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A case study of science teachers' 
understanding and practice of 
inquiry-based instruction

Ketsing, J. Kasetsart Journal - Social 
Sciences

09/25531

ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

Accelerated Compresssive Strength of 
Fly Ash Concrete

Manop 
Metharonarat

journal of research in 
engineering and 
technology

10/2552-12/25522 นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ บางเขน

รศ.ประเสริฐ สุวรรณ
วิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Acute toxicity test of medicinal plants and 
herbal remedies of Aphthous ulcer

ผศ.กันทิมาณี พันธุ์
วิเชียร

วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ จุลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10/2552-12/25523 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ผศ. ฤทธิ์ วัฒนชัยย่ิง
เจริญ

คณะเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

นายอภิชาติ ประเดิมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

An Analysis of Errors in the Use of Verbs 
of Feeling: A Case Study of Thai College 
Students at Kasetsart University

Saroot Rodpechprai วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01/2553-06/25534 Graduate student in English 
for Specific Purposes 
program,  Kasetsart 
University

ผศ.ภัทราพร ต๊ะปินตา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

An Analysis of Thai-English Translation of 
a Historical Movie:The Case Study of The 
Legend of Suriyothai

อ.นภาศรี ทิมแย้ม วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01/2553-06/25535 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Antibacterial activity of crude extracts of 
Centella asiatica against Staphylococcus 
aureus in bovine mastitis

นางดวงกมล แต้มช่วย Kasetsart Veterinarians 
Journal

12/25526 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รศ.ธีระ รักความสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า

ผศ.ธวัชชัย ศักด์ิภู่อร่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน

รศ. นงลักษณ์ เรืองวิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

Canine Demodicosis caused by Demodex 
canis and short opisthosomal Demodex 
cornei in Shi Tzu dog from Bangkok 
Metropolitan Thailand

Rangsan Sakulploy วารสารสัตวแพทย์ 01/25537 Baan Rak Sat Veterinary 
Clinic Bhasricharoen 
Bangkok 10160,Thailand

รศ.อาคม สังข์วรานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

Characterization and Available Elements 
of Brewers' Spent Grain for Alternative 
Material of Plant Pot Packaging

อ.เลอพงศ์ จารุพันธ์ วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย 05/2553-06/25538 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ

นางสาวจิตวรรณ เครือคํา 
(นิสิตป.โท)

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ

Cold Preservation of Chironomid 
Larvulae (Chironomus fuscipes 

นายนิทัศน์ ทิพย์กองลาศ Kasetsart University 
Fisheries Research 

05/2553-05/25539 กรมประมง
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Yamamoto, 1990): Nutritional Vlaue and 
Potential for Climbing Perch (Anabas 
testudineaus Bloch, 1792) Larval Nursing

Bulletin

รศ.วราห์ เทพาหุดี คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ผศ.เมธี แก้วเนิน คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

นายกําชัย ลาวัณยวุฒิ CJ CheilJedang Corporation

Comparison of peeling, squeezing and 
concentration methods for the sugarcane 
juice production

อ.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ Suranaree Journal of  
Science and Technology

01/2553-03/255310 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

Congenital Colonic Atresia in Horse อ.อารีย์ ไหลกุล วารสารสัตวแพทย์ 01/255311 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า

อ.ขนิษฐา เพชรอุดมสิน
สุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า

อ.วราภรณ์ อ่วมอ่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Tepyuda Sritrakul Kasetsart University 
Veterinary Teaching 
Hospital,Kamphaengsean

Sukumal Prukudom Kasetsart University 
Veterinary Teaching 
Hospital,Kamphaengsean

COP15 UNFCCC / KLIMA FORUM 2009 รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ Eingineering Journal of 
Thailand

02/2553-02/255312 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

Descriptive study on risk factors 
association with Foot and Mouth Disease 
outbreak in cattle in Vientiane, The 
Capital City of Lao People’s Democratic 
Republic.

อินถา พวงสุวรรณ เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 10/2552-12/255213 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

อ.พิษณุ ตุลยกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Development of Dyeing Machines for 
Improving the Quality of Local Thai Silk 
Dyeing

อ.ศรันยา เกษมบุญ
ญากร (เผือกผ่อง)

Thai Agricultural 
Research Journal

01/2553-04/255314 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรม
ศิริ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

รศ.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
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Development of Dyeing Machines for 
Improving the Quality of Local Thai Silk 
Dyeing

รศ.ศักดา อินทรวิชัย Thai Agricultural 
Research Journal

01/2553-04/255314 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Dual-Stage Actuator Track Following 
Control of Hard Disk Drives Using Two 
Degree-of-Freedom H Loop Shaping 
Control

อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย Journal of Research in 
Engineering & 
Technology

01/2553-03/255315 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

Kittinun Prasertsom Control of Robot and 
Vibration Laboratory (CRV 
Lab), Department of 
Mechanical Engineering, 
Faculty of Engineering, 
Kasetsart University

Effect of Discarded pPVC Contents on 
Thermal and Ultraviolet Resistance of 
Acrylonitrile Butadiene Rubber

อ.สมเจตน์ พัชรพันธ์ Journal of Matals, 
Materials and Minerals

12/2552-12/255216 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

Effect of Large Opening on Bending 
Moment and Shear Force Resultants in 
Flat Plates

May Zin Cho journal of research in 
engineering and 
technology

10/2552-12/255217 นิสิตปริยญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ บางเขน

รศ.ตระกูล อร่ามรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Effect of Non-Uniform Temperature 
Distribution in a TAP Microreactor on 
Accuracy of Estimated Gas Diffusivities

Kaew-Arpha 
Thavornprasert

Journal of Research in 
Engineering and 
Technology

10/2552-12/255218 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มก.

รศ.ผ่ึงผาย พรรณวดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Effects of High Water Temperature on 
the Elimination of White Spot Syndrome 
Virus in Juveniles of Litopenaeus 
vannamei

Sutee 
Wongmaneeprateep

Kasetsart University 
Fisheries Research 
Bulletin

05/255319 คณะประมง บางเขน ภาควิชา
ชีววิทยาประมง

ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Puttharat 
Baoprasertkul

Aquatic Animal Health 
Research Institute, 
Department of Fisheries

Piyanuch 
Prompamorn

คณะประมง บางเขน ภาควิชา
ชีววิทยาประมง

Kanittada Thongkao Department of Biology, 
Faculty of Science, 
Srinakharinwirot University, 
Thailand

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Examining Presencesช of Place through 
Three Worldviews

อ.ณรงพน ไล่ประกอบ
ทรัพย์

วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (หน้าจ่ัว)

12/2552-12/255320 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Explaining Economic Growth and Total 
Factor Productivity in 
Thailand(Forthcomming)

อ.กนกวรรณ จันทร์เจริญ
ชัย

The Chulalongkorn 
Journal of Economics

10/2552-09/255221 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

Page 3 of 3426 ตุลาคม 2010  10:09:59



ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 )

ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
Fish Parasite Diversity in the Mekong 
River in the North of Thailand

ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล KKU Research Journal 12/2552-12/255222 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

Growth and Sexual Maturity of Blue 
Swimming Crab (Portunus pelagicus 
Linnaeus, 1758) Reared in Earthen Ponds

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม Kasetsart University 
Fisheries Research 
Bulletin

