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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2557
โครงการศศกษาขขอมศลแนวทางการพรฒนาศรกยภาพเกษตรกรผศเข พาะเลลยล งสรตวนนากล เขขาสศรส ะบบมาตรฐาน GAP ( ผศรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ททนจากสกานรกงานมาตรฐานสวนคขา
เกษตรและอาหารแหสงชาตว (มกอช.)
ปป 2557

การประเมวนถศงความเปปนพวษตสอพรชในกระบวนการหมรกปทยป มศลสรตวนในถทงขยะดกา ( หรวหนขาโครงการ ) ไดขรบร ททนจากททนอทดหนทนววจยร มก.

ปป 2558-2560 การเพวมพ ประสวทธวภาพการผลวตนลาก หมรกชลวภาพดขวยถรงหมรกชลวภาพแบบกวนผสมอรตโนมรตว ( หรวหนขาโครงการ ) ไดขรบร ททนจากททนอทดหนทนววจยร มก.
ปป 2558-2560 การศศกษาวรสดทอนว ทรลยจน ากมะพรขาวเพรอพ เปปนวรสดทปลศกสกาหรรบผรกอวนทรลยน ( ผศรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ททนจากสกานรกงานพรฒนาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยลแหสงชาตว (
สวทช.)
ปป 2559
การทดสอบประสวทธวภาพของแบคทลเรลยในการยสอยสลายสารกกาจรดศรตรศพชร กลทมส ออรนกาโนฟอสเฟต ( ผศรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ททนจากกรมสสงเสรวมคทณภาพสวงพ แวดลขอม
กระทรวงทรรพยากรธรรมชาตวและสวงพ แวดลขอม
ปป 2559-2560 การพรฒนาระบบบกาบรดนลาก เสลย ณ แหลสงกกาเนวดสกาหรรบโฮมสเตยนและรลสอรนท ในจรงหวรดสมททรสงคราม ( ผศรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ททนจากสกานรกงานพรฒนาเศรษฐกวจ
จากฐานชลวภาพ (องคนการมหาชน)
ปป 2560-2561 การพรฒนาระบบอรตโนมรตขว องอากาศยานไรขคนขรบสกาหรรบพสนสารอวนทรลยทน างใบสกาหรรบสสงเสรวมการเจรวญเตวบโตของมะมสวงสกาหรรบการผลวตเพรอพ การสสงออก ( ผศข
รสวมโครงการ ) ไดขรบร ททนจากสกานรกงานคณะกรรมการววจยร แหสงชาตว
ปป 2560
การพรฒนาสารสกรดจากพรชสมทนไพรเพรอพ ลดสารกกาจรดศรตรศพชร กสอนการเกกบเกลยพ ว กรณลศกศ ษา: รางจรด (Thunbergia laurifolia Linn.) และแฮขม (Coscinium
fenestratum (Gaertn.) Colebr.) ( หรวหนขาโครงการ ) ไดขรบร ททนจากททนอทดหนทนววจยร มก.
ปป 2561-2562 การใชขภาพจากอากาศยานไรขคนขรบและขขอมศลจากการรรบรศรข ะยะไกลเพรอพ ตรวจหาโรคในแปลงอขอย กรณลศกศ ษาโรคใบขาวของอขอย ( หรวหนขาโครงการ ) ไดขรบร ททน
จากศศนยนความเปปนเลวศทางววชาการดขานอขอย
ปป 2563-2564 การพรฒนานวรตกรรมสกาหรรบการฟฟนฟ ฟศคณ
ท ภาพนลาก และบกาบรดสารตกคขางในพรนล ทลเพ พาะเลลยล งสรตวนนากล ( ผศรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ททนจากสกานรกงานการววจยร แหสงชาตว (
วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตว
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, Anek Sukcharoen, Janjarus Verasan, Lukkhana Benjawan, ดร.รรตนะ บทลประเสรวฐ, "Effect of fermented period for bio-extracts on
the growth of Chilli (Capsicum annuum L.)", วารสารแกสนเกษตร 44 (1) (2016) 866-872
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, Janjarus Verasan, Udom Keawsuwan, Lukkhana Benjawan, รรตนะ บทลประเสรวฐ, "Use of Black Plastic Bags as Container in
Composting Process", วารสารพรชศาสตรนสงขลานครวนทรน 3 (1) (2016) 56-62
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, รรตนะ บทลประเสรวฐ, Anek Sukcharoen, "Effect of the Bio-Extracts Sludge on Chinese Cabbage Growth", วารสารววทยาศาสตรนเกษตร
49 (2) (2018) 377-380
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตว
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, Lukkhana Benjawan, Mr. Wutichai Thongdon ae, Udom Keawsuwan, "Effect of different bio-extracts on the growth of Chilli
(Capsicum annuum L.)", การประชทมววชาการแหสงชาตว มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตกกาแพงแสน ครรงล ทลพ 10 (2013)
