รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559-2560
ลำดับ

ชื่อผลงำนวิจัย

ชื่อนักวิจัย

ประเภทกำร
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

สถำนที่กำรนำเสนอผลงำนวิจัย

ช่วงเวลำที่
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

1

กำรศึกษำและพัฒนำระบบเว็บไซด์แนะนำอำหำร
สำหรับผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง กรณีศึกษำ
อำหำรพื้นบ้ำนในอำเภอเมืองเพชรบุรี

อ.กนกรัตน์ จิรสัจจำนุกูล

บทควำมวิจัย

กำรประชุมวิชำกำรและ
นำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ
มรภ.ธนบุรี

31/8/2559

2

กำรออกแบบระบบกำรสอนอัจฉริยะด้วยกำร
ประมวลผลแบบภำษำธรรมชำติโดยใช้เทคนิคกำร
วิเครำะห์ควำมหมำยแฝง

อ.กนกรัตน์ จิรสัจจำนุกูล

บทควำมวิจัย

วำรสำรวิชำกำรครุศำสตร์
อุตสำหกรรม พระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
กรกฎำคม-ธันวำคม 2560

1/7/2560

3

สำรสกัดแทนนินจำกเปลือกมังคุดและกำรศึกษำ
เบื้องต้นถึงควำมเป็นไปไดในกำรช้เพื่อชะลอในกำร
เน่ำเสียของน้ำตำลสดแทนพะยอม

ผศ. ดร.พิชิต สุดตำ

Poster

สวนสุนันทำงำนวิจัยระดับชำติ

26/10/2559

4

น้ำมันหอมระเหยจำกเกสรบัวหลวงรำชินี

อ. ดร.บุษรำคัม สิงห์ชัย

บทควำมวิจัย

วำรสำรวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ปีที่
25 ฉบับที่ 1 มกรำคมกุมภำพันธ์ 2560

1/1/2560

5

ฤทธิ์ควำมเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้ำนจุลชีพ ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำสะโนบล บทควำมวิจัย
ของสำรสกัดในเชอร์รี

วำรสำรวิทยำศำสตร์แห่ง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ปี
ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกรำคมมิถุนำยน 2560

1/1/2560

6

กำรดูดซับโลหะหนักของเซลลูโลสฟอสเฟตจำก
เปลือกข้ำวโพด

อ.สุธิดำ ทองคำ

บทควำมวิจัย

วำรสำรวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกรำคม เมษำยน 2560

1/1/2560

7

Antioxidation and Antimicrobial Activities of
Opuntia elatior Fruit

อ. ดร.บุษรำคัม สิงห์ชัย

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

31/1/2560

8

h.YKL-40 cancer biomaker electroanalysis in อ. ดร.เวธกำ เช้ำเจริญ
serum samples and midel cell
lysates:eapacitive immunosensing
compared eith enzyme label
immunosorbent assays (EUSA)

กำรประชุมวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้ง
ที่ 55
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
Analyst : Royal Society of
chemistry ปีที่ 2017 ฉบับที่
142 (3)

บทควำม

1/1/2560

ลำดับ

ชื่อผลงำนวิจัย

สถำนที่กำรนำเสนอผลงำนวิจัย

ช่วงเวลำที่
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

9

Unexpected synthesis of 3 -imino-2-(pyrrol2-yl) isatogen derivatives affords facile
access to a 2- pyrrolyl isatogen

ผศ. ดร.พิชิต สุดตำ

Synthetic Communications
2017,vol.47 No.1

12/6/2560

10

สำรพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ และควำมเป็น
พิษต่อเซลล์ของงัวซัง

ผศ.วัชรำภรณ์ ประภำสะโนบล บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

กำรประชุมวิชำกำรนำเสนอ
ผลงำนวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ระดับชำติรำชภัฏเพชรบุรีวิจัย
ครั้งที่ 7

15/7/2560

11

ผลของTDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อกำรเจริญเติบโตของ
ต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง(Dendrobium formosum
Roxb. ex Lindl.) ในหลอดทดลอง

อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว

บทควำมวิจัย

วำรสำรวิทยำศำสตร์ มข ปีที่
45 ฉบับ 2 (เมษำยน-มิถุนำยน
2560)

1/4/2560

12

ผลของTDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อกำรเจริญเติบโตของ
ต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง(Dendrobium formosum
Roxb. ex Lindl.) ในหลอดทดลอง

อ.วุฒิชัย ฤทธิ

บทควำมวิจัย

วำรสำรวิทยำศำสตร์ มข ปีที่
45 ฉบับ 2 (เมษำยน-มิถุนำยน
2560)

1/4/2560

13

Characterisation of 5 upstream and coding
sequences of myostatin gene (MSTN) in
Thai swamp buffalo (Bubalus bubalis)

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

บทควำมวิจัย

Maejo International
Journal of Science and
Technology

20/6/2559

14

Changes in Anthocyanin Content and
Expression of Anthocyanin Synthesis Genes
in Seedlings of Black Glutinous Rice in
Response to Salt Stress
ผลของไคโทซำนต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
ของต้นอ่อนเอื้องรงรอง (Panisea uniflora
(Lindl.) ในหลอดทดลอง
ผลของไคโทซำนต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
ของต้นอ่อนเอื้องรงรอง (Panisea uniflora
(Lindl.) ในหลอดทดลอง
ควำมหลำกหลำยของยูกลีนอยด์ในแม่น้ำเพชรบุรี
ตอนล่ำง จังหวัดเพชรบุรี

อ. ดร.สุมิตำนันท์ จันทะบุรี

บทควำมวิจัย

Asian Journal of Plant
Science ปีที่ 15 ฉบับที่ 3-4
สิงหำคม 2559

1/8/2559

อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว

บทควำมวิจัย

1/10/2559

อ.วุฒิชัย ฤทธิ

บทควำมวิจัย

อ. ดร.ญำณพัฒน์ พรม
ประสิทธิ์

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

วำรสำรพิชศำสตร์สงขลำ
นครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ต.คธ.ค.59
วำรสำรพิชศำสตร์สงขลำ
นครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ต.คธ.ค.59
วำรสำรวิทยำศำสตร์แห่ง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ปี
ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกรำคมมิถุนำยน 2560

18

กำรขยำยพันธุ์กล้วยไม้เอื้องจำปำ (Bromheadia
aporoides Rchb.f)ในหลอดทดลอง

อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว

บทควำมวิจัย

วำรสำรพฤกษศำสตร์ไทย ปีที่ 9
ฉบับที่ 1 มิถุนำยน 2560

1/6/2560

19

กำรขยำยพันธุ์กล้วยไม้เอื้องจำปำ (Bromheadia
aporoides Rchb.f)ในหลอดทดลอง

อ.วุฒิชัย ฤทธิ

บทควำมวิจัย

วำรสำรพฤกษศำสตร์ไทย ปีที่ 9
ฉบับที่ 1 มิถุนำยน 2560

1/6/2560

15
16
17

ชื่อนักวิจัย

ประเภทกำร
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย
บทควำมวิจัย

1/10/2559
1/1/2560

ลำดับ

ชื่อผลงำนวิจัย

ชื่อนักวิจัย

ประเภทกำร
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

สถำนที่กำรนำเสนอผลงำนวิจัย

ช่วงเวลำที่
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

20

กำรคัดแยกเชื้อรำผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจำกดิน
บริเวณบ้ำนกำ ตำบลท่ำช้ำง อำเภอบ้ำนลำด
จังหวัดเพชรบุรี

อ.จันทนำ ก่อนเก่ำ

บทควำมวิจัย

กำรประชุมวิชำกำรนำเสนอ
ผลงำนวิจัยศิลปวัฒนธรรมฯ
ครั้งที่ 7 มรภ.เพชรบุรี

15/7/2560

21

ควำมหลำกชนิดของพันธุ์ไม้ในป่ำชุมชนหมู่บ้ำนถ้ำ
เสือ อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