01/2553-01/255323 คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายอัมพร บัวที คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายลิขิต ชูชิต คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายเทพบุตร เวชกามา คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

Highway Design Checking Manual for 
Interchanges

รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล Journal of Research in 
Engineering & 
Technology

01/2553-03/255324 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Siraprapha Ratiwat Graduate, Department of 
Civil Engineering, Faculty of 
Engineering

How to Prevent High Feed Conversion 
Ratio in Shrimp Farming

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ Kasetsart University 
Fisheries Research 
Bulletin

01/2553-01/255325 คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Knowledge, attitude and food sanitation 
behavior of chefs in Phuket hotels

Puttarak, P. Kasetsart Journal - Social 
Sciences

09/255326

ผศ.สุภาพ ฉัตราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

Lightning Performance Assessment and 
Survey of Outage Cost to Improve 
Lightning Protection System of Overhead 
Lines

อ.นาตยา คล้ายเรือง Journal of Research in 
Engineering & 
Technology

01/2553-03/255327 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.วินัย พฤกษะวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Numerical Solution comparison of a 
One-dimensional Time-dependent Heat 
Conduction Equation

อ.สถาพร เชื้อเพ็ง Journal of Research in 
Engineering & 
Technology

01/2553-03/255328 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

Output-Feedback Adaptive Pole 
Placement Control of a Pendulum with 
Time-Varying Payload

อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย journal of research in 
engineering and 
technology

10/2552-12/255229 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

Putthipong 
Khunsong

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

Phase separation study of 
PFTBzTT:PCBM by using crystallizable 
solvent and chemical post process

นาย อนุศิษย์ แก้วประ
จักร

Journal of Microscopy 
Society of Thailand

02/255330 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

นางสาว พิมพ์วิภา ปิยะ
กุลวัตร

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

อ.พรรณศักด์ิ เอี่ยมรักษา คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและ
พลศึกษา

Page 4 of 3426 ตุลาคม 2010  10:09:59



ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 )

ระดับชาติ
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Phase separation study of 
PFTBzTT:PCBM by using crystallizable 
solvent and chemical post process

ดร. อุดม อัศวาภิรมย์ Journal of Microscopy 
Society of Thailand

02/255330 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

Phytochemistry of Thai Plants and Their 
Antiprotozoal Activities.

รศ.สรัญญา วัชโรทัย Thai Journal of 
Pharmacology

03/2553-03/255331 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ดร.อุมาพร (ทาเสนาะ) 
รุ่งสุริยะวิบูลย์

คณะสหเวชศาสร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

นางสาวจุติภรณ์ ทัสสกุล
พนิช

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Power Flow Control by Use of Interline 
Power Flow Controllers

อ.ศรีศักด์ิ จ่างจิตต์ Journal of Research in 
Engineering and 
Technology

10/2552-12/255232 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ศาสตร์ สกลนคร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์

อ.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.พันธุ์เทพ เลาหชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

SEM/EDS Morphological and Chemical 
Composition Identification of Particulate 
Matter Emission from Shipping Activities 
around Si Racha Bay – Si Chang Island

อ.ปัญญา แขน้ําแก้ว Journal of Microscopy 
Society of Thailand

01/2553-03/255333 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและ
พลศึกษา

อ.พรรณศักด์ิ เอี่ยมรักษา คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและ
พลศึกษา

อ.สันติ รักษาวงศ์ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและ
พลศึกษา

อ.เกริก วงศ์สอนธรรม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผศ.สุนทรี ขุนทอง คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Simulation and Sensitivity Analysis of 
Refriguration System by Newton 
Raphson's Method

รศ.มนตรี ธํารงพิรุณ Journal of Research in 
Engineering & 
Technology

01/2553-03/255334 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

Status of Marine Fisheries Resouces in 
Mynmar Water: Esimates from Bottom 
Trawl Survey

ผศ.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ 
ใจดี

Kasetsart University 
Fisheries Research 
Bulletin

01/2553-01/255335 คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

U. Myint Pe Fishery Resources 
Conservation Unit,Research 
and Developmant 
Division,Department of 
fisheries,Myanmar

I. Chanrachkij Southeast Asian Fisheries 
Development center,Training 
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
Department, Thailand

Study on Chemical Vapour Sensing 
Property of Esterified Poly (vinyl alcohol)

นายศราวุธ  แสงเงิน Advanced Materials 
Research

01/255336 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ดร.สมบูรณ์ สหสิทธิวัฒน์ NECTEC

ผศ.นัทธมน คูณแสง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

ผศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

The Comparative Analysis of Logistics 
Performance Measures of the Foundry 
industry

อ.สิรางค์ กลั่นคําสอน Journal of Research in 
Engineering & 
Technology

01/2553-03/255337 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

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

วีระณีย์ ทองศรี AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255338 คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรค
พืช

อ.เนตรนภิส เขียวขํา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.สมศิริ แสงโชติ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

การกําจัดแอมโมเนียไนโครเจน จากน้ําเสียฟาร์ม
สุกรและไก่ ด้วยแมงกานีสซีโอไลต์ในแบบจําลอง
คลองวนเวียน

รศ.สุขุม เร้าใจ วารสารสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

12/255239 คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

การเกิดโรคของผลมังคุด (Garcinia 
mangostana)ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

อ.เนตรนภิส เขียวขํา AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255340 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.สมศิริ แสงโชติ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ธัญมน สังข์ศิริ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรค
พืช

การแก้ไขปัญหาช้ันดานไถพรวนเพื่อการปลูกมัน
สําปะหลัง

นายสัมฤทธิ์ ริยาพันธ์ วารสารแก่นเกษตร 06/255341 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.สมชัย อนุสนธิ์พร
เพ่ิม

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

นายปรีชา เพชรประไพ สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง (ห้วย
บง) จ. นครราชสีมา

การขยายพันธุ์ฝร่ังด้วยการติดตา ทาบก่ิง และ
เสียบก่ิง

ขจรวิชญ์ มูลกันทา วารสารแก่นเกษตร 12/2552-12/255242 คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชสวน

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การเข้าทําลายใบและผลองุ่นทานสดของเชื้อรา 
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค

รศ.สมศิริ แสงโชติ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255343 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
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ระดับชาติ
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แอนแทรคโนสท่ีตัดแต่งทรงพุ่ม 2 แบบ

รัตติรส เชียงสิน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรค
พืช

การค้นหายีนต้านทานต่อโรคไหม้ในข้าว(Pi-d2) 
ของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยเคร่ือง
หมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

อิงออน สีแก้ว วารสารวิจัย มข. (KKU 
Research Journal)

02/2553-02/255344 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพันธุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ชัชวาล จันทราสุริยา
รัตน์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์

ผศ.สุรีพร  เกตุงาม ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มท่ีเกิดจาก
เช้ือรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัด
ก่ึงบริสุทธิ์จากขมิ้น และไคโตแซน

รศ.สมศิริ แสงโชติ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255345 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

อ.เนตรนภิส เขียวขํา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน

การคัดคุณภาพความสุกแก่ของผลแก้วมังกรโดย
ใช้ Partial Least Square Regression Model

ใจทิพย์ วานิชชัง AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255346 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

ศ.บัณฑิต จริโมภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การคัดแยกเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่
ทําลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้
อินฟราเรด

นางวารุณี ธนะแพสย์ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255347 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

