductive 
performance

Proceedings of the 21st IPVS 
Congress Vancouver

อ.อลงกต บบญสชงเนชน
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
ผศ.ปรชวรรต พชลเพชทม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
รศ.ปรรยพดนธบร อบดมประเสรชฐ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
อ.นรบตมร ทะนานทอง
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
อ.ปรรดา เลชศวดชระสารกบล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
พยาธชวชทยา
รศ.กชจจา  อบไรรงคร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร

 0.250ระดดบนานาชาตช 18/7/2010

755 Determination of Gross Alpha and Beta Activities 
in Seawater from The Upper Gulf of Thailand 
using Coprecipitation technique

IRPA Regional Congress(AOCRP-3)The 
third Asian and Oceanic Congress on 
Radiation Protection

รศ.พรรณร พดกคง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชารดงสรประยบกตร
และไอโซโทป
น.ส. ศรชญญา วงศรสนชท
ภาควชชารดงสรประยบกตรและไอโซโทป คณะวชทยา
ศาสตรร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
นาย ยบทธนา ตบ ฟมน ฟอย
สจานดกงานปรมาณชเพชทอสดนตช กระทรวงวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยร
นาง สบช ชน อบดมสมพร
สจานดกงานปรมาณชเพชทอสดนตช กระทรวงวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยร
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756 DEVELOPMENT OF CONTINUOUS FLOW 
SYSTEM : CASE STUDY BED LINER 
MANUFACTURING

Proceedings of 2010 International 
Conference on Technology 
Innovation and Industrial Management 
2010

อ.พรเทพ อนบสสรนชตชสาร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
Thanapoj Saknawasakul

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/6/2010

757 Development of PIXE measurement of Ca 
changes resulting from viral transduction in cells

21st International Conference on 
Application of Accelerators in 
Research and Industry, CAARI 2010

Whitlow, H.J.
รศ.อรพชนทร เจรยรถาวร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
Eronen, H.
Sajavaara, T.
Laitinen, M.
Norarat, R.
Gilbert, L.K.

 0.250ระดดบนานาชาตช 8/8/2010

758 Development of porous calcium sulfate bead for 
use as a bone substitute material

VPAT Regional Veterinary Congress 
2010

อ.ชดยกร ฐชตชญาณพร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
ผศ.นรชศ เตคงชดยศรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
ผศ.ปารรยา อบดมกบศลศรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เภสดชวชทยา

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/4/2010

759 Drying process and mangosteen rind powder 
product

The 28th International Horticultural 
Congress

รศ.รดงสชนร โสธรวชทยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/8/2010

760 Dye Doped Silica Nanoparticles with Polyclonal 
Antibodies for the Rapid Detection of Salmonella 
spp.

International conference for a 
sustainable greater Mekong subregion 
(GMSTEC2010)

รศ.ฆรณร ตบ ฟยเตคมวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา
รศ. ดร. ประเวทยร ตบ ฟยเตคมวงศร
คณะวชทยาศาสตรร มจธ.
นายณดฏฐร ทรงวรวชทยร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/8/2010

761 Early infection of bovine leukemia virus in dairy 
calves in Thailand

13th Association of Institutions for 
Tropical Veterinary Medicine 
Conference

นายศบภชาตช ปานเนรยม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน โรงพยาบาล
สดตวร หนองโพ
รศ.ธรระ รดกความสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010

762 ECG beat classification method for ECG printout 
with Principle Components Analysis and Support 
Vector Machines

ICEIE 2010 - 2010 International 
Conference on Electronics and 
Information Engineering, Proceedings

อ.ดบสชต ธนเพทาย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Suwansaroj, C.
Thanawattano, C.

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010
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763 Economy Electrical Capacitance Tomography 
System

International Conference on 
Information and Communication 
Technology for Embedded Systems 
2010

ผศ.เดชนชดย วรเศวต
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Phuwaphat Klongpramong
นชสชต ป.โท

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/1/2010

764 Effect of Additives on Mechanical Properties and 
Photo-Stability of Filament-Wound Glass Fiber 
Reinforced Epoxy Pipes

The International Conference on 
Advanced Polymer Matrix Composites 
(Compo2010)

อ.ชชราวบฒช เพชรเยคน
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
รศ.ดร.ดวงดาว อาจองคร
คณะวชทยาศาสตรร จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย
ดร.ดวงเดชอน อาจองคร
ศชนยรเทคโนโลยรโลหะและวดสดบแหชงชาตช

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/7/2010

765 Effect of calcium ions on ethanol production 
from molasses by Saccharomyces cirivisiae

XXVII  International Society of Sugar 
Cane Technologista Congress

ดร.สบนรยร โชตชนรรนาถ
ศชนยรพดนธบวชศวกรรมและเทคโนโลยรแหชงชาตช
น.ส.รบชงทชวา  วดนสบขศรร
ศชนยรพดนธบวชศวกรรมและเทคโนโลยรแหชงชาตช
ดร.เกชรอกชล ปชยะจอมขวดญ
ศชนยรพดนธบวชศวกรรมและเทคโนโลยรแหชงชาตช
ดร.ปฐมา จาตกานนทร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
Pipat Weerathaworn
รศ.กล ฟาณรงคร ศรรรอต
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ

 0.250ระดดบนานาชาตช 7/3/2010

766 Effect of different additives on ensiling 
Leucaena leucocephala

13th Association of Institutions for 
Tropical Veterinary Medicine 
Conference

รศ.ธรระ รดกความสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
อ.จตบรงคร วงศรสนชท
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
T. Schonewille
Utrecht University
H. Everts
Utrecht University
W. Hendriks
Utrecht University

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010

767 Effect of Estrogen Receptor (ESR) Genotypes 
on Litter Size and Weaning to Estrus Interval in 
a Thai Commercial Swine Population

The 14th AAAP Animal Science 
Congress

อ.ธนาทชพยร สบวรรณโสภร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
แพรว เทรทยงพชมล
ผศ.ศกร คบณวบฒชฤทธชรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
นดนทนดย ฉดนทปดญญา

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010
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768 Effect of Flower Size on Vase Life of 'Sattabhud' 
Lotus  Flowers

การประชบมวชชาการบดวนานาชาตช ครด รงทรท 1 
พ.ศ. 2553 และการประชบม การวชจดยและ
พดฒนาบดวให ฟเปค นพชชเศรษฐกชจของชาตช ครด รงทรท 
8 พ.ศ.2553

ผศ.ดร.นชภา  คบณทรงเกรยรตช
สาขาวชชาพชชศาสตรร คณะเกษตรศาสตรรและ
ทรดพยากรธรรมชาตช มหาวชทยาลดยเทคโนโลยร
ราชมงคลภาคตะวดนออก 
รศ.เสาวณร สาธรวชรชยะพงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/10/2010

769 Effect of Ovulation Synchronization on Hormonal 
profiles and Ovulation Timein Thai Swamp 
Buffaloes

World buffalo congress 2010 ดร.เอกชาตช พรหมดชเรก
คณะเทคนชคการสดตวแพทยร ภาควชชาเทคนชคการ
สดตวแพทยร

 0.250ระดดบนานาชาตช 24/4/2010

770 Effect of pig breeds on meat quality and 
sensory evaluation of pork ball product.

The 14th AAAP Animal Science 
Congress

นางสาวทชพยรมนตร ใยเกษ
สถาบดนสบวรรณวาจกกสชกชจเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาปศบสดตวรและผลชตภดณฑรสดตวร กจาแพงแสน 
สถานรวชจดยทดบกวาง
นายวชรดตนร สบมน
สถาบดนสบวรรณวาจกกสชกชจเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาปศบสดตวรและผลชตภดณฑรสดตวร กจาแพงแสน 
สถานรวชจดยทดบกวาง
อ.สบกดญญา รดตนทดบทชมทอง
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010

771 Effect of Polymyxin B and Ceftazidime on 
Growth of Bacillus cereus

GEMTEC2010 Patama Chaiyawech
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา
รศ.ฆรณร ตบ ฟยเตคมวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา
รศ.ดร.ประเวทยร ตบ ฟยเตคมวงศร
คณะวชทยาศาสตรร  มจธ.

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/8/2010

772 Effect of Processing Parameters on the Weld 
line Strength of Compression Molded Natural 
Rubber

The 12th International Seminar on 
Elastomer

อ.สมเจตนร พดชรพดนธร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
วดชรพงษร  ชชแก ฟว
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
หมาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ธนวดฒนร  ตด รงเขชทอนขดนธร
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
หมาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ดร. นบชนาฏ ณ ระนอง
สถาบดนวชจดยยาง กรมวชชาการเกษตร  กระทรวง
เกษตรและสหกรณร

 0.250ระดดบนานาชาตช 8/3/2010

773 Effect of rootstocks on growth of peaches in 
the highland of northern Thailand

Acta Horticulturae Wongtanet, D.
รศ.อบณารบจ บบญประกอบ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาพชชสวน
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774 Effect of Soft Sediment on Seismic Wave in 
Bangkok

Geophysics2010 อ.ภาสกร ปนานนทร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
ผศ.พรสวาท วดฒนกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
ผศ.ดรเซลลร สวนบบรร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
อรชสา สาดชษฐร

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/11/2010

775 Effect of spectral irradiance distribution on the 
outdoor performance of photovoltaic modules

ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI 
International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology

Pooltananan, N.
ผศ.ปฐมาภรณร ศรรผดบงธรรม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Limmanee, A.
Hattha, E.

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

776 Effect of the physical properties on consumer 
preference of nuggets

International conference on 
agriculture and agro-industry: food, 
health and trade

นายปรดชญา นดนทปถวร
ภาควชชาพดฒนาผลชตภดณฑร คณะอบตสาหกรรม
เกษตร
อ.เทพกดญญา หาญศรลวดต
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
รศ.อนบวดตร แจ ฟงชดด
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร
Assoc. Prof. Dr. Jenshinn Lin
Department of Food Science, NPUST

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/11/2010

777 Effect of Water Activity and Heat Treatment on 
the Reduction of Pathogenic Microorganisms in 
Thai Traditional Chilli Paste  “Nam Prik”

22 nd International ICFMH Symposium 
, Food Micro 2010

นางชชดชม ฮชรางะ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร 
ฝช ายกระบวนการผลชตและแปรรชป
นางสชรชพร สธนเสาวภาคยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
จบลชรววชทยาประยบกตร
ผศ.สบขเกษม สชทธชพจนร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
ผศ.วราภา มหากาญจนกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.250ระดดบนานาชาตช 30/8/2010
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778 Effectiveness of Chemical Control Against The 
Gall-Forming Wasp, Leptocybe invasa Fisher & La 
Salle (Hymenoptera: Eulophidae) in Eucalyptus 
Nursery, Thailand

Asian Agricultural Symposium 16th 
(AAS) and 1st International  
Symposium on Agricultural 
Technology (ISAT)

อ.อบดมศดกดชด เลชศสบชาตวนชช
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
ดร.มะลชวดลยร หฤทดยธนาสดนตชด(ธนะสมบดตช)
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
นายเกษม หฤทดยธนาสดนตชด
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
รศ.นชพนธร ทวรชดย
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/8/2010

779 Effectiveness of Wireless Network for Dam 
Environment Monitoring System

The International Conference on 
Information and Communication 
Technology for Embedded Systems

Pariwat Wongsamran
นชสชต
Kiyomichi Araki
Tokyo Institute of Technology
Rachaporn Keinprasit
NECTEC
Udom Lewlomphaisarl
NECTEC
ผศ.ธรรสชทธชด เกษตรเกษม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/1/2010

780 Effects of Calcination on Compositions of 
(RE)Ba2Cu3O7-x High Temperature 
Superconductor Powder Synthesized by the 
Solution Combustion Technique

International Conference for a 
Sustainable Greater Mekong 
Subregion

อ.อรทดย จงประทรป
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
P. Tangbuppa 
Department of Materials Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
N. Manasnilobon
Department of Materials Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
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วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 153/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

781 Effects of chitosan/hydroxyappatite composite 
scaffold on large bone defect healing in rabbts

VPAT Regional Veterinary Congress 
2010

อ.ชดยกร ฐชตชญาณพร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
รดฐ พชชญางกชร
ภาควชชาชรวเคมร  คณะวชทยาศาสตรร  จบฬาลงกรณร
มหาวชทยาลดย
อ.เจดรยร เตคมวชจชตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
ผศ.นรชศ เตคงชดยศรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/4/2010

782 Effects of losing body condition scores during 
lactating period on blood concentrations of 
glucose, urea nitrogen and non-esterified fatty 
acid in sows

Proceedings of the 21st IPVS 
Congress, Vancouver, Canda - July 
18-21 2010

ผศ.ปรชวรรต พชลเพชทม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
รศ.ธรระ รดกความสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
รศ.ปรรยพดนธบร อบดมประเสรชฐ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร

 0.250ระดดบนานาชาตช 18/7/2010

783 Effects of Solid Surface Vitrification on Cumulus 
Expansion of Canine Oocytes

the 36th International Conference on 
Veterinary Science

ผศ.ศชรชรดกษร จดนทครบ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชากาย
วชภาคศาสตรร
รศ.เกษกนก ศชรชนฤมชตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง

 0.250ระดดบนานาชาตช 4/11/2010

784 Effects of Solids and Protein Levels on Fates of 
Salmonella spp. in a commercial Chicken Scalding 
Processing

GEMTEC2010 รศ.ฆรณร ตบ ฟยเตคมวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา
Norma Presdiana
คณะวชทยาศาสตรร มจธ.
ดร. ประเวทยร ตบ ฟยเตคมวงศร
คณะวชทยาศาสตรร มจธ.