อ. ดร.สุดำรัตน์ ไชยเฉลิม

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
มหำวิทยำลัยกลุ่มศรีอยุธยำ
ครั้งที่ 7 จ.พระนครศรีอยุธยำ

7/7/2559

22

กำรกักเก็บคำร์บอนของมวลชีวภำพเหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ไม้ในป่ำชุมชนหมู่บ้ำนถ้ำเสือ อำเภอแก่ง
กระจำน จังหวัดเพชรบุรี

อ. ดร.สุดำรัตน์ ไชยเฉลิม

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
มหำวิทยำลัยกลุ่มศรีอยุธยำ
ครั้งที่ 7 จ.พระนครศรีอยุธยำ

7/7/2559

23

กำรกักเก็บคำร์บอนของมวลชีวภำพเหนือพื้นดิน
ของพันธุ์ไม้ในป่ำชุมชนหมู่บ้ำนถ้ำเสือ อำเภอแก่ง
กระจำน จังหวัดเพชรบุรี

อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
มหำวิทยำลัยกลุ่มศรีอยุธยำ
ครั้งที่ 7 จ.พระนครศรีอยุธยำ

7/7/2559

24

กำรศึกษำคุณสมบัติทำงเคมีของดินที่เหมำะสมต่อ
กำรเจริญเติบโตของดอกบัวผุด

อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
รำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งที่ 7
มรภ.พระนครศรีอยุธยำ

7/7/2559

25

คุณสมบัติทำงเคมีของดินในพื้นที่วนเกษตร หมู่บ้ำน
ถ้ำเสือ ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี

อ. ดร.สุดำรัตน์ ไชยเฉลิม

บทควำมวิจัย

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
รำชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6
มรภ.เพชรบุรี

9/7/2559

26

Comparative Study of Al2O3-MO-BaO-P2O5
Glasses Doped with Sm3+ (MO = Na2O and
ZnO)

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

บทควำมวิจัย

STEMa 2016 International
Conference on Science
and Technology of
Emerging Materials

27/7/2559

27

Development of Bismuth Borosilicate Drop
with Eu3+

อ. ดร.สรวิศิษฎ์ รักพำณิชย์

บทควำมวิจัย

The 3rd International
Conference on Applied
Physics จ.ชลบุรี

31/5/2560

28

รูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประชำชนเพื่อ
ก้ำวเข้ำสู่สังคมคำร์บอนต่ำ กรณีศึกษำเทศบำล
ตำบลบ้ำนลำด อำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี

อ. ดร.ปัทมำพร ยอดสันติ

บทควำมวิจัย

วำรสำรวิจัยรำชภัฏพระนคร
สำขำวิทยำศำสตร์ ปีที่ 11 ฉบับ
พิเศษ พฤศจิกำยน 2559

1/11/2559

29

รูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประชำชนเพื่อ
ก้ำวเข้ำสู่สังคมคำร์บอนต่ำ กรณีศึกษำเทศบำล
ตำบลบ้ำนลำด อำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี

อ. ดร.สุดำรัตน์ ไชยเฉลิม

บทควำมวิจัย

วำรสำรวิจัยรำชภัฏพระนคร
สำขำวิทยำศำสตร์ ปีที่ 11 ฉบับ
พิเศษ พฤศจิกำยน 2559

1/11/2559

ลำดับ

ชื่อผลงำนวิจัย

ชื่อนักวิจัย

ประเภทกำร
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

สถำนที่กำรนำเสนอผลงำนวิจัย

ช่วงเวลำที่
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

30

Sorption Isotherm and Isosteric Heat of
Sorption of Splendid squid (Logigo
Formosana Sasaki)

อ. ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ

บทควำมวิจัย

International
Science,Social Science,
Engineering and Energy
Conference (I-SEEC) ครั้งที่ 8

15/3/2560

31

Sorption Isotherm and Isosteric Heat of
Sorption of Splendid squid (Logigo
Formosana Sasaki)

อ.วริษำ ปำนเจริญ

บทควำมวิจัย

International
Science,Social Science,
Engineering and Energy
Conference (I-SEEC) ครั้งที่ 8