อาทิตย์ จันทร์หิรัญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตร

ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์ Nondestructive Evaluation 
Laboratory,National Food 
Research Institute,JAPAN

สุมิโอะ คาวาโน Nondestructive Evaluation 
Laboratory,National Food 
Research Institute,JAPAN
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ระดับชาติ
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การคัดแยกเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่
ทําลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้
อินฟราเรด

ยูกิ นิตตะ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255347 SAIKA Technological 
Institute Foundation,75-2 
Kuroda,Wakayama-city,JAPA
N

คาซูเอกิ ซิจิฟูจิ SAIKA Technological 
Institute Foundation,75-2 
Kuroda,Wakayama-city,JAPA
N

คาซูเอกิ คิจิ SAIKA Technological 
Institute Foundation,75-2 
Kuroda,Wakayama-city,JAPA
N

การจัดการความเครียดและการวางแผนประกอบ
อาชีพ

อ.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ วารสาร มทร.อีสาน 01/2553-06/255348 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

การจัดการระบบการสัญจรในอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่

อุบลรัตน์ ทิวงษา Thai Journal of Forestry 05/2553-10/255349 คณะวนศาสตร์ บางเขน

ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

อ.ดํารงค์ ศรีพระราม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

การจําแนกความสุกแก่ของผลแก้วมังกรโดยใช้ 
Discriminant Analysis

ใจทิพย์ วานิชชัง AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255350 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

ศ.บัณฑิต จริโมภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอไขข้อโต้แย้งความเป็น
พ่อแม่ในสุนัข

อ.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ วารสารสัตวแพทย์ 01/255351 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

สุดธิษา เหล่าเป่ียม คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน

การใช้เทคนิค AFLP ตรวจหาแถบดีเอ็นเอท่ี
สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พ้ืนเมือง

ศิริวัฒน์ ไทยสนธิ Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/255352 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

การใช้แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอน

ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร Kasetsart Journal (social 
sciences)

05/2553-08/255353 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

ผศ.สุภาพ ฉัตราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

รศ.วรรณดา สุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ปาลิตา สุโกมล KU Integrated General 
Education Center, Kasetsart 
University
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
การใช้พืชพรรณประกอบอาคารเพ่ือมนุษย์และ
สภาพแวดล้อม

รศ.พาสินี สุนากร วารสารธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

03/2553-03/255354 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

การใช้ยาเคมีบําบัดวินครีสไทน์ในการรักษาสุนัข 
60 ตัวท่ีป่วยด้วยโรค Transmissible Venereal 
Tumor

อ.สุณี คุณากรสวัสดิ์ วิทยาสารกําแพงแสน 05/2553-08/255355 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

ผศ.กาญจนา อิ่มศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

อ.นันทวัน ญาติบรรทุง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า

อ.นิอร รัตนภพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า

อ.วชิราพรรณ ทรัพย์
สวัสด์ิ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

สุปรียา  ศรีสัมพันธ์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน

นางสาวกาวิล นันท์กลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

การใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเทคนิค 
Polymerase Chain Reaction ในการจําแนก
เช้ือ Phytophthora capsici

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/255356 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

อรวรรณ ชัชวาลการ
พาณิชย์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเท
ค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

ปริญญา จันทรศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศักด์ิมนตรี นาชัยเวียง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การใช้วิธีโคเมทเพ่ือประเมินความเป็นพิษต่อยีน
ในพืชท่ีสัมผัสก๊าซชีวภาพและน้ําชะมูลฝอย

ประดิษฐา ณ ร้อยเอ็ด วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไทย

01/2553-04/255357 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มก

รศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การดื้อยาของsalmonella enterica serovar 1, 
4, [5], 12:i:- ท่ีแยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย

รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์ KKU Research Journal 10/2552-10/255258 คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน

การันต์ ชีพนุรัตน์ นิสิตป โท

การดูดซับประจุของดินดอนท่ีพัฒนามาจากหิน
กลุ่มแกรนิต บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศไทย

บุษยรัตน์ หมอกมัว วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2553-04/255359 คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
ปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวร่ืนรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

การตรวจการปนเปื้อน Salmonella spp. ด้วย 
เทคนิค PCR และคัดแยกสายพันธุ์ในกระบวน
การผลิตผักสดเพ่ือการส่งออก

วิภาวดี อันท้วม AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255360 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
การตรวจการปนเปื้อน Salmonella spp. ด้วย 
เทคนิค PCR และคัดแยกสายพันธุ์ในกระบวน
การผลิตผักสดเพ่ือการส่งออก

พรเพ็ญ มรกตจินดา AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255360 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.วราภา มหากาญจน
กุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

นิภา โชคสัจจะวาที ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ

การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในผลิตภัณฑ์นม
แพะโดยเทคนิค PCR

ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติ
ศศิธร)

Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/255361 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

พนิตา ชัยสิทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร คณะเกษตร กําแพง
แสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พรทิพย์ แต้ภักดี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร คณะเกษตร กําแพง
แสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิศักด์ิ พัดทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

การตรวจสอบความผิดปกติไส้ฉํ่าน้ําอย่างไม่
ทําลายในผลสาลี่

ผศ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255362 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

เขมณัฏฐ์ พุกพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

วิระพงศ์ ชูนุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

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

รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิ
เนติ

วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมไทย

05/2553-08/255363 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

รศ.วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

นายสิทธิธนา อาดํา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
สัตววิทยา

การตอบสนองต่อปุ๋ยเหล็กดีทีพีเอและเหล็กอีดีดีเอ
ชเอของถ่ัวลิสงท่ีปลูกในดินเนื้อปูน

เรืองรอง มอยสุรินทร์ Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/255364 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.จงรักษ์ จันทร์เจริญ
สุข

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.เอ็จ สโรบล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลัก
สูตรกลาง หลักสูตรท่ี 1 จังหวัดระยอง

อ.ทรงชัย อักษรคิด วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 01/2553-04/255365 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การเติมสารกันหืนในกระบวนการผลิตปลาป่นต่อ
สมรรถภาพการผลติและคุณภาพไข่ในไก่ไข่

จิระเดช ธรรมนูญรักษ์ Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/255366 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดวงสมร สินเจิมสิริ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
การเติมสารกันหืนในกระบวนการผลิตปลาป่นต่อ
สมรรถภาพการผลติและคุณภาพไข่ในไก่ไข่

อังคณา หารบรรจง Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/255366 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทดสอบ casein hydrolysis เพ่ือจําแนก 
species ของ Colletotrichum สาเหตุโรคแอ
นแทรคโนส

วรานันท์ วิญญูรัตน์ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255367 คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
โรคพืช

ผศ.รัติยา พงศ์พิสุทธา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

อ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

การทดสอบเคร่ืองคัดขนาดชมพู่แบบไร้ความเสีย
หาย

ผศ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255368 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

กระวี ตรีอํานรรค คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

มนูศักด์ิ จานทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

การทดสอบปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสรุ่น
ท่ี 2 บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ําเขียว

สุณิส ยอดนาม Thai Journal of Forestry 05/2553-08/255369 คณะวนศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
วนวัฒนวิทยา

อ.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

การทํานายอาการเนื้อแก้วจากน้ํามันมังคุดโดยใช้
เทคนิคการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นใกล้
อินฟราเรด

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255370 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