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/8/2010

785 Efficacy of plant extracts in controlling of 
cruciferous insect pests

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2010

อ.กฤตชญา อชสกบล
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
อ.วดนเพคญ เหลชาศรรไพบชลยร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
ณดฏฐณชชา ประทบมมชนทรร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
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786 Electronic Learning for the course in Principles of 
Testing and Evaluation at the Faculty of 
Education, Kasersart University

ETT 2010 : 2010 Third Internation 
Conference on Education Technology 
and Training

ผศ.ฉดตรศชรช ปชยะพชมลสชทธชด
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาการศศกษา
อ.ไพฑชรยร ศรรฟฟา
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเทคโนโลยร
การศศกษา
ผศ.ดร.ปรดชญานดนทร  นชลสบข
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาพระนคร
เหนชอ

 0.250ระดดบนานาชาตช 27/11/2010

787 Elucidation some plumage-shank color and Mx 
protein gene in Thai native chickens

The 14th AAAP Animal Science 
Congress,

รศ.วรวชทยร สชรชพลวดฒนร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010

788 Embedded color image coding with context 
adaptive wavelet difference reduction

Intelligent Signal Processing and 
Communication Systems, 2009. 
ISPACS 2009. International 
Symposium on

ผศ.พชนลาภ ลามศรรจดนทรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 7/1/2010

789 Emerging and re-emerging enteric diseases in 
broiler chickens

the 36th International Conference on 
Veterinary Science (36th ICVS 2010) 
and OIE Symposium

ผศ.นรชนทรร อบประกรชนทรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
อ.อลงกต บบญสชงเนชน
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
อ.นวลอนงคร สชนวดต
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
นางศรรสมดย วชรชยารดมภะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย

 0.250ระดดบนานาชาตช 4/11/2010

790 Employment Status and Career of the 
Graduates from the North Bangkok College in 
2005

The Third SNRU International 
Conference on Cooperation for 
Development on the East-West 
Economic Corridor

อ.จชนตนา กาญจนวชสบทธชด
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/9/2010

791 Enhancement of physico-mechanical properties 
of bacterial cellulose produced by lactic 
acid-co-substrate medium

The 4th International Conference on 
Bio-Composites

อ.ประกชต สบขใย
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/4/2010

792 Enhancing efficiency for reducing sugar from 
cassava bagasse by pretreatment

World Academy of Science, 
Engineering and Technology

ผศ.ภดทรา เพชงธรรมกรรตช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
สชรชวรรณ แก ฟวชชงดวง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010
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793 Evaluation of the global warming impact and 
water consumption of shopping bags (plastic, 
paper, cotton): case study in Thailand

The 9th International Conference on 
EcoBalance: Towards & Beyond 2020

รศ.ธจารงรดตนร มบชงเจรชญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
Dr. Jitti Mungkalasri
MTEC
Ms. Pornpimon Boonkum
MTEC
Ms. Chantana Yuvaniyama
MTEC

 0.250ระดดบนานาชาตช 9/11/2010

794 Evaluation of the possibility in applying jatropha 
curcas seedcake as fertilizer in chinese kale

Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 
2010)

รศ.วชทยา ปด รนสบวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รยากร  นกแก ฟว
ศชนยรความเปค นเลชศทางวชชาการด ฟานปาลรมนจรามดน
รศ.อชสรา สบขสถาน
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

795 Factors affecting PCR-EMA technique for 
Salmonella Typhimurium detection

5th Central European Congress on 
food

นางสร ฟอยทอง สายหยบดทอง
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
จบลชรววชทยาประยบกตร

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

796 Factors Associated with Dairy Cattle Genetic 
Improvement for Milk Production at Farm Level 
in Central Thailand

The 14th AAAP Animal Science 
Congress

มดทนรยา สารกบล
ผศ.ศกร คบณวบฒชฤทธชรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
Mauricio A. Elzo
University of Florida, Gainesville, Florida, 
USA
อ.ธนาทชพยร สบวรรณโสภร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010

797 FARMING PRACTICES AND THE RISK OF HIGHLY 
PATHOGENIC AVIAN INLUENZA H5N1 IN 
BACKYARD POULTRY: A CASE-CONTROL 
STUDY IN THAILAND

Society for Veterinary 
Epidemiologyand Preventive Medicine 
2010 Annual Conference

M. PAUL
INRA, France
ผศ.ศชรชชดย วงษรนาคเพคชรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
อ.ชดยเทพ พชลเขตตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
อ.สบกดญญา ทองรดตนรสกบล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
S. BORD
INRA, France
P.GASQUI
INRA, France
F. ROGER
CIRAD, France
C. DUCROT
INRA, France
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798 Faster algorithms for semi-matching problems Lecture Notes in Computer Science 
(including subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture 
Notes in Bioinformatics)

ผศ.จชตรรทดศนร ฝดกเจรชญผล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
อ.บดณฑชต เลขานบก ชจ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน สาขาวชชา
วชศวกรรมคอมพชวเตอรร
Nanongkai, D.

 0.250ระดดบนานาชาตช 6/7/2010

799 Field Testing and Performance Evaluation of 
Through-Plate Girder Railway Bridge

Transportation Research Board 89th 
Annual Meeting

ผศ.ปชยะ โชตชกไกร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
ศ.ตชอกบล กาญจนาลดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/1/2010

800 Fire Flame Detection Using Color Segmentation 
and Space-Time Analysis

International Conference on Graphic 
and Image Processing 2010

อ.มชตช รบจานบรดกษร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
นายประพชน แสงเงชน
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
นายธรรภดทรร สดจจวชโส
จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย

 0.250ระดดบนานาชาตช 4/12/2010

801 Firefly tourism: a good tool for firefly 
conservation in Thailand

The Second International Firefly 
Symposium Firefly Conservation: from 
Science to Practice

อ.อดญชนา ทชานเจรชญ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชากรฏวชทยา

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/8/2010

802 Flat-Pressed Wood Plastic Composite as an 
Alternative to Conventional Wood-Based Panels

Second International Conference on 
Sustainable construction materials and 
teachnologies

Dr.Nadir Ayrilmis
Department of Wood Mechanics and 
Technology, Forest Faculty, Istunbul 
University, Sariyer, Turkey
รศ.ทรงกลด จารบสมบดตช
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนผลชตภดณฑร

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/6/2010

803 Flow Characteristics and Selected Physical 
Properties of Porridge Mixed with Pumpkin

International Conference on 
Agriculture and Agro-Industry 
(ICAAI2010)   
Food, Health and Trade

อ.โสรยา เกชดพชบชลยร
คณะทรดพยากรธรรมชาตชและอบตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวชชาเทคโนโลยรการอาหาร
Sakamon Devahastin
KMUTT

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/11/2010
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804 FLUORAPATITE EFFECT ON PROPERTIES OF 
MICA-BASED GLASS-CERAMICS FOR 
RESTORATIVE DENTAL MATERIALS

The 10th Asian BioCeramics 
Symposium (ABC2010)

นางสาวกรองกาญจนร  ศชรชนบกบลวดฒนา
ภาควชชาวชศวกรรมวดสดบ  คณะวชศวกรรมศาสตรร  
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
K. Keawsupsak
ภาควชชาวชศวกรรมวดสดบ คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
P. Tucksanont
ภาควชชาวชศวกรรมวดสดบ คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
T. Supanaroj
ภาควชชาวชศวกรรมวดสดบ คณะวชศวกรรมศาสตรร 
ดร.เทพรวรรณ จชตรวดชรโกมล
กรมวชทยาศาสตรร กระทรวงวชทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยร
ผศ.ดวงฤดร ฉายสบวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/11/2010

805 Fostering Education in Service Innovation 
Management

2010 International Conference on 
Asia Pacific Business Innovation & 
Technology Management

อ.ศบภชาต เอรทยมรดตนกชล
คณะบรชหารธบรกชจ บางเขน ภาควชชาการตลาด
Yuosre Badir
School of Management, Asian Institute 
of Technology
Nicholas J. Dimmitt
School of Management, Asian Institute 
of Technology

 0.250ระดดบนานาชาตช 24/1/2010

806 Future Makespan Heuristic for Job Shop 
Scheculing Problem

The 40th International Conference on 
Computers & Industrial Engineering, 
Awaji Yumebutai, Hyogo, Japan

รศ.อนดนตร มบชงวดฒนา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
Kanate
Ploydanai

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/7/2010

807 Genetic Analysis for Piglet Loss of Purebred 
Landrace and Yorkshire Sows Raised in a Thai 
Commercial Swine Population

The 14th AAAP Animal Science 
Congress

แพรว เทรทยงพชมล
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
อ.ธนาทชพยร สบวรรณโสภร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.ศกร คบณวบฒชฤทธชรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010

808 Genetic Parameters and Trends for 
Weaning-to-First Service Interval and Litter 
Traits in a Swine Population Composed of 
Landrace, Large White, and Their Crosses in 
Thailand

The 14th AAAP Animal Science 
Congress

Mauricio A. Elzo
University of Florida, Gainesville, Florida, 
USA
ฉดตรชดย จดนทรรสมบชรณร
อ.ธนาทชพยร สบวรรณโสภร
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
ผศ.ศกร คบณวบฒชฤทธชรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสดตวบาล
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809 Geophysical Approaches to Identify Gemstone 
Deposit in Different Resources of Thailand

Provenance and Properties of Gems 
and Geo-Materials” Proceedings of the 
VI. International Symposium Hanoi

ผศ.ดรเซลลร สวนบบรร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/10/2010

810 Geopolymer Development by Powders of 
Metakaolin and Wastes in Thailand

CIMTEC 2010 12th International 
Ceramics Congress

นางสาวชญานร   ทชพยเสม  
ภาควชชาวชศวกรรมวดสดบ  คณะวชศวกรรมศาสตรร  
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ดร.ศดนศนรยร   บบญสาลร 
สจานดกเทคโนโลยรชบมชน กรมวชทยาศาสตรรบรชการ 
กระทรวงวชทยาศาสตรรและเทคโนโลยร
รศ.ดร.สบวชมล   สดจจวาณชชยร 
ภาควชชาวชศวกรรมโยธา คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
Chiara Ponzoni
Department of Materials and 
Environmental Engineering, University of 
Modena and Reggio
Elie Kamseu
Department of Materials and 
Environmental Engineering, University of 
Modena and Reggio
ผศ.ดวงฤดร ฉายสบวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ

 0.250ระดดบนานาชาตช 18/6/2010

811 Geotechnical Approach for the Warning of 
Rainfall-Triggered Landslide in Thailand 
Considering Antecedence Rainfall Data

International Conference on Slope 
2010, Geotechnique and 
Geosynthetics for Slopes

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.250ระดดบนานาชาตช 27/7/2010

812 gFPC: A self-tuning compression algorithm Data Compression Conference, DCC 
2010

Burtscher, M.
อ.ภารบจ รดตนวรพดนธบร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 24/3/2010

813 GLUTINOUS RICE IS LIFE LINKAGE: A JOINT 
LAO-THAI INITIATIVE TOWARDS 
COMMUNITY-BASED FOOD AND JOB SECURITY

the third International Rice Congress 
2010

Dr.Phudalay Latvilayvong
Thasano Rice Research Station
อ.พดชชา เศรษฐากา
คณะทรดพยากรธรรมชาตชและอบตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวชชาทรดพยากรเกษตรชรวภาพ
รศ.นชตยรศรร แสงเดชอน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพดนธบศาสตรร
อ.รบชงทวร ผดากาล
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวชศวกรรมเครชทองกลและการผลชต
ดร.มาลร  สบวรรณอดตถร
มชลนชธชข ฟาวไทยในพระบรมราชชปถดม

 0.250ระดดบนานาชาตช 9/11/2010
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814 Growth and Morphology of 'Sattabhud' Lotus 
Flower after  Emergence Abobe Water

การประชบมวชชาการบดวนานาชาตช ครด รงทรท 1 
พ.ศ. 2553 และการประชบม การวชจดยและ
พดฒนาบดวให ฟเปค นพชชเศรษฐกชจของชาตช ครด รงทรท 
8 พ.ศ.2553

ผศ.ดร.นชภา  คบณทรงเกรยรตช
สาขาวชชาพชชศาสตรร คณะเกษตรศาสตรรและ
ทรดพยากรธรรมชาตช มหาวชทยาลดยเทคโนโลยร
ราชมงคลภาคตะวดนออก
รศ.เสาวณร สาธรวชรชยะพงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาพฤกษ
ศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/10/2010

815 HARD CLAM (Meretrix sp.) AND RIDGED VENUS 
CLAM (Paphia crassisulca) FISHERY IN KAPOR 
BAY

The World Small-Scale Fisheries 
Conference

จบมพชตา คชวงศร
นชส ชตปรชญญาโท ภาควชชาการจดดการประมง คณะ
ประมง ม.เกษตรศาสตรร
รศ.แสงเทรยน อดจจชมางกชร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาการจดดการประมง
รศ.จารบมาศ เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
อ.จดนทรา ศรรสมวงศร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาการจดดการประมง

 0.250ระดดบนานาชาตช 18/10/2010

816 Heavy metal contamination of soils from organic 
paddy fields in Thailand

The 19th World Congress of Soil 
Science

ดร.นดนทนา ชชทนอชทม
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร
ดร.นบษรา สชนบดวทอง
สถาบดนวชจดยและพดฒนาแหชงมหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝช ายเครชทองมชอและวชจดย
ทางวชทยาศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010

817 Hierarchical Multi-label Associative Classification 
(HMAC) using negative rules

Proceedings of the 9th IEEE 
International Conference on Cognitive 
Informatics, ICCI 2010

Sangsuriyun, S.
Marukatat, S.
รศ.กฤษณะ ไวยมดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 7/7/2010

818 Highly Crystalline Na-A Zeolite from Rice Husk 
Ash and Baggase Ash

The 3rd Technology and Innovation 
for Sustainable Development 
International Conference (TISD2010)

อ.ประภา โซบะสลาม
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
ดร.เรวดร  อนบวดฒนา
สถาบดนวชจดยวชทยาศาสตรร และเทคโนโลยรแหชง
ประเทศไทย

 0.250ระดดบนานาชาตช 4/3/2010

819 Hydrogen Production via Catalytic Steam 
Reforming of Representative Component of 
Bio-oil by Using Nickel Over Calcium 
Aluminate-ceria-titania Catalyst

17th Regional Symposium on Chemical 
Engineering (RSCE2010)

รศ.อภชญญา ดวงจดนทรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
นายภชษชต แซชเจรย
ภาควชชาวชศวกรรมเคมร คณะวชศวกรรมศาสตรร มก.