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- Lukkhana Benjawan, Udom Keawsuwan, PIYARAT VIJUKSUNGSITH, นางสาวเบญจวรรณ จรนทพล, "Utilization of the compost from household organic
waste with other growing medias for water convolvulus (Ipomoea aquatica) plantation", การประชทมววชาการแหสงชาตวครรงล ทลพ 10 (2013)
- อรพรรณ เพกชรใหมส, รรตนะ บทลประเสรวฐ, PIYARAT VIJUKSUNGSITH, "Application of Geoinformstics Techniques for Evaluation the stability of Land Use from
Non-Timber Forest Products (NTFP)", การประชทมววชาการเทคโนโลยลอวกาศและภศมสว ารสนเทศแหสงชาตว ประจกาปป 2557 (2014)
- ทวพวรลยน ชทมส ชรนพ , รรตนะ บทลประเสรวฐ, PIYARAT VIJUKSUNGSITH, "Application of GIS Techniques to Evaluate the Potential of Land Unit in the Agricultural
Community and City", การประชทมววชาการเทคโนโลยลอวกาศและภศมสว ารสนเทศแหสงชาตว ประจกาปป 2557 (2014)
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, Janjarus Verasan, Udom Keawsuwan, Lukkhana Benjawan, รรตนะ บทลประเสรวฐ, "Use of black plasticbags as Container in
Composting Process", การประชทมววชาการดวนและปทยป แหสงชาตวครรงล ทลพ 4 (2015)
- Lukkhana Benjawan, PIYARAT VIJUKSUNGSITH, Thasanee Chaikongdee, โยธกา รรตนวงศน, "Comparison on characteristics and germination index of the
compost made from 3 types floating aquatic plants", การประชทมววชาการระดรบชาตว มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตกกาแพงแสน ครรงล ทลพ 12 (2015)
- รรตนะ บทลประเสรวฐ, PIYARAT VIJUKSUNGSITH, พวจกร ษณน หวญชลระนรนทนน, "Applications of remote sensing data for assessing the patterns of saltwater intrusion
into farmland in the lower Tha Chin River Basin", การประชทมววชาการเทคโนโลยลอวกาศและ๓มท สว ารสนเทศแหสงชาตว ประจกาปป 2559 (2016)
- รรตนะ บทลประเสรวฐ, PIYARAT VIJUKSUNGSITH, พวจกร ษณน หวญชลระนรนทนน, "Application of High Resolution Aerial Imagery data from the Mini Unmanned Aerial
Vehicle (Mini UAV) for Analysis Area Burned from Forest Fires", การประชทมววชาการเทคโนโลยลอวกาศและภศมสว ารสนเทศแหสงชาตว ประจกาปป 2559 (2016)
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, Anek Sukcharoen, Janjarus Verasan, Lukkhana Benjawan, รรตนะ บทลประเสรวฐ, "Effect of fermented period for bio-extracts on
the growth of Chilli (Capsicum annuum L.)", ประชทมววชาการเกษตร ครรงล ทลพ 17 (2016)
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, ดร.รรตนะ บทลประเสรวฐ, Anek Sukcharoen, Lukkhana Benjawan, "Effect of the Bio-Extracts Sludge on Chinese Cabbage Growth",
การประชทมววชาการและเสนอผลงานววจยร พรชเขตรขอนและกศงพ รขอน ครรงล ทลพ 11
“Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy” (2017)
- รรตนะ บทลประเสรวฐ, PIYARAT VIJUKSUNGSITH, พวจกร ษณน หวญชลระนรนทนน, "The capabilities of area for prevent and mitigation natural disasters in urban areas:
A Case studyUdonTaniprovince,Thailand", การประชทมววชาการเทคโนโลยลอวกาศและภศมสว ารสนเทศแหสงชาตว ประจกาปป 2560 (2017)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- เกลยรตวบตร รรางวรลงานววจยร คทณภาพภาคโปสเตอรน ระดรบดล สาขาพรช ประจกาปป 2557 เรรอพ ง "การใชขประโยชนนปยปท หมรกขยะอวนทรลยจน ากบขานเรรอนรสวมกรบวรสดทปลศกชนวดตสางๆเพรอพ การ
ปลศกผรกบทงข จลน" จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตกกาแพงแสน
ผลงานววจยร นลเล ปปนรายการรวบรวมระหวสางปป 1 มกราคม 2556 - 25 กรนยายน 2564
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