จุฑามาศ ผลอุดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วรรณชยา เอื้อมเสถียร
พร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การนําเปลือกไข่กลับมาใช้เป็นแหล่งแคลเซียมใน
อาหารไก่พันธุ์

รศ.นิรัตน์ กองรัตนานัน
ท์

วารสารสัตวบาล 04/2553-06/255371 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ปุณญวัฒน์ วงค์สลับ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นพฤทธิ์ มีดี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาวิณี ก่ิงก้าน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบําบัดน้ําชะมูลฝอยท่ีเสถียรโดยใช้ถังปฏิกรณ์
เย่ือกรองเมมเบรนแบบสองขั้น

ปฐมาภรณ์ นิลดี วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไทย

01/2553-04/255372 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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การบําบัดน้ําชะมูลฝอยท่ีเสถียรโดยใช้ถังปฏิกรณ์
เย่ือกรองเมมเบรนแบบสองขั้น

Prof. Kazuo 
Yamamoto

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไทย

01/2553-04/255372 University of Tokyo

การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเขตพิเศษของ
สหรัฐอเมริกา

อ.อรนันท์ กลันทปุระ วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

01/2553-06/255373 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์

การปฏิบัติการสอนของครูเคมี:ผลการวิจัยจากพหุ
กรณีศึกษา

ประนอม จะปิน Kasetsart Journal (social 
sciences)

05/2553-08/255374 โครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มก.

ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศไทย

ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์
วงษ์

วารสารรามคําแหง 10/2552-12/255275 คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
สาขาวิชาการจัดการ

การปนเป้ือนโดย Escherichia coli ในแปลง
ผลิตท่ีมีผลต่อคุณภาพของผักกาดหอมหลังการ
เก็บเก่ียว

อ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255376 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ชุตินธร หยุนแดง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
โรคพืช

การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสาร: การ
เปรียบเทียบการประเมินตามความน่าจะเป็นและ
การประมาณค่าแบบจุด

ผศ.จีมา ศรลัมพ์ Thai Environmental 
Engineering Journal

01/2553-02/255377 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การประเมินคุณภาพน้ําเชื้อช้างหลังการอุ่น
ละลาย: ผลของช่วงเวลาต่อเปอร์เซ็นต์การเคลื่อน
ท่ีไปข้างหน้า  ความมีชีวิตและความสมบูรณ์ของอะ
โครโซม

อ.สิทธวีร์ (นิกร) ทอง
ทิพย์ศิริเดช (ทองทิพย์)

Kasetsart Veterinarians 
Journal

01/255378 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า

กุลณสรรค์  สายขุน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหิดล

น.สพ.สิทธิเดช  มหาสา
วังกุล

สถาบันคชบาลแห่งชาติ

น.สพ.วรุฒ  วงศ์กาฬ
สินธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกต่อการต้านทาน
โรคแอนแทรคโนส

ผศ.รัติยา พงศ์พิสุทธา AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255379 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

จริยา สุนทร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
โรคพืช

การประเมินประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมการ
นําเสนอหน้าชั้นเรียนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
สัตว์

อ.วิริยา ลุ้งใหญ่ วารสารพัฒนาการเรียนการ
สอนมหาวิทยาลัยรังสิต

01/2553-06/255380 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

การประเมินผลกระทบของโครงการการจัดการ
ธาตุอาหารพืชเฉพาะพ้ืนท่ีเพ่ือการผลิตพืชอย่าง
ย่ังยืน

ผศ.สุวรรณา ประณีต
วตกุล

Kasetsart Journal (social 
sciences)

05/2553-08/255381 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงาน
วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

ผศ.สุวรรณา ประณีต
วตกุล

วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12/255282 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง 
(Aglaia dookoo Griff.)

รศ.กวิศร์ วานิชกุล วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 10/2552-12/255283 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
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ระดับชาติ
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การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง 
(Aglaia dookoo Griff.)

เพ็ญระพี  ทองอินทร์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 10/2552-12/255283 นิสิตภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

การประเมินลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยราก
ปมในลูกผสมฝร่ัง

เมทินี พลอยเปลี่ยนแสง วารสารแก่นเกษตร 12/2552-12/255284 คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชสวน

อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.สมชาย สุขะกูล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การประยุกต์ใช้น้ํามันหอมระเหยร่วมกับสาร
เคลือบผิวเซลแลคเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง
พันธุ์น้ําดอกไม้ (Mangifera indica)

วรรธนมณฑน์ ชาญจารุ
จิตร์

AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/255385 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ํา
เสียอย่างย่ังยืน กรณีศึกษาระบบบําบัดน้ําเสีย
ราชพฤกษ์ 2549

รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ วิศวกรรมสาร มก. 11/2552-01/255386 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่
ผสมระหว่างสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันโดยวิธี
การผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่ว
แรกๆ

อ.ธานี ศรีวงศ์ชัย AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

11/2552-12/255287 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

การเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และความคิดเห็น
เก่ียวกับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร:กร
ณ๊ศึกษานิสิตบัณฑิตท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 
01001591 (ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการ
เกษตร) ภาคต้นปีการศึกษา 2552

รศ.สาวิตรี รังสิภัทร์ วารสารวิชาการส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร ( Journal 
of Agricultural Extension 
and Communication: 
ISBN 1685-9766)

01/2553-06/255388 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร

การเปรียบเทียบค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุผสม
แอสฟัลต์ชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์กับ
ชนิดแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด AC 60/70 
และAC40/50โดยวิธีทดสอบซูเปอร์เพฟ

นภัสรพี อนันตชัยพงศ์ วิศวกรรมสาร มก. 11/2552-01/255389 นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน

รศ.พิพัฒน์ สอนวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การเปรียบเทียบรูปแบบของแถบโปรตีนสะสมใน
เมล็ดถ่ัวเขียวและถ่ัวเหลือง

พรพรรณ ธีระวัฒนพงศ์ Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/255390 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต กําแพงแสน

อ.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและงานวิศวกรรมเชิง
ลาด

ผศ.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ์ วิศวกรรมสาร 01/2553-02/255391 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.วรากร ไม้เรียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
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ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 )

ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

อ.อภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การผลิตเมทานอลจากก๊าซชีวภาพด้วยเชื้อเมทา
โนโทรฟบนตัวกลางลอยในถังปฎิกิริยาชีวภาพ
ชนิดก่ึงต่อเนื่อง

นางสาวกนกวรรณ หนู
ช่วย

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไทย

05/2553-08/255392 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การผลิตเมทานอลจากมีเทนด้วยเชื้อเมทาโนโทร
ฟผสม

สยามมล พิมพ์ทอง วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไทย

01/2553-04/255393 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มก

รศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ 
Cymbidium Mosaic Virus และการพัฒนาวิธี
การตรวจสอบทางซีรัมวิทยา

วิภาวี ทองศรี วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2553-04/255394 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน

ผศ.รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ผศ.พิสสวรรณ เจียม
สมบัติ

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ดร.ศิริวรรณ บุรีคํา สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
ฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์

การพัฒนาเคร่ืองเก็บฟางข้าวในนา นายสุทธิพร เนียมหอม เกษตรก้าวหน้า 05/2553-08/255395 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแห่ง
ชาติ

นายเอนก สุขเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแห่ง
ชาติ

การพัฒนาฐานข้อมูลดินทางวิศวกรรมเพื่อสนับ
สนุนการพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ

ผศ.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ์ โยธาสาร 01/2553-02/255396 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.วรากร ไม้เรียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อ.บรรพต กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อดิชาติ สุรินทร์คํา กองธรณีวิทยาส่ิงแวดล้อม กรม
ทรัพยากรธรณี

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการสารเคมีอันตราย
ตามมาตรฐานการจําแนกประเภทและการติด
ฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกันท่ัวโลก

ศิริศักด์ิ คัมภิรานนท์ วิศวกรรมสาร มก. 02/2553-04/255397 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.นันทิยา หาญศุภ
ลักษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
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ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 )

ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
การพัฒนาระบบการสอนวิชาภาษาไทยบนพ้ืน
ฐานทฤษฏีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยน์เป็น
สื่อการนําเสนอผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3

ปิตากานต์ ประจิมพันธุ์ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 01/2553-04/255398 นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์ 
บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา

รศ.ณรงค์ สมพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริม
สร้างจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจสําหรับนัก
ศึกษาบริหารธุรกิจ

ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงศ์พันธุ์ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 01/2553-04/255399 นิสิตป.เอก คณะศึกษาศาสตร์ 
บางเขน ภาควิชาการศึกษา

รศ.ปราณี โพธิสุข คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาสารเคลือบผิวจากไคโตซานเพ่ือยืดอายุ
การเก็บรักษากล้วยหอม

อุมาพร ชนประชา AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553100 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดจากไขผ้ึงและ
น้ํามันปาลม์โอเลอินสําหรับผลไม้อบแห้ง

กีรตินาฏ พูลเกษร AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553101 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การยืดอายุการเก็บพริกหวานเขียวภายใต้
บรรยากาศดัดแปลงโดยใช้ฟิลม์ท่ียอมให้แก๊สซึม
ผ่านได้สูง

กาญจนา บุญเรือง AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553102 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นพดล เกิดดอนแฝก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รศ.วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ

วรรณี ฉินศิริกุล สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ณัฐวดี ทองจันทร์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

การรู้สารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

นางสาวจารุณี สุปินะ
เจริญ

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01/2553-06/2553103 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

นัดดาวดี  นุ่มนาค คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน ภาควิ
ชาบรรณารักษศาสตร์

การเรียนรู้วิถีชุมชนจากแนวคิดในทฤษฎีโครง
สร้างทางสังคมและทฤษฎีชุมชน

อ.ธีราพร ทวีธรรมเจริญ การเรียนรู้วิถีชุมชนจากแนวคิด
ในทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม
และทฤษฎีชุมชน

01/2553-03/2553104 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย
วิทยา
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
การเรียนรู้สุดท้ายของชีวิต สําหรับเด็กผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย

ทิพภากร รังคสิริ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 01/2553-04/2553105 นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์ 
บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา

รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์นิสิตชั้นปีท่ี
หนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สุมนา อาฮูวารี Analysis of Emotion 
Qoutient of First years 
Engineering Students 
Kasetsart University

11/2552-01/2553106 นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รศ.ศันสนีย์ สุภาภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การวิเคราะห์คําว่า "ได้" ตามแนวไวยากรณ์ศัพท
การก

มนชัย เดชะพิพัฒน์สกุล วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01/2553-06/2553107 นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รศ.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาศาสตร์

การวิเคราะห์จําแนกกลุ่มเพ่ือคัดแยกมังคุดเนื้อ
แก้วแบบไม่ทําลายโดยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรด
ย่านใกล้

สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ผศ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การวิเคราะห์แพทโคเอฟฟิเชี่ยนท์ของพันธุ์อ้อยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธพร วิวาจารย์ วิทยาสารกําแพงแสน 05/2553-08/2553109 คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชไร่นา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

การวิเคราะห์ราคาและบทบาทของตลาดเมล็ดงา
ในประเทศพม่า

ซุย มน อัง Applied Economics 
Journal

06/2553110 Agricultural Economics 
(International Program), 
Kasetsart University

อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์
เกียรติ

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

การศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพแบบไม่ทําลายใน
ส้มโอตัดแต่งด้วยเคร่ือง Vis/Nir Spectrometer

อาทิตย์ พวงสมบัติ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553111 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ผศ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การศึกษาความรุนแรงของเชื้อ Brome mosaic 
virus บนข้าวโพด

จันทร์เพ็ญ ปุ๊กสูงเนิน Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/2553112 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
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การศึกษาความรุนแรงของเชื้อ Brome mosaic 
virus บนข้าวโพด

ผศ.คนึงนิตย์ เหรียญวรา
กร

Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/2553112 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อ
การเปลี่ยนเป็นเอทิลเอสเตอร์ของน้ํามันปาล์มโอลิ
อินดิบท่ีมีเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ์ Journal of Engineerings 
Energy and Environment 
(JEEE)

10/2552113 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สุพจน์ พินิตเกียรติสกุล กรมโรงงาน

สินศุภา จุ้ยจุลเจิม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ นครนายก

ปรเมษฐ์ น่วมเปี่ยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ นครนายก

การศึกษาดัชนีคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้
โดยใช้แผนภาพความชอบ

อรุณี พูลมี AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553114 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ

การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะกายภาพของทางแยก
ท่ีมีผลต่อการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษา
ทางแยกในเทศบาลเมืองสกลนคร

วิชยาภรณ์ ฤทธิสิทธิ์ วิศวกรรมสาร มก. 11/2552-01/2553115 นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน

รศ.พงษ์ศักด์ิ สุริยวนากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ชวเลข วณิชเวทิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
ผลิตน้ําร้อน

รุ่งทวี ผดากาล วิศวกรรมสาร มก. 11/2552-01/2553116 นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน

รศ.สุรชัย รดาการ (ระตะ
นะอาพร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การศึกษาเปรียบเทียบการเลือกคําศัพท์ของตํารา
ภาษาจีนเบ้ืองต้นท่ีผลิตขึ้นโดยมหาวิทยาลัยไทย

อ.เกวลี เพชราทิพย์ วารสารจีนศึกษา 04/2553117 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเพ่ือจําแนกกลุ่ม
กําไรขาดทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศ
ไทย

ชมพูนุท มนต์ภาณีวงศ์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

05/2553-08/2553118 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มก.