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/11/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 160/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

820 Identification of Irradiated Rice Noodles by 
Electron Spin Resonance Spectroscopy

36th Congress on Science and 
Technology of Thailand

นายสหการ มณฑลวดฒนา
ภาควชชารดงสรประยบกตรและไอโซโทป
นายอารดกษร วชทชตธรรานนทร
สจานดกงานปรมาณชเพชทอสดนตช
ผศ.วดนวชสา สบดประเสรชฐ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชารดงสรประยบกตร
และไอโซโทป

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/10/2010

821 Impact of customer scattering on distribution 
system reliability with distributed generation

IEEE Region 10 Annual International 
Conference, Proceedings/TENCON

Chaiyabut, N.
ผศ.ปานจชต ดจารงกบลกจาจร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/11/2010

822 Impact of Japanese Food Safety on Thai 
Organic Banana Exports

The 8th SARD Workshop" Interaction 
between International Retailers and 
Local Retailers in Emerging Markets" - 
Retrospect and Prospect for the 
Future

รศ.ชลลดา หลวงพชทดกษร
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เศรษฐศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/11/2010

823 Impacts of precipitation on leaching behavior of 
plant nutrients in agricultural soils of the tropics

ICBEE 2010 - 2010 2nd International 
Conference on Chemical, Biological 
and Environmental Engineering, 
Proceedings

Nawaz, R.
Garivait, H.
รศ.พดฒนา อนบรดกษรพงศธร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/11/2010

824 Implementation of Carbon Footprint Label 
Scheme in Thailand

2010 AASA International Symposium 
on One Green Asia

รศ.ธจารงรดตนร มบชงเจรชญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/10/2010

825 Improvement of synthetic method of 
Brassinosteroids.

Kamphaengsaen International Natural 
Products Symposium: The 
Relationship between Living 
Organisms and Environment

รศ.วรรชดย พบทธวงศร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/10/2010

826 Improvement of the Tracking Accuracy Through 
the Use of the Support Vector Machine

 2010 International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics 
Computer Telecommunications and 
Information Technology

D. Meetit
นชสชต
ผศ.ธรรสชทธชด เกษตรเกษม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

827 Improving sensor subset selection of machine 
olfaction using multi-class SVM

3rd International Conference on 
Knowledge Discovery and Data 
Mining, WKDD 2010

ผศ.เอกชดย ไพศาลกชตตชสกบล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 9/1/2010

828 Improving Thai university EFL students’ reading 
comprehension and use of English tenses 
through question-generating strategy

International Conference on TESOL: 
“Innovations in Language Teaching 
and Learning

อ.เดชนตชศดกดชด ดอกจดนทรร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาการจดดการ สกลนคร 
สาขาภาษาศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/9/2010

829 Improving the performance of a parallel data 
mining algorithm using communication message 
scheduling

ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI 
International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology

Benjamas, N.
ผศ.ภบชงคร อบทโยภาศ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010
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830 In vitro efficacy of Zymax(tm) against 
pathogenic Aeromonas hydrophila and 
Flavobacterium spp.

36th The International Conference on 
Veterinary Science, Thailand, 2010

อ.ประภา ทรงจชนดา
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
ผศ.วชศณบ บบญญาวชวดฒนร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/11/2010

831 In Vivo Measurements of the Mechanical 
Properties of Human Skin and Muscle by Inverse 
Finite Element Method Combined with the 
Indentation Test

6 World Congress on Biomechanics อ.กฤษกร เขาทอง
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเครชทองกล

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/8/2010

832 Inbetween Place as Fabricating Embodied 
Networks in Life-Space

Hawaii International Conference on 
Social Sciences

อ.ดร.ณรงพน ไลชประกอบทรดพยร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
สถาปดตยกรรม

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/6/2010

833 Increase a standalone GPS positioning accuracy 
by using a proximity sensor

2010 International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics 
Computer Telecommunications and 
Information Technology (ECTI-CON)

Sorasak Khoomboon
นชสชต
ผศ.ธรรสชทธชด เกษตรเกษม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Rachaporn Keinprasit
Nectec
Nobuhiko Sugino
Tokyo Institute of Technology

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

834 Increase of a GPS Accuracy by Incorporating an 
Auxiliary Information

International Conference on 
Information and Communication 
Technology for Embedded Systems

Sorasak Khoomboon
นชสชต
ผศ.ธรรสชทธชด เกษตรเกษม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
R. Keinprasit
NECTEC
N. Sugino
Tokyo Institute of Technology

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/1/2010

835 Independence of Liouville series ICMS International Conference on 
Mathematical Science 2010

ศ.วชเชรยร เลาหโกศล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/11/2010
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836 Induction and maintenance chemotherapies of 
canine lymphoma with cyclophosphamide, 
vincristine, prednisone, and methothrexate

The International Conference on 
Veterinary Science

อ.สบณร คบณากรสวดสดชด
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลชนชกสดตวรเลรรยง
ผศ.กาญจนา อชทมศชลปร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เภสดชวชทยา
อ.ศรดญญา สชงหเสม (พดวพลเทพ)
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เภสดชวชทยา
Makasiri  Samanukorn
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน
Siripattra  Netramai
โรงพยาบาลสดตวรมหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/11/2010

837 Influence of operating condition on fluidized bed 
pyrolysis forpolypropylene cracking

The 17th Regional Symposium on 
Chemcal Engineering

รศ.สบนดนทร ลชรมตระกชล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
รศ.เทอดไทย วดฒนธรรม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/11/2010

838 Instrumentation and monitoring system of 
bangkok blue line south extension subway 
project

World Tunnel Congress 2010 and 
36th General Assembly

อ.สมชาย ประยงครพดนธร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมโยธา

 0.250ระดดบนานาชาตช 14/4/2010

839 INTELLECTUAL CAPITAL MEASUREMENT AS A 
BENCHMARK TOOL OF LISTED COMPANIES : 
IMPLICATIONS ON COMPETITIVENESS

Proceedings of 2010 International 
Conference on Technology 
Innovation and Indusrrial Management 
2010

รศ.ก ฟองกชตช พชสวดสดชด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
Narongsak Comepa

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/6/2010

840 Invasion of Pterygoplichthys pardalis, Aquatic 
Invasive Species, in Thailand

Proceedings of the 3rd International 
Conference on Southeast Asian 
Natural Resources and Environmental 
Management (SANREM) 2010

อ.รดฐชา ชดยชนะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรสชทงแวดล ฟอม
อ.สดนตช พชวงเจรชญ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
ผศ.เรชองวชชญร ยบ ฟนพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา

 0.250ระดดบนานาชาตช 4/8/2010

841 Isolation and characterization of cellulose 
producing thermotolerant acetic acid bacteria

Asian core program on capacity 
bulding and development of microbial 
potenila and fermentation technology 
towards new era

อ.วชลาวดลยร สชนธบประภา
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/11/2010
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842 Isolation of a novel fibrolytic bacterium from the 
buffalo rumen phylogenetically closely related to 
Clostridium bifermentans

The 22nd Annual Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology
“International Conference on 
Biotechnology for Healthy Living”

ภชมพงศร บบญแสน
ภาควชชาสดตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสน
นายปรรชา อชนนบรดกษร
สถาบดนสบวรรณวาจกกสชกชจเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาปศบสดตวรและผลชตภดณฑรสดตวร กจาแพงแสน 
ศชนยรวชจดยและพดฒนาการผลชตกระบชอและโค
อ.พรชมา พชรชยางกชร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
ผศ.สบรชยะ สะวานนทร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/10/2010

843 Issue Classification using Ontology for Webboard 
Comment Summarization

The 7th International Conference on 
Computer Science and Software 
Engineering

กชตยรศชร ช ชชอเจรรยง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
รศ.นวลวรรณ สบนทรภชษดช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/5/2010

844 Iterative Fingerprint Enhancement with 
Matched Filtering and Quality Diffusion in 
Spatial-Frequency Domain

20th International Conference on 
Pattern Recognition (ICPR 2010)

ประวชทยร สบทธชวชชดยพร
นชสชตภาควชชาวชศวกรรมไฟฟฟา มก.
รศ.วบฒชพงศร อารรกบล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
สบขสดนตร จชรเชวง
นชสชตภาควชชาวชศวกรรมไฟฟฟา มก.

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010

845 JSMeter: Comparing the Behavior of JavaScript 
Benchmarks with RealWeb Applications

The 2010 USENIX conference on 
Web application development

อ.ภารบจ รดตนวรพดนธบร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
Benjamin Livshits
Microsoft Research
Benjamin Zorn
Microsoft Research

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/6/2010

846 Juice extraction using paddle juice extractor in 
mulberry, mango plum, and grape

16th ASIAN AGRICULTURAL 
SYMPOSIUM and 1st International 
Symposium on Agricultural Tecnology

ผศ.พจนา สรมดนตร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน
กชตชยา เพชรปานกดน
คณะเกษตร กจาแพงแสน
ปดถมาภรณร สบทธชประเสรชฐ
คณะเกษตร กจาแพงแสน
จชรายบทธร กชจกล ฟา
คณะเกษตร กจาแพงแสน
อ.ชบตช มชวงประเสรชฐ
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาเกษตรกลวชธาน

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/8/2010
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847 Kd-Tree Codebook for Limited Feedback CDMA IEEE International Conference on 
Telecommunications (ICT)

นายกฤษฎา มามาตร
นชสชต ป.โท
ผศ.วชรบณศดกดชด สดนตชเพคชรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 4/4/2010

848 Kinematics and Dynamics of Coherent 
Structureswithin a Turbulent Spot in Plane 
Channel Flow

14th International Annual Symposium 
on Computational Science and 
Engineering (ANSCSE14)

ผศ.เวชพงศร ชบตชชชเดช
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
การบชนและอวกาศ

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/3/2010

849 Kinetic modelling for optimal packaging and 
storage of sweet cherries

Acta Horticulturae Mawson, A.J.
Ounsuvan, P.
อ.พชสชฏฐร ธรรมวชถร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
พดฒนาผลชตภดณฑร

 0.250ระดดบนานาชาตช 31/3/2010

850 Kinetics of the reduction of pesticide residues in 
vegetables by ultrasonic cleaning

The 6th conferrence on 
Thailand-Taiwan academic 
cooperation

อ.สชรชชดย สชงเสรชมพงษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
นส. รตชกร บดวคจา
ม.ก.