15/3/2560

32

กำรศึกษำคุณภำพทำงเคมีของดินในพื้นที่วนเกษตร
หมู่บ้ำนถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

อ. ดร.สุดำรัตน์ ไชยเฉลิม

บทควำมวิจัย

30/3/2560

33

กำรศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพของดินในพื้นที่วน
เกษตรหมู่บ้ำนถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจำน อำเภอ
แก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

อ. ดร.สุดำรัตน์ ไชยเฉลิม

บทควำมวิจัย

โครงกำรนำเสนอผลงำน
วิชำกำรฯ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มรภ.เพชรบุรี

34

กำรศึกษำปริมำณคำร์บอนในดินของพื้นที่วนเกษตร
และป่ำชุมชน หมู่บ้ำนถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจำน
อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

อ. ดร.สุดำรัตน์ ไชยเฉลิม

บทควำมวิจัย

กำรประชุมวิชำกำร โครงกำร
นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรฯ
ครั้งที่ 4 มรภ.เพชรบุรี

30/3/2560

35

กำรศึกษำปริมำณคำร์บอนในดินของพื้นที่วนเกษตร
และป่ำชุมชน หมู่บ้ำนถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจำน
อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

อ. ดร.สุดำรัตน์ ไชยเฉลิม

บทควำมวิจัย

กำรประชุมวิชำกำร โครงกำร
นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรฯ
ครั้งที่ 4 มรภ.เพชรบุรี

30/3/2560

36

แท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจำกก้ำนสับปะรด (พันธุ์
ปัตตำเวีย)

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

บทควำมวิจัย

โครงกำรนำเสนอผลงำนทำง
วิชำกำร ฯ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มรภ.
เพชรบุรี

30/3/2560

37

กำรศึกษำเชื้อเพลิงอัดแท่งจำกเถำมันเทศโดยใช้แป้ง ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
เปียกเป็นตัวประสำนในอัตรำส่วนที่แตกต่ำงกัน

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

30/3/2560

38

กำรศึกษำคุณภำพทำงเคมีของดินในพื้นที่วนเกษตร
หมู่บ้ำนถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.สุภำดำ ขุนณรงค์

บทควำมวิจัย

30/3/2560

39

กำรศึกษำปริมำณคำร์บอนในดินของพื้นที่วนเกษตร
และป่ำชุมชน หมู่บ้ำนถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจำน
อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.สุภำดำ ขุนณรงค์

บทควำมวิจัย

โครงกำรนำเสนอผลงำน
วิชำกำรฯ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
กำรประชุมวิชำกำร โครงกำร
นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรฯ
ครั้งที่ 4 มรภ.เพชรบุรี

30/3/2560

30/3/2560

ลำดับ

ชื่อผลงำนวิจัย

ชื่อนักวิจัย

40

กำรศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพของดินในพื้นที่วน
เกษตรหมู่บ้ำนถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจำน อำเภอ
แก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

ผศ.สุภำดำ ขุนณรงค์

41

กำรศึกษำคุณภำพทำงเคมีของดินในพื้นที่วนเกษตร
หมู่บ้ำนถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

42

ประเภทกำร
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

สถำนที่กำรนำเสนอผลงำนวิจัย

ช่วงเวลำที่
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

บทควำมวิจัย

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มรภ.เพชรบุรี

30/3/2560

อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

บทควำมวิจัย

30/3/2560

กำรศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพของดินในพื้นที่วน
เกษตรหมู่บ้ำนถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจำน อำเภอ
แก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

บทควำมวิจัย

โครงกำรนำเสนอผลงำน
วิชำกำรฯ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มรภ.เพชรบุรี

43

กำรใช้วัสดุเหลือใช้จำกตำลโตนดเป็นเชื้อเพลิงใน
ระบบ แก็สซิไฟเออร์เบดนิ่งแบบไหลลง

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

บทควำมวิจัย

วำรสำรวิจัยและพัฒนำวไลอลง
กรณ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พ.คส.ค.2559