รศ.อภิญญา หิรัญวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

รศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

การศึกษาภาวะผู้นํา และทิศทางใหม่เพ่ือการ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

ผศ.รัตติกรณ์ จงวิศาล วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 01/2553-03/2553119 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด และน้ํามันหอมระเหย
จากใบพลูในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนใน
ห้องน้ําสาธารณะ

นางสาวอุดมลักษณ์ สุข
อัตตะ

วารสารสํานักการแพทย์ทาง
เลือก

05/2553-08/2553120 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงาน
ชีวภาพ
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ระดับชาติ
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การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด และน้ํามันหอมระเหย
จากใบพลูในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนใน
ห้องน้ําสาธารณะ

นางสาวประภัสสร รัก
ถาวร

วารสารสํานักการแพทย์ทาง
เลือก

05/2553-08/2553120 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงาน
ชีวภาพ

นางอุไรวรรณ ดิลกคุณา
นันท์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงาน
ชีวภาพ

การศึกษาลักษณะความหมายและไวยากรณ์คําว่า 
suo

อ.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ วารสารจีนศึกษา 04/2553-12/2553121 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

การศึกษาและออกแบบเคร่ืองอัดก้อนเกลือแร่
สําหรับการเลี้ยงปศุสัตว์

สาส์น สาสนกุล วิศวกรรมสาร มก. 11/2552-01/2553122 นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน

รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทางแยกต่างระดับท่ี
เหมาะสมในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษา:ทางแยก
แคราย-ทางหลวงหมายเลข 302(ถนนรัตนาธิ
เบศร์)กับทางหลวงหมายเลข306(ถนนติวานนท์)

นันทวัน เสนชู วิศวกรรมสาร มก. 11/2552-01/2553123 นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รศ.ชวเลข วณิชเวทิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อัศวิน กรรณสูต นักสํารวจและออกแบบ กรมทาง
หลวง

การศึกษาสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมสําหรับ
การสกัดน้ํามันรําข้าวด้วยเคร่ืองสกัดแบบสกรูอัด

อ.ศุภกิตต์ สายสุนทร วารสารวิทยาศาตร์เกษตร 05/2553-08/2553124 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ผศ.สุดสายสิน แก้วเรือง คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพร
กุล

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

การศึกษาสารออกฤทธิ์ของใบพูลในการยับย้ังการ
เจริญของเชื้อ  Ralstonia solanacearum 
สาเหตุโรคเห่ียวของขิง

อ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2553-04/2553125 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ชนิดา แสนโคตร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
โรคพืช

การสกัดโปรตีนท่ีสะสมในเมล็ดเพ่ือนํามาใช้แยก
ความแตกต่างของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานด้วย
เทคนิค Ultrathin-layer Isoelectric 
Focusing

ประกาย มานํา วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2553-04/2553126 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน

ผศ.ธรรมศักด์ิ ทองเกตุ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผศ.เสริมศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
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ระดับชาติ
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การสร้างตัวของแร่สเมกไทต์ในดินเวอร์ทิซอลส์บน
พ้ืนท่ีดอน

กกกรณ์ เหมทานนท์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2553-04/2553127 คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
ปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวร่ืนรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

การสร้างและตรวจสอบสายพันธุ์แท้จากพริกลูก
ผสมช่ัวท่ี 1 ระหว่างพริกพันธุ์ '83-168' และ 
'PEPAC25' โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร

พรพนัช มีกุล วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 04/2553-06/2553128 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร กําแพงแสน

รศ.จุลภาค คุ้นวงศ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ อ.สิรางค์ กลั่นคําสอน อุตสาหกรรมสาร 11/2552-12/2552129 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus 
Linnaeus, 1758 ) ระยะ zoea IV ถึง first crab 
ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน

นายเทพบุตร เวชกามา วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

01/2553-06/2553130 คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

กิจกรรม องค์ประกอบภูมิทัศน์ และสัดส่วนการใช้
พ้ืนท่ีของสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร

ธีรนาฏ กาลปักษ์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2553-04/2553131 โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิต
ศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร์

อ.ไพศาล เทพวงศ์ศิริ
รัตน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

รศ.ศศิยา ศิริพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนัก
กีฬาก่อนการแข่งขัน

อ.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย วิทยาสารกําแพงแสน 01/2553-04/2553132 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา

ความเข้ากันได้ของวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์กับเชื้อ
เพลิงผสมเอธานอล-แก๊สโซลีน (อ8ี5)

อ.สถาพร เชื้อเพ็ง วิศวกรรมสาร มก. 11/2552-01/2553133 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ความคาดหวังของเกษตรกรในการพัฒนาเครือ
ข่ายวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี

มนรัตน์ สารภาพ วิทยาสารกําแพงแสน 01/2553-04/2553134 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพง
แสน

รศ.เอมอร อังสุรัตน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร

ผศ.จุฬารัตน์ วัฒนะ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

ผศ.ปราโมทย์ สฤษด์ินิ
รันดร์

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.วัชรี เลิศมงคล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

ความเชื่อมั่นทางการกีฬา อ.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

12/2552-12/2552135 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา

ความต้องการในการใช้พ้ืนท่ีสวนของผู้พิการทาง รศ.ศศิยา ศิริพานิช Agricultural Science 05/2553-08/2553136 คณะเกษตร กําแพงแสน
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
สายตา Journalภาควิชาพืชสวน

รศ.เอมอร อังสุรัตน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร

นุชนพิน ฟองสินธุ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

นฤมล อนันทาวุฒิ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ชมพูนุท ต่ันทรัพย์สิน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโน
สพริก

ผศ.รัติยา พงศ์พิสุทธา AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553137 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

วรานันท์ วิญญูรัตน์ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
โรคพืช

โชติรส รอดเกตุ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
โรคพืช

เทพพนม แสงเพลิง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
โรคพืช

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศสําหรับ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรบนเว็บไซต์

จิรภัทร์ คนเจน วิทยาสารกําแพงแสน 05/2553-08/2553138 คณะเกษตร กําแพงแสน สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
เกษตร มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์

รศ.ศุภพร ไทยภักดี คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร

รศ.สกาวรัตน์ จง
พัฒนากร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์

ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลแปรรูป
ผลไม้ไทย

ธนวรรณ ผดุงศิลป์ วิทยาสารกําแพงแสน 05/2553-08/2553139 คณะเกษตร กําแพงแสน สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ศุภพร ไทยภักดี คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร

รศ.สกาวรัตน์ จง
พัฒนากร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์

ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรม
ของยีน Insulin-like growth factor II 
(IGF-II)ต่อลักษณะการเจริญเติบโตและขนาดร่าง
กายในประชากรสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่ง

แพรว เท่ียงพิมล วารสารแก่นเกษตร 10/2552-12/2552140

อ.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรม
ของยีน Insulin-like growth factor II 
(IGF-II)ต่อลักษณะการเจริญเติบโตและขนาดร่าง
กายในประชากรสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่ง

ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย วารสารแก่นเกษตร 10/2552-12/2552140 ม.เชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพบางประการ
ต่อการปรากฏของมดบริเวณห้วยเขย่ง อําเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ชมัยพร บัวมาศ Thai Journal of Forestry 05/2553-08/2553141 กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร

รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการขยายตัวและ
ปรากฎการณ์ของ ASR

ผศ.ปิยะ โชติกไกร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและ
พัฒนา

03/2553-04/2553142 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.สุวิมล สัจจวาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โรจนากร กันตพงษ์ บริษัทสยามวิจัยและพัฒนา

มนสิช สาริกภูติ บริษัทสยามวิจัยและพัฒนา

ความสัมพันธ์ของสารเมลามีนต่อสีของลําตัวและ
อัตรารอดชีวิตของปลาดุกลูกผสม (บ๊ิกอุย)

นางสาวธีราภรณ์ พู
ลพิพัฒน์

วารสารสัตวแพทย์ 01/2553143 คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากร
การผลิตสัตว์

อ.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากร
การผลิตสัตว์

ผศ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากร
การผลิตสัตว์

ความเสียหายหลังการเก็บเก่ียวและสมบัติ
กายภาพของผลลําใยสดพันธุ์สีชมพูและพันธุ์เบ้ียว
เขียว

ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553144 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน

ผศ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของทานตะวัน 
(Helianthus annuus L.) พันธุ์แท้ โดยใช้
ลักษณะสัณฐานวิทยาร่วมกับเคร่ืองหมายโมเลกุล 
AFLP

นางสาวลลิดา อาจสูงเนิน วิทยาศาสตร์เกษตร 05/2553-08/2553145 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
เกษตร สถาบันพัฒนาบัณฑิตศึกษา
และวิจัยวิทยาศาาสตร์และ
เทคโนโลยี สํานักคณะอนุกรรมการ
การอุดมศึกษา

รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

อ.บุบผา คงสมัย คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิไทย 8 ย้ีห้อ:คุณภาพ พรพรรณ กอมนชัย AGRICULTURAL 01/2553-04/2553146 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 

Page 21 of 3426 ตุลาคม 2010  10:09:59



ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 )

ระดับชาติ
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ทางเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ และกายภาพกับคะแนน
ความชอบของผู้บริโภคโดยใช้แผนภาพความชอบ

SCIENCE JOURNALภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผศ.นันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

วาสินี จันทร์นวล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติทางเคมีของไม้ตะกู อ.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ วารสารวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

05/2553-08/2553147 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

ผศ.นิคม แหลมสัก คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเครือ
ข่ายความเป็นเพ่ือนในค่ายผู้นําเยาวชนกีฬาภาค
ฤดูร้อน

อ.อัจฉรา ปุราคม วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์

01/2553-04/2553148 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
กําแพงแสน
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

เคร่ืองปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน ณัฐพงศ์ รัตนเดช AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553149 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สํานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

ศ.บัณฑิต จริโมภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โครงสร้างระบบสิ่งแวดล้อมการเกษตรของมัน
สําปะหลังในพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ธเนศ มณีกุล Kasetsart Journal (social 
sciences)

05/2553-08/2553150 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
อาชีวศึกษา

อ.โสภณ ธนะมัย คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

ศ.นิพนธ์ ต้ังธรรม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ชาใบอ่อนข้าวไทย ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ เกษตรก้าวหน้า 01/2553-04/2553151 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง

ดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาการเกษตร
บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
ไทย

รศ.อัญชลี สุทธิประการ วารสารแก่นเกษตร 01/2553-03/2553152 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

เอิบ เขียวร่ืนรมณ์ ข้าราชการเกษียณ

มหิทร ภูติโส นิสิต

ทรรศนะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม ในประเด็นเก่ียวข้องกับสารเคมีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1

เวียงชัย  แสงทอง วารสารวิจัย มข. (KKU 
Research Journal)

02/2553153 นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ชาตรี ฝ่ายคําตา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ผศ.นฤมล ยุตาคม คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

Page 22 of 3426 ตุลาคม 2010  10:09:59



ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 )

ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
เทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่
ทําลายโดยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
แบบสะท้อนแสง

นางสาวสิรินาฏ น้อย
พิทักษ์

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 09/2553-12/2553154 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

เทคโนโลยีโครงสร้างเพ่ือสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
ทางเลือกใหม่สําหรับการศึกษาวิศวกรรมโครง
สร้างขั้นสูง

รศ.เบญจพล เวทย์วิวรณ์ โยธาสาร 01/2553-02/2553155 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เทคโนโลยีโครงสร้างเพ่ือสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง:
นักออกแบบรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รศ.เบญจพล เวทย์วิวรณ์ Construction and 
Property

03/2553-04/2553156 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

น้ําตาลฟรักโทส vs โรคอ้วน ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ วารสารอาหาร 10/2552-12/2552157 สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

บทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะต้นแบบของ
สังคมในการพัฒนาอย่างย่ังยืน

อ.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ วิศวกรรมสาร 05/2553-06/2553158 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บทวิจารณ์หนังสือ "เหมืองฝาย จัดการน้ํา จัดการ
คน บนพ้ืนฐานภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม"

ผศ.โสวัตรี ณ ถลาง Kasetsart Journal (social 
sciences)

08/2553-08/2553159 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย
วิทยา

บทสัมภาษณ์ “เส้นทางวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
:  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเลือดจระเข”้

รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิ
เนติ

วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมไทย

05/2553-08/2553160 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

น.ส. วิสาชิณี รุ่งทวีชัย หจก. วานิไทย

แบบจําลองทางจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและ
การคายสารนอนิลฟีนอลด้วยเส้นใยราไร้ชีวิตท่ี
เจริญและถูกตรึงในเม็ดไคโตซาน

ผศ.วีรานุช หลาง Environment and Natural 
Resources Journal

12/2552-03/2553161 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

ชมวรรณ เดชมา สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 73140

วันวิสาข์ บูรณบริภัณฑ์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 73140

รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนีย
กุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนในพ้ืนท่ีตําบลกํา
พวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรี
อินทร์

Kasetsart Journal (social 
sciences)

05/2553-08/2553162 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน
สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝ่ัง
อันดามัน

ประลินทร์ ไกรวิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชายฝ่ังอันดามัน

ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูรินจิ
เอนซีส อะบาเม็กติน และคลอร์ฟีนาเพอร์ในการ
ควบคุมหนอนกระทู้ผัก Spodoptera 
litura(Fabr.)

ทิพย์อุษา คุ้มประวัติ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2553-04/2553163 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน

อ.ฐิติยา แซ่ปัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
ประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนใยผักของ
สารสกัดจากเหง้าค้างคาวดําท่ีสกัดด้วยตัวทํา
ละลายต่างๆ

มยุรฉัตร เก้ือชู วิทยาสารกําแพงแสน 01/2553-04/2553164 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

รศ.ศิริพรรณ ตันตาคม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา

ผศ.ธรรมศักด์ิ ทองเกตุ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความหนาของแผ่นพังผืดฝ่าเท้าใน
เท้าปกติและเท้าแบนของนักวิ่งหญิง

ไพลิน เผือกประคอง วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

07/2553165 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา

พิมใจ ศิริวงศ์ไพรัช คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

วราพัฒน์ วิริยะวานิช คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ผลกระทบของการค้าเสรีท่ีมีต่อตลาดถ่ัวลิสงใน
ประเทศพม่า

คิน มโย เย Applied Economics 
Journal

06/2553166 Agricultural Economics 
(International Program), 
Kasetsart University

ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภ
ลักษณ์

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

ผศ.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

ผลกระทบของการเลือกใช้วิธี CPM และ RSM ใน
การวางแผน

ชัยยศ ลักษณะวิลัย วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและ
พัฒนา

04/2553167

ผศ.สุนีรัตน์ กุศลาศัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าของชุมชน
ท้องถ่ินต่อการใช้พ้ืนท่ีอาศัยของสัตว์ป่า: กรณี
ศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

สุพร พลพันธ์ วารสารวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

01/2553-04/2553168 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ผศ.นภวรรณ ฐานะกา
ญจน์ พงษ์เขียว

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

ผศ.วิจักขณ์ ฉิมโฉม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ผลการทรงตัวในผู้สูงอายุท่ีออกกําลังกายและไม่
ออกกําลังกายโดยใช้แบบทดสอบลุกขึ้นและออก
เดิน

ผศ.มยุรี ถนอมสุข วิทยาสารกําแพงแสน 10/2552-12/2552169 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
กําแพงแสน
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