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/11/2010

851 Landslide Risk Management of Patong City: 
Demonstration of Geotechnical Engineering 
Approach

International Conference on Slope 
2010

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
Damrong Pungsuwan
Geotechnical Engineering Research and 
development center, Civil Engineering 
Department, Kasetsart University
Mananya Chantasorn
Geotechnical Engineering Research and 
development center, Civil Engineering 
Department, Kasetsart University
Nattawuth Inmala
Geotechnical Engineering Research and 
development center, Civil Engineering 
Department, Kasetsart University
N.M.S.I. Alambepola
Asian Disaster Preparedness Center

 0.250ระดดบนานาชาตช 27/7/2010

852 LEAD AND CACMIUM IN SOIL AT SAI NOI 
MUNICIPAL WASTE LANDFILL

7 th International Symposium on 
Lowland Technology September 
16-18,2010 in Saga, Japan

ผศ.จรมา ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/9/2010

853 Learning process for career development 
belongs to the Dankwian Pottery Community  
Nakhon Ratchasima, Thailand

International Conference on 
Educational Research: ICER 2010

อ.วรดทยา ธรรมกชตตชภพ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาอาชรวศศกษา

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/9/2010

854 Legal ontology construction using ATOB 
algorithm

International Workshops on Business 
Information Systems Workshops, BIS 
2010

Boonchom, V.-S.
รศ.นวลวรรณ สบนทรภชษดช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 3/5/2010
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855 Linear dependence of two arithmetic functions ICMS International Conference on 
Mathematical Science

ศ.วชเชรยร เลาหโกศล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร
ผศ.ภดททชรา เรชองสชนทรดพยร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/11/2010

856 Local Site Response on Simulated Strong 
Earthquake Motion at Laem Chabang Port, 
Thailand

International Symposium and The 2nd 
AUN/SEED-Net Regional Conference 
on Geo-Disaster Mitigation in ASEAN

อ.พชลพงษร พงษรวชทยภานบ
วชทยาลดยพาณชชยนาวรนานาชาตช ศรรราชา สาขา
วชชาวชศวกรรมตชอเรชอและเครชทองกลเรชอ

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/2/2010

857 LONG-TERM CHANGES IN CHARACTERISTICS OF 
SUSPENDED SOLIDS IN THE ARIAKE SEA

7th International Symposium on 
Lowland Technology September 
16-18, 2010 in Saga, Japan

ผศ.นฤมล วงศรธนาสบนทร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/9/2010

858 Manufacturing of a Prototype Blade for Small 
Wind Turbine

The 1st TSME International 
Conference on Mechanical 
Engineering

อ.พงศรธร พรหมบบตร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/10/2010

859 Mechanical and thermal properties of 
polyethylene composites reinforced with coir 
and palm fibers

Proceeding of the Sixth International 
Workshop on Green Composites 
(IWGC-6)

ดร.รดงสชมา ชลคบป
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
ดร. วรรศดกดชด สมชทธชพงศร
นายวบฒชนดนทร คงทดด
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ
ดร.รดตนา ตดนฑเทอดธรรม
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ

 0.250ระดดบนานาชาตช 8/9/2010

860 Mechanical Properties of Natural Rubber Filled 
Palm Oil Bunch Fiber composites

The Sixth International Workshop on 
Green Composites

ดร.รดตนา ตดนฑเทอดธรรม
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายเทคโนโลยรชรวมวล
และพลดงงานชรวภาพ

 0.250ระดดบนานาชาตช 8/9/2010

861 Membership Enhancement with Exponential 
Fuzzy Clustering for Collaborative Filtering

ICONIP2010 17th International 
Conference on Neural Information 
Processing

รศ.ชบลรรดตนร จรดสกบลชดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/11/2010
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862 Methyl bromide and sulfuryl fluoride 
effectiveness against red flour beetle life stages

10th International Working 
Conference on Stored Product 
Protection

Michelle Hartzer
Department of Grain Science and 
Industry, Kansas State University
Bhadriraju Subramanyam
Department of Grain Science and 
Industry, Kansas State University
อ.วดชรพล ชยประเสรชฐ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเกษตร
Dirk E. Maier
Department of Grain Science and 
Industry, Kansas State University
Sara Savoldelli
Department of Food, Agricultural, and 
Urban Environmental Protection & 
Biodiversity Enhancement, Faculty of 
Agriculture, University of Milan
James F. Campbell
USDA-ARS, Center for Grain and Animal 
Health Research
Paul W. Flinn
USDA-ARS, Center for Grain and Animal 
Health Research

 0.250ระดดบนานาชาตช 27/6/2010

863 Microbiological safety and quality of red wine 
from different grape varieties planted in Thailand

5th Central European Congress on 
Food

นางสร ฟอยทอง สายหยบดทอง
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
จบลชรววชทยาประยบกตร

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

864 Microfluidics for fuel cells: the preliminary study 
on proton transfer membraneand optical 
tweezers

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2010

จบมพล ยชนพบทธา
ภาควชชาเคมร คณะวชทยาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร
วชน บรรจงปรบ
ศชนยรเทคโนโลยรไมโครอชเลคกทรอนชกสร
ศบภนชจ พรธรระภดทร
ศชนยรเทคโนโลยรไมโครอชเลคกทรอนชกสร
รศ.อดจจนา วงศรชดยสบวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ชาญเดช หรชอนดนตร
ศชนยรเทคโนโลยรไมโครอชเลคกทรอนชกสร
อดมพร โพธชดใย
ศชนยรเทคโนโลยรไมโครอชเลคกทรอนชกสร
อ.พชนทบรสบดา วรรวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010
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865 Microstructure and Hardness of Compression 
Mold Fabricated by Fused Deposition Modeling 
Process

International Conference of Business 
and Industrial Research

อ.อรทดย จงประทรป
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
อ.คบณยบต เอรทยมสอาด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล
ศชรชชดย จชรวงศรนบสรณร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/3/2010

866 Modeling of mass transfer of water and oil 
during microwave frying of frozen potato chips

The 6th conference on Thailand - 
Taiwan Academic cooperation

อ.สชรชชดย สชงเสรชมพงษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
นายวราชดย โพธชดปรชสบทธชด
ม.ก.

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/11/2010

867 Modeling of Organic Contaminant Migration 
through Soil Cement Barrier Using TMVOC

The 17th Southeast Asian 
Geotechnical Conference 
(Geo-engineering for Natural Hazard 
Mitigation and Sustainable 
Development)

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
C. Kererat
Department of Civil Engineering, 
Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/5/2010

868 Modeling of Thermodynamics Properties based 
on Neurofuzzy for Steam Power Plant

World Congress on Engineering and 
Computer Science 2010

อ.หทดยเทพ วงศรสบวรรณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเครชทองกล

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/10/2010

869 Modified Detailed Techniques of Resistivity and 
IP Mappingand 2/3D Imaging For Gold 
Mineralization

5th International Conference on 
Applied Geophysics

ผศ.ดรเซลลร สวนบบรร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
Natthee Rongkhapimonpong
Issara Mining Limited

 0.250ระดดบนานาชาตช 11/11/2010

870 Molecular docking of HSV-1 for identification of 
sulfolipid (SQDG) targetedprotein

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
(PACCON2010)

P. Kaewmanee
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
รศ.สบภา หารหนองบดว
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
อ.พดชรรนารถ ทรดพยรอาภากร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
K. Porkaew
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
V. Chumchua
มหาวชทยาลดยมหชดล
N. Chirasuwan
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
M. Ruengjitchatchawalya
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010
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871 Molecular modeling and quantum chemical 
calculations of InhA inhibitors asanti-tuberculosis 
agents in class of arylamide

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
(PACCON2010)

N. Kutiya
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
A. Punkvang
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
A. Kumkong
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
C. Kheawsod
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
อ.พดชรรนารถ ทรดพยรอาภากร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.สบภา หารหนองบดว
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
P. Wolschann
Institute for Theoretical Chemistry, 
University of Vienna, Austria
P. Pungpo
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

872 Morphological characteristics of blood cells in the 
Asian Water Monitor

International Microscopy 
Conference-17 (IMC17

รศ.เจรชญศดกดชด ศาลากชจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
รศ.เฉลรยว ศาลากชจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
พยาธชวชทยา
นวลอนงคร นาคคง
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยมหาสารคาม
นางสาวปชยวรรณ สบธรรมาภชนดนทร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
ขวดญใจ กาญจนพชทดกษรกบล
องครการสวนสดตวรแหชงประเทศไทย

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/9/2010

873 Mud Crab Fisheries in Kapor Bay, Ranong 
Province

The World Small-Scale Fisheries 
Conference

ปราวรณา เชาวรโน
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาการจดดการประมง คณะ
ประมง ม.เกษตรศาสตรร
รศ.แสงเทรยน อดจจชมางกชร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาการจดดการประมง
รศ.เชษฐพงษร เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
อ.อบไรรดตนร เนตรหาญ
คณะประมง บางเขน ภาควชชาการจดดการประมง

 0.250ระดดบนานาชาตช 18/10/2010
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874 New source of resistance to Thai isolate of 
Cucumber mosaic virus and Chili venial mottle 
virus in Capsicum germplasm collection

The XIVth EUCARPIA meeting on 
Genetic s and Breeding of Capsicum 
and Engplant

อ.สบจชนตร ภดทรภชวดล
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาโรคพชช
วารรรดตนร สมประทบม
ภาควชชาโรคพชช คณะเกษตร กจาแพงแสน
นายกรบง สรตะธนร
สถาบดนวชจดยและพดฒนา  กจาแพงแสน ศชนยรวชจดย
และพดฒนาพชชผดกเขตร ฟอน
ดร.สชรชกบล วะสร
สถาบดนวชจดยและพดฒนา  กจาแพงแสน ศชนยรวชจดย
และพดฒนาพชชผดกเขตร ฟอน

 0.250ระดดบนานาชาตช 30/8/2010

875 Newly isolation of a novel group of fibrolytic 
bacterium Prevotella ruminicola from buffalo 
rumen

TSB2010: International Conference 
on Biotechnology for Healthy Living

ผศ.สบรชยะ สะวานนทร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
ภชมพงศร บบญแสน
นชสชปรชญญาเอก ภาควชชาสดตวบาล คณะเกษตร 
กจาแพงแสน
นายปรรชา อชนนบรดกษร
สถาบดนสบวรรณวาจกกสชกชจเพชทอการค ฟนคว ฟาและ
พดฒนาปศบสดตวรและผลชตภดณฑรสดตวร กจาแพงแสน 
ศชนยรวชจดยและพดฒนาการผลชตกระบชอและโค

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/10/2010

876 Nitrogen removal from shrimp farm wastewater 
by aerobic and anoxic recirculation systems

ICEEA 2010 - 2010 International 
Conference on Environmental 
Engineering and Applications, 
Proceedings

Chanakul, P.
อ.สบชาตช เหลชองประเสรชฐ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/9/2010

877 Non-destructive Determination of Palm Oil 
Content in Palm Fruit by Comparison of Short 
and Long Wavelength Near Infrared Regions

ANS2010 ดร.ศบมาพร เกษมสจาราญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.วชทยา ปด รนสบวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
นายอาทชตยร จดนทรรหชรดญ
สถาบดนผลชตผลเกษตร ฯ
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878 Nondestructive Measurement of Dry Matter and 
Total Soluble Solids in Papaya by Transmittance 
Mode NIR Instrument

ANS2010 นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นายอาทชตยร จดนทรรหชรดญ
สถาบดนผลชตผลเกษตรฯ
ดร.ศบมาพร เกษมสจาราญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางสาวจชราพร อนบสรณรวงศรชดย
สถาบดนผลชตผลเกษตรฯ

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/10/2010

879 Numerical Simulations of the Aerodynamics of 
Circulation Control Wind Turbines under Yawed 
Flow Conditions

ASME Turbo Expo 2010: Power for 
Land, Sea and Air

Lakshmi N. Sankar
Georgia Institute of Technology, Atlanta, 
Georgia, USA
อ.ชนชนทรร ตรงจชตภดกดร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
การบชนและอวกาศ
Mina Zaki
Georgia Institute of Technology, Atlanta, 
Georgia, USA
Robert Englar
Georgia Tech Research Institute, 
Atlanta, Georgia, USA

 0.250ระดดบนานาชาตช 14/6/2010

880 On the Choice of the Discourse Deictics /nii/ and 
/nan/ in Thai

The 20th Anniversary Meeting of the 
Southeast Asian Linguistics Society

อ.นดทธรชนดน เยาวพดฒนร
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
ภาษาศาสตรร
Watit Pumyoo
Chulalongkorn University

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/6/2010

881 On the Optimal Sum Capacity for OFDM With 
On/Off Power Allocation and Imperfect Channel 
Estimation

International Symposium on Spread 
Spectrum Techniques and 
Applications (ISSSTA)

ผศ.วชรบณศดกดชด สดนตชเพคชรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/10/2010

882 On-Line Course Specification Form for the Thai 
Qualifications Framework

The 9th International Conference on 
E-Business

Chawengwut Pattanakul
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
อ.ภารบจ รดตนวรพดนธบร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
Peerapong Triyacharoen
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
รศ.ศดนสนรยร สบภาภา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
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883 Optical properties of lead glass doped with 
CdS/Se compound

2010 International Conference on 
Optical, Electronic and Electrical 
Materials, OEEM2010

อ.กฤษณร วดนอชนทรร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
อ.สรพงศร พงศรกระพดนธบร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
Dararutana, P.

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010

884 Optical, dielectric and X-ray absorption 
properties of soda-based glass fabricated from 
Thai quartz sands doped with iron oxide

2010 International Conference on 
Optical, Electronic and Electrical 
Materials, OEEM2010

อ.สรพงศร พงศรกระพดนธบร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
Yamban, S.
อ.กฤษณร วดนอชนทรร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ
Dararutana, P.
Sirikulrat, N.