1/5/2560

44

กำรสร้ำงเครื่องกำเนิดพลังงำนไฟฟ้ำซิงโครนัสชนิด
แม่เหล็กถำวรอัตรำเร็วรอบต่ำโดยใช้แพลนเนตำรี่
เกียร์

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

Oral
presentation

กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำย
พลังงำนแห่งประเทศไทย ครั้งที่
13 จ.เชียงใหม่

31/5/2560

45

ประสิทธิภำพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำซิงโครนัสควำมเร็ว
รอบต่ำจำกมอเตอร์เหลือใช้

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

Oral
presentation

กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำย
พลังงำนแห่งประเทศไทย ครั้งที่
13 จ.เชียงใหม่

31/5/2560

46

คุณสมบัติของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจำกก้ำน
สับปะรด (พันธุ์ปัตตำเวีย)

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

Oral
presentation

กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำย
พลังงำนแห่งประเทศไทย ครั้งที่
13 จ.เชียงใหม่

31/5/2560

47

กำรใช้วัสดุเหลือใช้จำกตำลโตนดเป็นเชื้อเพลิงใน
ระบบแก็สซิไฟเออร์เบดนิ่งแบบไหลลง

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

บทควำมวิจัย

วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

31/8/2559

48

กำรศึกษำและพัฒนำระบบเว็บไซด์แนะนำอำหำร
สำหรับผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง กรณีศึกษำ
อำหำรพื้นบ้ำนในอำเภอเมืองเพชรบุรี

อ.อำรี น้อยสำรำญ

บทควำมวิจัย

กำรประชุมวิชำกำรและ
นำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ
มรภ.ธนบุรี

31/8/2559

49

กำรพัฒนำขนมหม้อแกงเสริมข้ำวไรซ์เบอรี่งอกสูตร
ลดน้ำตำล

อ. ดร.สุคนธำ สุคนธ์ธำรำ

บทควำมวิจัย

วำรสำรวิทยำศำสตร์ มศว. ปีที่
32 ฉบับที่ 2 ธันวำคม 2559

11/6/2560

50

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกข้ำวพื้นเมืองของชุมชนกระ อ.อำรี น้อยสำรำญ
เหรี่ยงปกำเกอะญอในจังหวัดรำชบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 19/12/2559
เครือข่ำยวิจัยสถำบันอุดมศึกษำ
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ม.
เทคโนโลยีสุรนำรี

30/3/2560

ลำดับ

ชื่อผลงำนวิจัย

ชื่อนักวิจัย

ประเภทกำร
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

สถำนที่กำรนำเสนอผลงำนวิจัย

ช่วงเวลำที่
นำเสนอ
ผลงำนวิจัย

51

Using Brown Rice Flour and Alternative
Sweetener to Reduce Glyemic Index in
Toddy Palm Cake

อ. ดร.สุคนธำ สุคนธ์ธำรำ

บทควำมวิจัย

วำรสำรมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ปีที่ 11 แบับที่ 1 มกรำคมเมษำยน 2560

16/5/2560

52

ผลของกำรทดแทนกระทิด้วยน้ำนมธัญพืชต่อ
คุณภำพด้ำนประสำทสัมผัสของขนมบัวลอย

อ. ดร.สุคนธำ สุคนธ์ธำรำ

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่ำงสถำบัน ครั้งที่ 5

25/5/2560

53

ผลของกำรทดแทนแป้งข้ำวชัยนำทด้วยแป้งข้ำวไรซ์
เบอรี่ต่อคุณภำพด้ำนประสำทสัมผัสของก๋วยเตี๋ยว
เส้นเล็ก

อ. ดร.สุคนธำ สุคนธ์ธำรำ

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่ำงสถำบัน ครั้งที่ 5

25/5/2560

54

ผลของกำรทดแทนแป้งข้ำวชัยนำทด้วยแป้งข้ำวไรส์
เบอรี่ต่อคุณภำพประสำทสัมผัสของเส้นขนมจีน

อ. ดร.สุคนธำ สุคนธ์ธำรำ

บทควำมวิจัย
(โปสเตอร์)

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่ำงสถำบัน ครั้งที่ 5

25/5/2560