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010

885 Optimal allocation of maintenance budgets for 
reliability target setting

2010 Asia-Pacific Power and Energy 
Engineering Conference, APPEEC 
2010 - Proceedings

Teera-achariyakul, N.
Chulakhum, K.
ผศ.ดบลยรพชเชษฐร ฤกษรปรรดาพงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
อ.พชสบทธชด รพรศดกดชด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/3/2010

886 Optimal Fuel Concentration and Heating 
Temperature for Solution Combustion Synthesis 
of YBa2Cu3O7-x High Temperature 
Superconductors

International Conference of Business 
and Industrial Research

อ.อรทดย จงประทรป
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
อ.ราชธรรร เตชไพศาลเจรชญกชจ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
กวชน ตดนมช
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/3/2010

887 Optimizing the fructose production from 
Jerusalem artichoke using mixed inulinases with 
Taguchi approach

TSB 2010: International Conference 
on Biotechnology for Healthy Living, 
The 22nd Annual Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology

กชกร ปรางครวชเศษ
ภาควชชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอบตสาหกรรม
เกษตร ม.เกษตรศาสตรร
รศ.สาโรจนร ศชรชศดนสนรยกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.วชรดตนร วาณชชยรศรรรดตนา
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
ผศ.ประมบข ภระกชลสบขสถชตยร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
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888 Option Finder Automated System Supporting 
E-learning

The 2010 National Computer Science 
and Engineering Conference (NCSEC 
2010)

ผศ.สบขบมาล กชตชส ชน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/11/2010

889 Organism in Artificial Reef at Koh Laan, Chonburi 
Province, Thailand

The 2nd Asia Pacific Coral Reef 
Symposium

Arnupap Kamthong
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
ผศ.ธรณร ธจารงนาวาสวดสดชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
รศ.พดฒนร จดนทรโรทดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/6/2010

890 Outage Cost of Industrial Customers in 
Distribution and Subtransmission Systems for 
Reliability Improvement

45th International Universities' Power 
Engineering Conference (UPEC 2010)

นายเฉลรยว เกตบแก ฟว
นชส ชตปรชญญาเอก
นางสาวอรอบไร หนชหอม
โครงการวชจดยและพดฒนาความชจานาญด ฟานไฟฟฟา
กจาลดง
อ.นาตยา คล ฟายเรชอง
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา
ผศ.ดบลยรพชเชษฐร ฤกษรปรรดาพงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 31/8/2010

891 Outdoor performance of polycrystalline and 
amorphous silicon solar cells based on the 
influence of irradiance and module temperature 
in Thailand

ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI 
International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology

Thongpao, K.
ผศ.ปฐมาภรณร ศรรผดบงธรรม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
อ.พชสบทธชด รพรศดกดชด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Sriprapha, K.
Hattha, E.

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

892 Oxidative dehydrogenation of propane over a 
VO2-exchanged MCM-22: A newly developed 
DFT study

239th ACS National Meeting and 
Exposition

นายสชปปกร วรรณขาว
นชสชต
อ.บบญเดช เบชกฟฟา
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
อ.พชพดฒนร คงประชา
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ศ.จจารดส ลชรมตระกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/3/2010
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893 Parameter identification of a linear permanent 
magnet motor using particle swarm optimization

ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI 
International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology

Therdbankerd, T.
ผศ.พรระยศ แสนโภชนร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Chayopitak, N.
Fujita, H.

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

894 Partial oxidation of methane to syngas by 
LaCoO3 oxidative catalyst

239th American Chemical Society 
National Meeting & Exposition 
ON-SITE PROGRAM

สดญญา  ปรางศรรอรบณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
อ.พชนทบรสบดา วรรวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.อรรถธรรา วรยชทงยง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/3/2010

895 People attitude towards telecenter utilization in 
Roi Et Province of Thailand

ICEMT 2010 - 2010 International 
Conference on Education and 
Management Technology, 
Proceedings

Alasow, M.A.
รศ.จจานงรดกษร อบดมเศรษฐ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาสชงเสรชมและ
นชเทศศาสตรรเกษตร
รศ.สบรชนทรร นชยมางกชร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/11/2010

896 Performance Analysis of Asterisk SIP Server for 
Emergency Communication

IC-ICTES 2010 นางสาวสชรชญญา ทดบสมบดตช
Department of Electrical Engineering, 
Kasetsart University, Bangkok
รศ.มงคล รดกษาพดชรวงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Katsunori Yamaoka
Tokyo Institute of Technology, 
Ookayama, Tokyo, Japan
Teera Phatrapornnant
National Electronics and Computer 
Technology Center
Waranyoo Phiwthongkham
National Electronics and Computer 
Technology Center
Phisanu Duangtanoo
National Electronics and Computer 
Technology Center

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/1/2010

897 Performance and Measurement of Integrated 
Marketing Communications (IMC)of Advertisers 
in Thailand

International Conference on Business 
and Economic Research (ICBER)

อ.สมพล วดนตบะเมลร
คณะมนบษยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
นชเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร
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898 pH dependent charge and phosphate sorption 
by Thai Kandiudox

the 19th World Congress of Soil 
Science

รศ.อดญชลร สบทธชประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาปฐพรวชทยา
เอชบ เขรยวรชทนรมณร
ข ฟาราชการเกษรยณ
วรชาตช วชศวพชพดฒนร
นชส ชต
R.J. Gilkes
University of Western Australia

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010

899 Photophysical properties of teh devivatives of 
carbazole and oilgophenylene based on SAC-CI 
calculations

การประชบมวชชาการนานาชาตช PACCON 
2010

อ.พจมาลยร พชลมร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

900 Pixelcuts: Scalable Approximate Illumination from 
Many Point Lights

The 2010 International Computer 
Science and Engineering Conference 
(ICSEC 2010)

นายประมบข ขดนเงชน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
ชดชพล สรานบรดกษร
ภาควชชาวชศวกรรมคอมพชวเตอรร คณะวชศวกรรม
ศาสตรร มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
อ.ชาครชต วดชโรภาส
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/11/2010

901 Potential of Six Plant Species for Food 
Processing Wastewater Treatment in Wetland

International Conference on 
Agricultural and Agro-Industry 
(ICAAI2010), Food, Health and Trade

อ.ประภา โซบะสลาม
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/11/2010

902 Power Management for WLAN DAM 
Environmental Monitoring System

ANSCSE14-- Proceedings of 14th 
international symposium on computer 
science and engineering

Pariwat Wongsamran 
นชสชตปรชญญาโท
Kiyomichi Araki 
Tokyo Institute of Technology 
Rachaporn Keinprasit 
National Electronics and Computer 
Technology 
Udom Lewlomphaisarl 
National Electronics and Computer 
Technology 
ผศ.ธรรสชทธชด เกษตรเกษม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
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903 Preliminary Investigation of Rhodococcus opacus 
Cultivation for New Bioenergy Production

International Conference on 
Agriculture and Agro-Industry 
(ICAAI2010)Food, Health and Trade

Chinnatad Sinprasertchok
Department of Chemical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
Methee Khamduang
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
ผศ.อนบสชษฐร ธนะพชมพรเมธา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
อ.เมธร สายศรรหยบด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
รศ.เพคญจชตร ศรรนพคบณ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/11/2010

904 Preliminary Raw Material Survey of Soil in 
Sankhaburi District for Assessment the 
Potentiality to Pottery Production

The 3rd Technology and Innovation 
for Sustainable Development 
International Conference (TISD2010)

อ.วชเชรยร ศชรชพรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
N. Ngernliang
Department of Physics, Faculty of 
Science, Chandra Kasem Ratabhat 
University, Bangkok, Thailand
S.Asavavisithchai
Department of Metallurgical Engineering, 
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University, Bangkok, Thailand.

 0.250ระดดบนานาชาตช 4/3/2010

905 Preliminary Study of Comparison of Survival Rate 
Between Two Techniques of Coral 
Transplantation

The 2nd Asia Pacific Coral Reef 
Symposium

Piyawat Sujirachato
Department of Marine Science, Faculty of 
Fisheries, Kasetsart University
ผศ.ธรณร ธจารงนาวาสวดสดชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
นลชนร ทองแถม
สถาบดนวชจดยและพดฒนาทรดพยากรทางทะเล ชาย
ฝดทงทะเล และปช าชายเลน ภชเกคต
รศ.พดฒนร จดนทรโรทดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสดตววชทยา
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906 Preparation and characterization of supported 
cobalt catalysts for Fischer - Tropsch synthesis

239th American Chemical Society 
National Meeting & Exposition 
ON-SITE PROGRAM

สดญญา  ปรางศรรอรบณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
อ.พชนทบรสบดา วรรวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.อรรถธรรา วรยชทงยง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ดร.วชยงคร กดงวานศบภมงคล
ศชนยรนาโนเทคโนโลยรแหชงชาตช
Prof.Dr.Hans Schulz
University of Karlsruhe, 
Engler-Bunte-Institute, Karlsruhe, 76131, 
Germany

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/3/2010

907 Preparation of Nanocrystalline  TiO2/Activated 
Carbon Composite Catalyst for the Removal of 
Phenol in Aqueous Solution

International Conference on Process 
Engineering and advanced Material 
(ICPEAM 2010)

นายเฉลชมพดนธร งามโสภาสชรชสกบล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.อภชสชฏฐร ศงสะเสน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/6/2010

908 Preparation of nanostructures thermoelectric 
materials using PLA technique

INEC 2010 - 2010 3rd International 
Nanoelectronics Conference, 
Proceedings

Kumpeerapun, T.
Hirunlabh, J.
ศ.โจเซฟ  เคดารร 
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
เทคโนโลยรทางอาคาร
Scherrer, H.
Kosalathip, V.
Phangream, W.
Limsuwan, P.

 0.250ระดดบนานาชาตช 3/1/2010

909 Prevention of negative energy balance in dairy 
cows in the tropics

13th Association of Institutions for 
Tropical Veterinary Medicine 
Conference

รศ.ธรระ รดกความสบข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรคลรนชคสดตวรใหญชและสดตวรปช า
นายศบภชาตช ปานเนรยม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน โรงพยาบาล
สดตวร หนองโพ

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010

910 Primary study of tool effective speed those 
affected to formability of SS400 steel in 
incremental forming process

COMADEM 2010 - Advances in 
Maintenance and Condition Diagnosis 
Technologies Towards Sustainable 
Society, Proc. 23rd Int. Congr. 
Condition Monitoring and Diagnostic 
Engineering Management

Rattanachan, K.
รศ.ชดชพล ชดงชช
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/6/2010

911 Priority based HCCA for IEEE 802.11e 2010 WRI International Conference 
on Communications and Mobile 
Computing, CMC 2010

Hantrakoon, S.
รศ.อนดนตร ผลเพชทม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/4/2010

912 Priority setting for agricultural biotechnology 
research in Thailand

7th Asian Network for Learning, 
Innovation, and Competence Building 
Systems (ASIALICS) International 
Conference

อ.อรชส นภสชนธบวงศร อรรถจชนดา
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
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913 Production of Biodiesel from Crude Palm Oil 
using High Stability Solid Catalyst

International Conference for a 
Sustainable Greater Mekong 
Subregion

ผศ.กานดชส สบดสาคร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
Issara Singsat
ภาควชชาวชศวกรรมเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/8/2010

914 Properties of compression-molded banana-based 
sheet compared with banana flour

The 28th International Horticultural 
Congress

รศ.รดงสชนร โสธรวชทยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมการอาหาร
นส.ศชรชลดกษณร ทรงทชพยร

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/8/2010

915 Properties of Metabolites from Yeast Candida 
utilis Against Banana Anthracnose

16th Asian Agricultural Symposium 
and 1st International Symposium on 
Agricultural Technology

รศ.สมศชรช แสงโชตช
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
วรระณรยร ทองศรร
ภาควชชาโรคพชช คณะเกษตร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
อ.เนตรนภชส เขรยวขจา
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
Johann Schinnerl
Department of Comparative and 
Ecological Phytochemistry, Faculty of 
Centre of Botany, University of Vienna, 
Austria
Lothar Brecker
Institute of Inorganic Chemistry, 
University of Vienna, Austria

 0.250ระดดบนานาชาตช 25/8/2010

916 Properties of Sandwich-Type Panels Made from 
Bamboo and Rice Straw

Forest Products Society Conference 
ครด รงทรท 64

รศ.ทรงกลด จารบสมบดตช
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาวนผลชตภดณฑร
นายวดลยบทธ  เฟชทองวชวดฒนร 
กรมปช าไม ฟ
น.ส.ปชยะวดร  บดวจงกล
กรมปช าไม ฟ
นายวรกชจ  สบนทรบบระ
กรมปช าไม ฟ

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/6/2010

917 Prototype of a Real-Time Precision Herbicide 
Applicator over between-row of Sugarcane Field

The International Conference on 
Information and Communication 
Technology for Embedded Systems

A. Muangkasem
EE KU
ผศ.สมหญชง ไทยนชมชต
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Rachaporn Keinprasit
NECTEC
Tsuyoshi Isshiki 
3Department of Communications and 
Integrated System,Tokyo Institute of 
Technology, Meguro-Ku, Tokyo, Japan
Rattana Tangwongkit
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918 Push-to-talk control scheme for radio over IP 
communication

2010 7th International Conference on 
Service Systems and Service 
Management, Proceedings of ICSSSM' 
10

Tabsombat, S.
Pimpuch, N.
Hiranya-Ekaparb, A.
รศ.มงคล รดกษาพดชรวงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Yamaoka, K.
Phatrapornnant, T.
Phiwthongkham, W.
Duangtanoo, P.

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/6/2010

919 Quality and Microbiological Changes of Asparagus 
Spear Packaged in PVC Film and Treated with 
Ultraviolet-C

Asia Pacific Symposium on Postharvest 
Research Education and Extention 
2010 (APS2010)

อ.จบฑาทชพยร โพธชดอบบล
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
ดร.อชนทชรา ลชจดนทรรพร
สายวชชาเทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว คณะ
ทรดพยากรชรวภาพและเทคโนโลยร มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
นางสาวธนชตยา บบญมร
สายวชชาเทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว คณะ
ทรดพยากรชรวภาพและเทคโนโลยร มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
รศ.ดร.ศชรชชดย กดลยาณรดตนร
สายวชชาเทคโนโลยรหลดงการเกคบเกรทยว คณะ
ทรดพยากรชรวภาพและเทคโนโลยร มหาวชทยาลดย
เทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/8/2010

920 Quantitative Determination of Chemical 
Constituents in Sugarcane Bagasse by using 
Near Infrared Spectroscopy

ANS2010 ดร.ศบมาพร เกษมสจาราญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางสาวณดฐภรณร สบทธชวชจชตรภดกดร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
จารชยา ประสานศรรสบภาพ
กรมวชชาการเกษตร
นายซาโตรบ มชยาตะ
JIRCAS
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921 Quantum-chemical analysis of reactions between 
pyridine and the industrially important 
petrochemical zeolite catalyst.

239th ACS National Meeting and 
Exposition

นางสาวเปมชกา ศรรฟฟา
นชส ชต
อ.สมเกรยรตช นกบชน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
อ.บบญเดช เบชกฟฟา
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
ศ.จจารดส ลชรมตระกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/3/2010

922 Radio over IP prototyping: A communication 
system for emergency response

2010 7th International Conference on 
Service Systems and Service 
Management, Proceedings of ICSSSM' 
10

Tabsombat, S.
Pimpuch, N.
Hiranya-Ekaparb, A.
รศ.มงคล รดกษาพดชรวงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Yamaoka, K.
Phatrapornnant, T.
Phiwthongkham, W.
Duangtanoo, P.

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/6/2010

923 Rainfall Estimation Framework for Thailand IC-ICTES 2010 รศ.มงคล รดกษาพดชรวงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
ผศ.วดชรร วรรคเชนทรร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
นายอชทธช สงวนดร

 0.250ระดดบนานาชาตช 29/1/2010

924 Rainfall-Triggered Landslide: from research to 
mitigation practice in Thailand

The 17th Southeast Asian 
Geotechnical Conference 
(Geo-engineering for Natural Hazard 
Mitigation and Sustainable 
Development)

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/5/2010

925 Razor Clam (Solen spp.) Production and Future 
Trend of Don Hoi Lord, the Largest Tidal Flat of 
Thailand: Evidences from Aquatic Environment 
and Resources Utilization Impacts

The World Small-Scale Fisheries 
Conference

บบณฑรชกา ทองดอนพบชม
นชสชตปรชญญาเอก ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล คณะประมง ม.เกษตรศาสตรร
รศ.เชษฐพงษร เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
รศ.จารบมาศ เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาชรววชทยาประมง
ณดฐพงษร ล ฟออดศจรรยร
ภาควชชาวชทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง ม.
เกษตรศาสตรร
ชยารดตนร ตดนธนะสฤษดชด 
มหาวชทยาลดยธรรมศาสตรร
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926 Reading the (Un)sustainable Development of 
Bangkok: Lessons Learnt from the Construction 
of Nakhon Inn Road

mAAN*Y Singapore Conference 2010 
"Empowering Modern Asain City 
Makers"

อ.คดทลรยา จชรประเสรชฐกบล
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
ภชมชสถาปดตยกรรม

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/8/2010

927 Recursive equations and Continued fractions International Conference on Algebra 
2010 (ICA2010)

อ.วดชรพล พชมพรเสรชฐ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร
ศ.วชเชรยร เลาหโกศล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร
อ.ดร.จรชทรรทชพยร เฮงคราวชทยร
ภาควชชาคณชตศาสตรรและสถชตช คณะวชทยาศาสตรร
และเทคโนโลยร มหาวชทยาลดยธรรมศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 8/10/2010

928 Reduction of protein in diets for hybrid catfish 
(Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) with 
special focus on amino acid supplementation.

The fourteen international symposium 
on nutrition and feeding. Qingdao, 
China.

D. Sangsue
Evonik Degussa, Germany
รศ.อรพชนทร จชนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควชชาเพาะเลรรยงสดตวรนจรา
นางอรทดย ไตรวบฒานนทร
คณะเกษตร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตวบาล
A. Lemme
Evonik Degussa, Germany

 0.250ระดดบนานาชาตช 31/5/2010

929 Reduction of Transmission line Loss by Using 
Interline Power Flow Controllers

International Conference on Electrical 
Engineering, 
Electronics,Computer,Telecommunicat
ions and Information Technology

อ.ศรรศดกดชด จชางจชตตร
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวชศวกรรมไฟฟฟาและคอมพชวเตอรร
ผศ.พดนธบรเทพ เลาหชดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
ผศ.ปรรชานนทร คบ ฟมกระทศก
คณะวชศวกรรมศาสตรร ศรรราชา สาขาวชชา
วชศวกรรมไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

930 Reliability index forecast by fuzzy principle Proceedings of the International 
Conference on Energy and 
Sustainable Development: Issues and 
Strategies, ESD 2010

Katithummarugs, S.
Apiwattananon, A.
Labchareonwong, P.
Sirisophonwattana, N.
Teera-Achariyakul, N.
ผศ.ดบลยรพชเชษฐร ฤกษรปรรดาพงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/6/2010

931 Reliability index prediction using fuzzy principle 2010 Asia-Pacific Power and Energy 
Engineering Conference, APPEEC 
2010 - Proceedings

Katithummarugs, S.
Apiwattananon, A.
Labchareonwong, P.
Sirisophonwattana, N.
Prasapairin, T.
Teera-achariyakul, N.
ผศ.ดบลยรพชเชษฐร ฤกษรปรรดาพงศร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/3/2010
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932 Residual Analysis for Fingerprint Orientation 
Modeling

20th International Conference on 
Pattern Recognition (ICPR2010)

สบขสดนตร จชรเชวง
นชสชตภาควชชาวชศวกรรมไฟฟฟา มก.
Zujun Hou
Institute for Infocomm Research, A-Star, 
Singapore
Jun Li
Institute for Infocomm Research, A-Star, 
Singapore
Yau Wei-Yun
Institute for Infocomm Research, A-Star, 
Singapore
รศ.วบฒชพงศร อารรกบล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/8/2010

933 Resistivity Scanning Technique: A New 
Approach for EffectiveGroundwater 
Investigation

5th International Conference on 
Applied Geophysics

ผศ.ดรเซลลร สวนบบรร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ

 0.250ระดดบนานาชาตช 11/11/2010

934 Risk estimation of Campylobacter jejuni caused 
by chicken meat consumption for high risk 
group in Thailand

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2010

Pravate Tuitemwong
KMUTT
รศ.ฆรณร ตบ ฟยเตคมวงศร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาจบลชรววชทยา
Sukhunta Osiriphun
KMUTT
Woranut Koetsinchai
KMUTT
Larry E.Erickson
Kansas State University

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

935 Robustness of the Performance an Unreliable 
Production Inventory System Against Various 
Demand Patterns

The 8th Annual International 
Industrial Simulation Conference 
(ISC'2010)

รศ.รบชงรดตนร ภชสดชเพคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
Gerrit K. Janssens
Hasselt University - campus Diepenbeek

 0.250ระดดบนานาชาตช 7/6/2010

936 ROLE OF HIGHER EDUCATIONAL 
CLASSIFICATION AND STANDARDIZATION 
ENHANCING GLOBAL COMPETITIVENESS

Proceedings of 2010 International 
Conference on Technology 
Innovation and Industrial Management 
2010

รศ.ก ฟองกชตช พชสวดสดชด
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
Suphattra Ketsarapong

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/6/2010

937 Sectorised horn antenna array using an RF 
MEMS rotary switch

Proceedings of Asia-Pacific Microwave 
Conference 2010

ผศ.สบเนตร พรานนทรสถชตยร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Andrew S. Holmes
Imperial College London
Stepan Lucyszyn
Imperial College London

 0.250ระดดบนานาชาตช 7/12/2010
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938 Security-Constrained Unit Commitment using 
Mixed-Integer Programming with Benders 
Decomposition

The 2010 International Conference 
on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and 
Information Technology

ณลดญสนร  เหลชาธรรมยชทงยง
ภาควชชาวชศวกรรมไฟฟฟา คณะวชศวกรรมศาสตรร  
ม.เกษตรศาสตรร
ผศ.ปานจชต ดจารงกบลกจาจร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/5/2010

939 Semantically similar visual words discovery to 
facilitate visual invariance

2010 IEEE International Conference 
on Multimedia and Expo (ICME)

Sutasinee Chimlek
Department of Computer Engineering, 
Kasetsart University
Kraisak Kesorn
School of Electrical and Electronic 
Engineering and Computer Science, 
Queen Mary University of London, United 
Kingdom
รศ.พดนธบรปชต ช เปรทยมสงชา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
Stefan Poslad
School of Electrical and Electronic 
Engineering and Computer Science, 
Queen Mary University of London, United 
Kingdom

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/7/2010

940 Shear and soil-water retention behaviour of a 
variably saturated residual soil and its implication 
on slope stability.

International conference on 
unsaturated soils, Barcelona, Spain,

ผศ.อภชนชตช โชตชสดงกาศ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
นางสาว จชตชมา เทพพานชช
ภาควชศวกรรมโยธา

 0.250ระดดบนานาชาตช 7/9/2010

941 SIMULATION MODELING TO DETERMINE THE 
OPTIMAL SEQUENCING OF AGVS FOR AN 
AUTOMOTIVE ASSEMBLY LINE

Proceedings of 2010 International 
Conference on Technology 
Innovation and Industrial Management 
2010

รศ.รบชงรดตนร ภชสดชเพคญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
อบตสาหการ
Oraya Wongsuksri
วชศวกรรมศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/7/2010

942 Simulation of indirect internal reforming with 
selfsustained electrochemical promotion 
catalysts in a planar solid oxide fuel cell anode

ASME 2010 10th Biennial Conference 
on Engineering Systems Design and 
Analysis, ESDA2010

อ.อดญชสา ประมวลเจรชญกชจ
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวชศวกรรมเครชทองกลและการผลชต
Yang Zhou, X.
อ.อมรชนทรร ต ฟองกระโทก
คณะวชทยาศาสตรรและวชศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวชศวกรรมเครชทองกลและการผลชต
Kakaรง, S.

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/7/2010
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943 S-intercalated bentonite: A Novel Sulfide ion 
selective electrode

International Conference on Physics 
Science and Techonology(ICPST 
2010)

รศ.ลดดดา มรศบข
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.อดจจนา วงศรชดยสบวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
น.ส.เขมาวดร อบดมพดนธร
ภาควชชาเคมร คณะวชทยาศาสตรร มก.

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/12/2010

944 Sloshing Surface Monitoring Using Image 
Processing

The 1st TSME International 
Conference on Mechanical 
Engineering, Ubonratchathani

ผศ.ธจารงคร พบทธาพชทดกษรผล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เครชทองกล
อ.ดร.ชาครชต สบวรรณจจารดส
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
มหาวชทยาลดยมหชดล

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/10/2010

945 Spatially Varying Impact of Urban Railway on 
Residential Property Value in Bangkok

The 12th World Conference on 
Transport Research Society (WCTRS)

ผศ.วราเมศวรร วชเชรยรแสน
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
Kazuaki Miyamoto

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/7/2010

946 Statistical Optimization for Biodiesel Production 
from Jatropha Curcas Oil Using Two-step 
Catalyzed Process.

19th INTERNATIONAL CONGRESS OF 
CHEMICAL AND PROCESS 
ENGINEERING CHISA 2010

ผศ.มานพ เจรชญไชยตระกชล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
นายธรรยบทธร ธรรมวชจชตร
นชสชต ป.โท ภาควชชาวชศวกรรมเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/8/2010

947 Status and Potential of Biodiesel Production in 
Thailand

International Conference on Applied 
Energy (ICAE 2010)

อ.กฤษกร เขาทอง
คณะวชศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
วชศวกรรมเครชทองกล
Jittichai JUNTARATIN 
Iron and Steel Institute of Thailand, 
Thailand
Rattanasuda NAEWNGERNDEE 
National Science and Technology 
Development Agency

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/4/2010

948 Stereoselective preparation of 4,5-
[9',10']{9',10'-dihydro-9'-
(2"-methoxyethyl)anthraceno}-3-hydroxycyclop
entenone.

Kamphaengsaen International Natural 
Products Symposium: The 
Relationship between Living 
Organisms and Environment

รศ.วรรชดย พบทธวงศร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
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949 Structural and Magnetic Properties of Glass 
Doped with Iron Oxide

The 2nd International Symposium on 
Advanced Magnetic Materials and 
Applications  (ISAMMA2010),

อ.วชเชรยร ศชรชพรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
J Kaewkhao
Center of Excellence in Glass Technology 
and Materials Science (CEGM),              
Nakhon Pathom Rajabhat University, 
Thailand, 73000
P Limsuwan
Department of Physics, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi, 
Bangkok, Thailand, 10140
C. kedkaew
Department of Physics, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi, 
Bangkok, Thailand, 10140
T. Ratana
Department of Physics, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi, 
Bangkok, Thailand, 10140

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/7/2010

950 Structural Approach of Leptospira Leucine-Rich 
Repeat Proteins

The 36th International Conference on 
Veterinary Science, 2010, and 
OIE&FAO joint symposiums

Worapong Wilairat
สาขาพดนธบวชศวกรรม บดณฑชตวชทยาลดย มก.
Supachai Nitipan
สาขาพดนธบวชศวกรรม บดณฑชตวชทยาลดย มก.
Tepyuda Sritrakul
สาขาพดนธบวชศวกรรม บดณฑชตวชทยาลดย มก.
Anthicha Kunjantarachot
สาขาพดนธบวชศวกรรม บดณฑชตวชทยาลดย มก.
นางนบช โชตชชชวง
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา
ผศ.ศชรชวรรณ พราพงษร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควชชา
สรรรวชทยา

 0.250ระดดบนานาชาตช 3/11/2010
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951 Structural optimization of Ca-spirulan target on 
glycoprotein-D of HSV-1

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
(PACCON2010)

C. Sonthirod
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
อ.พดชรรนารถ ทรดพยรอาภากร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
N. Waraporn
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
R. Palangsuntikul
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
รศ.สบภา หารหนองบดว
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
M. Ruengjitchatchawalya 
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

952 Structures and reaction mechanisms of glycerol 
dehydration over H-ZSM-5 zeolite.

239th ACS National Meeting and 
Exposition

นางสาวกนกวรรณ กองพดฒนรพาณชชยร
นชส ชต
อ.ธานชน นานอก
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
อ.บบญเดช เบชกฟฟา
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
ศ.จจารดส ลชรมตระกชล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/3/2010

953 Study of azo disperse dyeing on 
polyester/elastane blend

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2010

อ.พจนารถ สบวรรณรบจช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
ผศ.จดนทรรทชพยร ซชทอสดตยร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
การสชทงทอ

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

954 STUDY OF ORGANIC REMOVAL, NITRIFICATION 
AND DENITRIFICATION USING ROTATING 
BIOLOGICAL CONTACTOR AND FLUIDIZED-BED 
CARRIER

7th International Symposium on 
Lowland Technology

ผศ.นฤมล วงศรธนาสบนทร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/9/2010

955 Study on Gypsum Ore Deposit and 
Contaminated Groundwaterfrom Gypsum Mining 
by Resistivity and IP Investigation.

5th International Conference on 
Applied Geophysics

ผศ.ดรเซลลร สวนบบรร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรพชรนพชภพ

 0.250ระดดบนานาชาตช 11/11/2010

956 Styrene-graft-Natural Rubber Copolymerization in 
Case of High Rubber Content and Tensile 
Strength

The 17th Regional Symposium on 
Chemcal Engineering

รศ.สบนดนทร ลชรมตระกชล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร
รศ.เทอดไทย วดฒนธรรม
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/11/2010
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957 Suitable Drying Method for Pre-Germinated 
Brown Rice

International Conference on Food 
Technology Edition II

อ.วรรเชษฐร จชตตาณชชยร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
นางวชภา สบโรจนะเมธากบล
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตภดณฑรอาหาร ฝช าย
เคมรและกายภาพอาหาร
ผศ.วรรณร จชรภาคยรกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
นางสาวสารภร สบจรชต
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.250ระดดบนานาชาตช 31/10/2010

958 Suitable Mobile Channel Conditions for a 
Concatenated Coding System with List-of-2 
Viterbi Inner Decoder

10th International Symposium on 
Communications and Information 
Technologies (ISCIT 2010)

รศ.อบศนา ตดณฑบลเวศมร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
นายพงษรพชสบทธร นรดร
นชส ชตทรทจบปรชญญาโท ภาควชชาวชศวกรรมไฟฟฟา

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/10/2010

959 Supreme court sentences retrieval using Thai 
law ontology

International Conference on Advances 
in Intelligent Control and Computer 
Engineering

Tantisripreecha, T.
รศ.นวลวรรณ สบนทรภชษดช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/3/2010

960 SYMMETRIC CONTINUED FRACTIONS ICMS International Conference on 
Mathematical Science

ศ.วชเชรยร เลาหโกศล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาคณชตศาสตรร
Oranit Panprasitwech
King Mongkut's University of Technology 
Thonburi
Tuangrat Chaichana
Chulalongkorn University

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/11/2010

961 Synchrophasor based Controller Design for 
Frequency Stabilization of Interconnected 
Power System with Plug-In Electric Vehicles

IASTED Asian Conference on Power 
and Energy Systems, AsiaPES 2010

อ.สดญชดย เดชานบภาพฤทธา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
ไฟฟฟา
Yasunori Mitani
Department of Electrical Engineering, 
Kyushu Institute of Technology, Japan

 0.250ระดดบนานาชาตช 24/11/2010

962 Synthesis of a novel type of .alpha.
-benzylcyclopentanone.

Kamphaengsaen International Natural 
Products Symposium: The 
Relationship between Living 
Organisms and Environment

รศ.วรรชดย พบทธวงศร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/10/2010
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963 Synthesis of biolubricant by transesterification 
and esterification usingheterogeneous catalysts: 
double metal cyanides complexes

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2010

สตท.กชตชศดกดชด โสภาชาตช
ภาควชชาเคมร คณะวชทยาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร
อภชสชทธชด ศรรภชส ชตโต
Thai Lube Base (Public Company) Limited
จรดส ฮดทนตระกชล
Thai Lube Base (Public Company) Limited
รศ.วชทยา ปด รนสบวรรณ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
อ.พชนทบรสบดา วรรวดฒนร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

964 Synthesis of Lanthanum Aluminate and Doped 
Lanthanum Aluminate Powder via Metal Complex 
Decomposition

GMSTEC 2010: International 
Conference for a Sustainable Greater 
Mekrong Subregion

นางสาวอรบณร หลดกคจา
คณะวชศวกรรมศาสตรร มหาวชทยาลดย
เกษตรศาสตรร
นางสาวอรบณร ไล ฟเจรชญวงศร
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
นางสาวธดญลดกษณร วดฒนชาตชคนนทร
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
รศ.ดร. วนชดา พวกบล
มหาวชทยาลดยเทคโนโลยรพระจอมเกล ฟาธนบบรร
ผศ.อภชรดตนร ไพศาลกชตตชโชตช (เลาหรบบตรร)
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
ผศ.นดทธมน คชณแสง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/8/2010

965 Synthesis of methyl ketone methyl ester 
anthracene adduct: a precursor of coruscanone 
A.

Kamphaengsaen International Natural 
Products Symposium: The 
Relationship between Living 
Organisms and Environment

รศ.วรรชดย พบทธวงศร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 23/10/2010

966 Tapping wounded patterns and lacquer sap 
exudation behavior in Gluta laccifera (Pierre) 
Ding Hou

International Conference on Study of 
oriental lacquer initiated by H.R.H. 
Princess Maha Chakri Sirindhorn for 
the revitalization of Thai wisdom

ผศ.วชชาญ เอรยดทอง
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควชชาชรววชทยาปช าไม ฟ
รศ. ดร. สมคชด สชรชพดฒนดชลก
ภาควชชาชรววชทยาปช าไม ฟ

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/6/2010

967 Temperature and Moiture Effects on Phase 
Transitions of Sea Water Mussel Shells : Anadara 
Granosa

The 2nd Rajamangala University of 
Technology International Conference 
(RMUTIC2010)

อ.วชเชรยร ศชรชพรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
K. Naemchan
2Department of physics, Faculty of 
Science King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi 
P.  Limsuwan
Department of physics, Faculty of 
Science King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi

 0.250ระดดบนานาชาตช 24/11/2010
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968 Thai Science Cooperating Tachers' Views about 
Science Teaching and Learning and Their 
Teaching Practices Resulting from a Professional 
Development Program

The 41st Annual ASERA Conference ผศ.นฤมล ยบตาคม
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาการศศกษา

 0.250ระดดบนานาชาตช 3/7/2010

969 Thailand And The World Movement Of Green 
Building: In Defining Green Real Estate Business 
Opportunities And Trends Toward A 
Low-Carbon Economy

The 15th International Research 
Symposium on “Advancement Of 
Construction Management And Real 
Estate : Towards Sustainable 
Development Of International 
Metropolis”, organized by Iskandar 
Malaysia UTM Research Centre 
(IMREC) in collaboration with The 
Chinese Research Institute of 
Construction Management (CRIOCM)

อ.ธนภณ พดนธเสน
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขา
วชชาการวางผดงเมชองและสภาพแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 7/8/2010

970 The appropriate walkway towards sustainable 
transportation in a university community: A case 
study of Kasetsart University, Bangkhen campus

The 16th Annual International 
Sustainable Development Research 
Conference 2010

อ.ปาณชทดต รดตนวชจชตร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวชชา
ภชมชสถาปดตยกรรม

 0.250ระดดบนานาชาตช 30/5/2010

971 The Assessment of Heavy Metals, Escherichia 
coli and Salmonella spp. Contamination in Feeds, 
Wastewater and Water Uses in Swine Farms

The 14th AAAP Animal Sciences 
Congress

ผศ.พชษณบ ตบลยกบล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
อ.อลงกต บบญสชงเนชน
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลชตสดตวร
ผศ.สบวชชา เกษมสบวรรณ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน ภาควชชาสดตว
แพทยสาธารณสบขศาสตรร และการบรชการวชนชจฉดย
รศ.ดร. สบธา ขาวเธรยร
ภาควชชาวชศวกรรมศาสตรรสชทงแวดล ฟอม คณะ
วชศวกรรมศาสตรร จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/8/2010

972 THE DEGRADATION OF ORGANIC COMPOUNDS 
FROM HAZARDOUS WASTE STABILIZATION

7 th International Symposium on 
Lowland Technology

อ.สบชาตช เหลชองประเสรชฐ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/9/2010

973 The Empirical Distribution of Wald, Score, 
Likelihood Ratio, Hosmer-Lemeshow (HL), and 
Deviance for a Small Sample Logistic Regression 
Model

IAENG 2010 กฤษฎา เหลคกดร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช
ผศ.ลรทลร อชงศรรสวชาง
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาสถชตช

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/3/2010

974 The enablers of project management practice in 
technological industry

PICMET '10 - Portland International 
Center for Management of 
Engineering and Technology, 
Proceedings - Technology 
Management for Global Economic 
Growth

อ.ศบภชาต เอรทยมรดตนกชล
คณะบรชหารธบรกชจ บางเขน ภาควชชาการตลาด
Shankar, R.
Badir, Y.
Dimmitt, N.J.

 0.250ระดดบนานาชาตช 18/7/2010
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975 The Firm Performance as Achieved by Good 
Corporate Governance: Case Study of Thai 
Listed Companies in Food and Beverage Sector

The 11th Annual Conference of the 
Asian Academic Accounting 
Association (AAAA Four A)

รศ.ศศชวชมล มรอจาพล
คณะบรชหารธบรกชจ บางเขน ภาควชชาการบดญชร
อ.ศรายบทธ เรชองสบวรรณ
คณะบรชหารธบรกชจ บางเขน ภาควชชาการบดญชร

 0.250ระดดบนานาชาตช 28/11/2010

976 The impact of cullet on the reduction of 
environmental impact: a study via life cycle 
assessment

The 4th International Workshop and 
Conference on Earth Resources 
Technology

Tongpool, R.
MTEC
N. Panichavalit
MTEC
C. Yuvaniyama
MTEC
รศ.ธจารงรดตนร มบชงเจรชญ
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 11/5/2010

977 The Integration of WEKA and Google Maps in 
Visualization with a Web Mash-up of Deluge 
Risks Tracking in E-Tracking System

The 9th International Conference on 
e-Business 2010 (iNCEB2010)

รศ.ชบลรรดตนร จรดสกบลชดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/11/2010

978 The life history of a species of Lamprigera 
(Coleoptera: Lampyridae): results of a 
preliminary study on laboratory rearing of fireflies 
at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, 
Thailand

The Second International Firefly 
Symposium Firefly Conservation: from 
Science to Practice

สมยศ ศชลาล ฟอม
องครการสวนพฤกษศาสตรร
อ.อดญชนา ทชานเจรชญ
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชากรฏวชทยา

 0.250ระดดบนานาชาตช 3/8/2010

979 The production of inulooligosaccharides from 
Jerusalem artichoke

TSB 2010: International Conference 
on Biotechnology for Healthy Living, 
The 22nd Annual Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology

อดครชดย ปรดกกมะกบล
รศ.สาโรจนร ศชรชศดนสนรยกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
รศ.วชรดตนร วาณชชยรศรรรดตนา
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
ผศ.ประมบข ภระกชลสบขสถชตยร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
ผศ.ธนะบชลยร สดจจาอนดนตกบล
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/10/2010

980 The Properties of Polymer Blends between 
Poly(lactic) Acid and Epoxidized Natural Rubber 
Irradiated in the Rubber Phase

Proceedings of the 17th IAPRI World 
Conference on Packaging

ผศ.ธารชณร นามพชชญร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรการบรรจบและวดสดบ
รศ.ดร.รดตนวรรณ มกรพดนธบร
ว ชทยาลดยปชโตรเลรยม ปชโตรเคมร จบฬาลงกรณร 
มหาวชทยาลดย

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/10/2010

981 THE RED TIDE SITUATION IN THE COASTAL 
AREA OF CHONBURI PROVINCE, THAILAND

7th International Symposium on 
Lowland Technology(ISLT) 2010

อ.พดชราพร อชทธชสบขนดนทร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/9/2010

วดนทรทพชมพรเอกสาร: 26/8/2554 15:33:06 หน ฟา 190/195



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรส รบเนรทองจากการประชชมววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2553 ( 1 มกราคม 2553 - 31 ธ จนวาคม 2553 )

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

982 The Students’ Metacognition on Desirable 
Characteristics of Educational Researcher

2010 International Conference on 
Humanities, Historical and Social 
Sciences (CHHSS 2010).

อ.วสดนตร ทองไทย
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน ภาควชชาการศศกษา

 0.250ระดดบนานาชาตช 24/2/2010

983 The study of crystal structure and thermal 
decomposition of Paphia undulate using XRD, 
TGA and FTIR techniques

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
(PACCON2010)

อ.วชเชรยร ศชรชพรม
คณะทรดพยากรและสชทงแวดล ฟอม ศรรราชา สาขา
วชชาวชทยาศาสตรรพชรนฐานและพลศศกษา
Pichet Limsuwan
3Department of Physics, Faculty of 
Science, King Mongkut's University of 
Technology Thonburi,

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

984 The Study of Equilibrium factor between 
Radon-222 and its Daughters in Bangkok 
Atmosphere by Gamma-ray Spectrometry

European  Geosciences  Union - 
General  Assembly  2010    Austrian 
Center Vienna

รศ.รดชนร รบจชวโรดม
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาฟชสชกสร
นางสาว พนชดา คนงาน
นชสชตภาควชชาฟชสชกสร คณะวชทยาศาสตรร 
มหาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.อรรถพร ภดทรสบมดนตร
ภาควชชานชวเคลรยรเทคโนโลยร คณะวชศวกรรม
ศาสตรร จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย

 0.250ระดดบนานาชาตช 2/5/2010

985 The use of JAVA and WEKA Libraries for 
Clustering Satellite Image in viewer application

International Conference for a 
Sustainable Greater Mekong Sub 
region

รศ.ชบลรรดตนร จรดสกบลชดย
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 26/8/2010

986 Thermal Characterizations and Thermal 
Decomposition Kinetics of 
Polycarbonate/ABS-Polybenzoxazine Blends

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
(PACCON2010)

อ.สบนดนทร ทชพยรทชพากร
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาวชทยาศาสตรร
รศ.ดร.ศราวบธ รชมดบสชต
คณะวชศวกรรมศาสตรร จบฬาลงกรณรมหาวชทยาลดย
ดร. พชรชยาธร สบวรรณมาลา
สถาบดนเทคโนโลยรนชวเคลรยรรแหชงชาตช
ดร. เกศชนร เหมวชเชรยร
สถาบดนเทคโนโลยรนชวเคลรยรรแหชงชาตช

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010

987 Total Factor Productivity in Thai Agriculture: 
Measurement and Determinants

the Conference on Causes and 
Consequences of Global Agricultural 
Productivity Growth

อ.วลรรดตนร สบพรรณชาตช
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 0.250ระดดบนานาชาตช 10/5/2010

988 Toughness Improvement by Blending 
Polyhydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate with 
Natural Rubber(Hevea brasiliensis)

The Sixth International Workshop on 
Green Composites (IWGC-6)

รศ.กล ฟาณรงคร ศรรรอต
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชา
เทคโนโลยรชรวภาพ
จบฑามาศ มณรวงศร
ภาควชชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอบตสาหกรรม
เกษตร
เรชองรอง  ทองตดน
ภาควชชาเทคโนโยชรวภาพ  คณะอบตสาหกรรม
เกษตร
พชรชยาธร  สบวรรณมาลา
สถาบดนเทคโนโลยรนชวเคลรยรรแหชงชาตช

 0.250ระดดบนานาชาตช 8/9/2010
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989 Toward high-level visual content interpretation 
and annotation for sport events

2010 Symposium on Photonics and 
Optoelectronic, SOPO 2010 - 
Proceedings

Chimlek, S.
รศ.พดนธบรปชต ช เปรทยมสงชา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
Kesorn, K.
Poslad, S.

 0.250ระดดบนานาชาตช 19/6/2010

990 Transformation of Sesquiterpene Synthase(TSP 
A11) from Peppermint (Mentha cordifolia) 
Produces Aphid Alarm Pheromone B-farnesene 
into Nicotiana tabacum

ISSAAS 2009 รศ.นชพนธร ทวรชดย
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช
อ.ศรรเมฆ ชาวโพงพาง
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาโรคพชช

 0.250ระดดบนานาชาตช 11/1/2010

991 Twin screw extrusion process affects 
characteristics and sensory evaluation of 
extruded snacks from pregerminated brown rice 
flour

The 6th conference on Thailand- 
Taiwan academic cooperation

อ.สชรชชดย สชงเสรชมพงษร
คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควชชาวชทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร
นายนชรดนดร จดนทรรลาด
ม.ก.

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/11/2010

992 Two-degree-of-freedom Controller Design for 
Uncertain Processes Using Input/output 
Linearization Control Technique

The 17 th Regional Symposium on 
Chemical Engineering

Pisit Sukkarnkha
นชสชตปรชญญาโท ภาควชชาวชศวกรรมเคมร
ผศ.ชนชนทรร ปดญจพรผล
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
เคมร

 0.250ระดดบนานาชาตช 22/11/2010

993 Uncovering Factors Contributing to Thai 
University Students’ Development of Oral 
Proficiency

ICERI 2010 International Conference 
of Education, Research and 
Innovation

อ.อรรถพล คจาเขรยน
คณะศชลปศาสตรรและวชทยาศาสตรร กจาแพงแสน 
สายวชชาศชลปศาสตรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/11/2010

994 Understanding the binding interaction of 
diarylpyrimidine derivatives in wild type and 
double mutant type HIV-1 RT based on 
computer aided molecular design

Proceedings of PACCON2010 Ubon 
Ratchathani University

A. Kumkong
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
A. Punkvang
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
N. Kuntiya
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
C. Kheawsod
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร
อ.พดชรรนารถ ทรดพยรอาภากร
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
รศ.สบภา หารหนองบดว
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาเคมร
P. Pungpo
คณะวชทยาศาสตรร มหาวชทยาลดยอบบลราชธานร

 0.250ระดดบนานาชาตช 21/1/2010
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995 Use of Near Infrared Spectroscopy in 
Combination with Chemometrics for Quantitative 
and Discriminant Analyses of Turmerics

ANS2010 ดร.ศบมาพร เกษมสจาราญ
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
ผศ.วชเชรยร กรรตชนชจกาล
คณะเกษตร บางเขน ภาควชชาพชชไรชนา
นางวารบณร ธนะแพสยร
สถาบดนค ฟนคว ฟาและพดฒนาผลชตผลทางการเกษตร
และอบตสาหกรรมเกษตร ฝช ายนาโนเทคโนโลยร
และเทคโนโลยรชรวภาพ
Prof. Yukihiro Ozaki
Kwansei Gakuin University, JAPAN

 0.250ระดดบนานาชาตช 15/10/2010

996 Using domain top-page similarity feature in 
machine learning-based web phishing detection

3rd International Conference on 
Knowledge Discovery and Data 
Mining, WKDD 2010

Sanglerdsinlapachai, N.
ผศ.อานนทร รบชงสวชาง
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 9/1/2010

997 Using rule order difference criterion to decide 
whether to update class association rules

Studies in Computational Intelligence Kongubol, K.
อ.ธนาวชนทร รดกธรรมานนทร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร
รศ.กฤษณะ ไวยมดย
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 1/9/2010

998 Utillization of UASB effluent for hydrogen sulfide 
removal by biotrickling filter W002

7 th International Symposium on 
Lowland Technology September 
16-18, 2010 in Saga, Japan

รศ.ภดชราภรณร สบวรรณวชทยา
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
สชทงแวดล ฟอม

 0.250ระดดบนานาชาตช 16/9/2010

999 Value Chain Management in Agricultural 
Co-operatives Thailand: Innovation for 
competitiveness and fairtrade approach

ICA European Research Conference รศ.จบฑาทชพยร ภดทราวาท
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควชชาสหกรณร

 0.250ระดดบนานาชาตช 4/9/2010

1,000 Vetiver phytoremediation in Thailand Latin America Regional Conference on 
the Vetiver System for Environmental 
Protection and Rehabilitation

รศ.นวลฉวร รบชงธนเกรยรตช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชารดงสรประยบกตร
และไอโซโทป

 0.250ระดดบนานาชาตช 14/10/2010

1,001 Visual Survey of the Dolphins in Wang Nai Reef 
and Surrounding Area, Thailand

The 2nd Asia Pacific Coral Reef 
Symposium

Nuchjaree Oundee
Department of Marine Science, Faculty of 
Fisheries, Kasetsart University
ผศ.ธรณร ธจารงนาวาสวดสดชด
คณะประมง บางเขน ภาควชชาวชทยาศาสตรรทาง
ทะเล
Pattanee Jantrarotai
Department of Zoology, Faculty of 
Science, Kasetsart University
Jom Dissayanan
Department of Marine Science, Faculty of 
Fisheries, Kasetsart University

 0.250ระดดบนานาชาตช 20/6/2010
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1,002 Weak Plane Failure of Philitic Sandstone: Slope 
Stabilization of the Access Road of Mae Mao 
Dam

International Conference on Slope 
2010, Geotechnique and 
Geosynthetics for Slopes

ผศ.สบทธชศดกดชด ศรลดมพร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
โยธา
Rattatam Isaroranit
Geotechnical Engineering research and 
Development Center, Civil Engineering 
Department, Kasetsart University
Bunpoat Kulsuwan
Geotechnical Engineering research and 
Development Center, Civil Engineering 
Department, Kasetsart University
Sirisart Yangsanphu
Geotechnical Engineering research and 
Development Center, Civil Engineering 
Department, Kasetsart University

 0.250ระดดบนานาชาตช 27/7/2010

1,003 Web phishing detection using classifier ensemble iiWAS2010 - 12th International 
Conference on Information 
Integration and Web-Based 
Applications and Services

Sanglerdsinlapachai, N.
ผศ.อานนทร รบชงสวชาง
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 8/11/2010

1,004 Webboard Comment Classification and 
Summarization using Ontology

International Conputer Science and 
Engineering Conference

กชตยรศชร ช ชชอเจรรยง
ภาควชชาวชทยาการคอมพชวเตอรร คณะวชทยา
ศาสตรร
รศ.นวลวรรณ สบนทรภชษดช
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 17/11/2010

1,005 Weld Line Strength of Acrylonitrile Butadiene 
Rubber Processed by Compression Molding 
Technique

The international conference on 
Materaials Processing Technology 
(MAPT2010)

อ.สมเจตนร พดชรพดนธร
คณะวชศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชศวกรรม
วดสดบ
นายวดชรพงษร  ชชแก ฟว
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
หมาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
นายธนวดฒนร  ตด รงเขชทอนขดนธร
ภาควชชาวชศวกรรมเครชทองกล คณะวชศวกรรมศาสตรร 
หมาวชทยาลดยเกษตรศาสตรร
นางสาวนบชนาฏ ณ ระนอง
สถาบดนวชจดยยาง กรมวชชาการเกษตร  กระทรวง
เกษตรและสหกรณร

 0.250ระดดบนานาชาตช 5/1/2010

1,006 Why Usability Testing Works for IT Audit International Association for Computer 
Information Systems (IACIS) 2010

อ.วรพรรณ เรชองผกา
คณะบรชหารธบรกชจ บางเขน ภาควชชาการบดญชร
รศ.อบษณา ภดทรมนตรร
คณะบรชหารธบรกชจ บางเขน ภาควชชาการบดญชร
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1,007 การศศกษาความสดมพดนธรระหวชางออโตโนมดสซชสเตคมภายใน
ประเทศไทย

Proceedings of the 7th International 
Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering 
(JCSSE)

หทดพเทพ ศชรชธนะ
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
ผศ.สบขบมาล กชตชส ชน
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร
อ.เสฎฐวชทยร เกชดผล
คณะวชทยาศาสตรร บางเขน ภาควชชาวชทยาการ
คอมพชวเตอรร

 0.250ระดดบนานาชาตช 12/5/2010

รวม  169.875จลานวน =  1,007 คราถรวงนล นาหน จก =
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