นางสุปราณี สระทองฮ่วม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ผลของ 1-methylcyclopropene ร่วมกับการใช้
สารละลายต่ออายุการปักแจกันของดอกกุหลาบ
พันธุ์ไวท์คริสมาสต์

ทิพวรรณ จันทร์มณี AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553170 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาค
วิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลําแพน ขวัญพูล คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาค
วิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.วชิรญา อิ่มสบาย คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
ผลของ Sodium Gluconate และ Liquid 
DL-Methionine Hydroxy Analogue Free 
acids ต่อค่า pH และปริมาณกรดไขมันสายสั้น
จากการหมักของอาหารในลําไส้ส่วนท้ายของสุกร
ภายนอกตัวสัตว์

อ.ธีรวิทย์ เป่ยคําภา วารสารเกษตร 11/2552-11/2552171 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกรียงไกร ประการแก้ว ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ชาญวิทย์ แก้วตาปี คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการขาดน้ําต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต 
และปริมาณน้ํามันในเมล็ดทานตะวัน

รศ.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ วารสารวิชาการเกษตร 01/2553-04/2553172 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผลของการฝึกการก้าวขึ้นลงในน้ําลึกด้วยรองเท้าท่ี
มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา และการ
ทรงตัวในผู้สูงวัยเพศหญิง อายุ 56-65 ปี

ผศ.ราตรี เรืองไทย วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

12/2552-12/2552173 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง

ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา

กฤตติกา อาภรณ์รัตน์ นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

ผลของการฝึกชี่กงร่วมกับการใช้ยางยืดรัดรอบอก
ท่ีมีต่อสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุ

หทัยรัตน์ สีขํา วิทยาสารกําแพงแสน 05/2553-08/2553174 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน สาขาวิชาสรีรวิทยาการออก
กําลัง

วัลลีย์ ภัทโรภาส คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน สาขาวิชาสรีรวิทยาการออก
กําลัง

ผศ.ราตรี เรืองไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง

ผลของการฝึกสมาธิตามแนวอานาปานสติและการ
ฝึกแบบออโตจีนิกท่ีมีต่อความแม่นยําในกีฬาเปต
อง

ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ วิทยาสารกําแพงแสน 05/2553-08/2553175 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

รศ.บรรจบ ภิรมย์คํา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

รศ.สุพิตร สมาหิโต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา

ผลของการรํามวยไทยโบราณประยุกต์และ
แอโรบิกพ้ืนบ้านท่ีมีต่อการทรงตัวขณะเคลื่อนท่ี 
ความอ่อนตัว และภาวะความกลัวต่อการหกล้มใน
ผู้สูงอายุเพศหญิง

อ.จักรพงษ์ ขาวถ่ิน วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

12/2552-12/2552176 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง

รศ.สุพิตร สมาหิโต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
ผลของการรํามวยไทยโบราณประยุกต์และ
แอโรบิกพ้ืนบ้านท่ีมีต่อการทรงตัวขณะเคลื่อนท่ี 
ความอ่อนตัว และภาวะความกลัวต่อการหกล้มใน
ผู้สูงอายุเพศหญิง

ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์ วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

12/2552-12/2552176 นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ําด่ืมต่อ
สมรรถภาพการผลิต และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 
ในไส้ต่ิงของไก่กระทง

พิชญา แซ่อึ้ง วาสารเกษตร 11/2552-11/2552177 นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาสัตวบาล 
มก.

อ.ธีรวิทย์ เป่ยคําภา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ณัฐวุฒิ ครุฑไทย นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาสัตวบาล 
มก.

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการเสริมใบมันสําปะหลังแห้งต่อพฤติกรรม
และผลผลิตของกระบือปลักท่ีเลี้ยงแบบปล่อยแทะ
เล็ม

พิพัฒน์ สมภาร วารสารเกษตร 10/2552-  /2552178 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รัง
สิต

อนุชาติ แซ่ต้ัง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รัง
สิต

สุพรชัย ฟ้ารี ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ 
ตําบลนาบัว อําเภอเมือง สุรินทร์

ผศ.สุริยะ สะวานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับ
การเก็บในท่ีอับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง

อ.ดลฤดี ใจสุทธิ์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 05/2553-08/2553179 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณ
ฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

ผลของความเค็มต่างระดับต่อการอนุบาลลูกปลา
นวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ใน
ถังไฟเบอร์

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม วารสารการประมง 01/2553-02/2553180 คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายลิขิต ชูชิต คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายเทพบุตร เวชกามา คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
และชนิดตัวอย่างเลือด ท่ีมีผลต่อความเข้มข้นของ 
ยูเรียครีเอตินิน โปรตีน และอัลบูมิน ในตัวอย่าง
เลือดแม่โคนม

ผศ.อดิศร ยะวงศา วารสารสัตวแพทย์ 11/2552-11/2552181 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า

ผลของน้ําร้อนต่อจํานวนจุลินทรีย์ปนเปื้อนท่ีก่อให้
เกิดโรคกับมนุษย์ของตะไคร้ตัดแต่งสด

ดร.อภิตา บุญศิริ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553182 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

ดร.ศิริพร วิหคโต สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
พืชทดลอง

วรดา สโมสรสุข คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรม
ศ่าสตร์ ศูนย์รังสิต

ผลของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต Burkholderia 
sp. สายพันธุ์ Rs01 ต่อการเจริญเติบโตของข้าว
โพดหวานพันธุ์อินทรี 2

สุภาพร จันรุ่งเรือง วิทยาสารกําแพงแสน 01/2553-04/2553183 คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
ปฐพีวิทยา

เบญจมาส รสโสภา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
ปฐพีวิทยา

ผศ.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อความ
คล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล

ผศ.ราตรี เรืองไทย วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

12/2552-12/2552184 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง

อ.จักรพงษ์ ขาวถ่ิน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง

นภารินทร์  ชัยงาม นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

ผลของฟิลม์พลาสติกต่อสารระเหยของส้มโอพันธุ์
ขาวน้ําผ้ึงตัดแต่งพร้อมบริโภค

สุวลี ฟองอินทร์ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553185 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (จัน
ทนวรางกูร)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.วรรณี จิรภาคย์กุล(
ชอบพัฒนา)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของไฟจากการเผาตามกําหนดต่อการใช้ถ่ินท่ี
อาศัยของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 12/2552-12/2552186 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

รณรัตน์ ศิริมากร สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 (
นครสวรรค)์ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผลของระยะปลูกต่อปริมาณแสงท่ีได้รับ การเจริญ
เติบโต และผลผลิตของทานตะวัน

รศ.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ วารสารวิชาการเกษตร 05/2553-08/2553187 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณ phorbol esters 
และองค์ประกอบพ้ืนฐานทางเคมีในเมล็ดสบู่ดํา

ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ วารสารวิทยาศาสตร์ มก. 01/2553-04/2553188 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์
แดง

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
รังสีประยุกต์และไอโซโทป

ผลของสายพันธุ์และระยะการเจริญเติบโตต่อแอ
นโธไซยานินส์ของผลหม่อน

มนต์วดี หุ่นเจริญ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553189 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (จัน
ทนวรางกูร)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว
และอายุการเก็บรักษามะละกอ

ปิยนาถ จิตอารีรัตน์ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553190 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว
และอายุการเก็บรักษามะละกอ

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553190 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลของแหล่งเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถภาพ
การผลิต ปริมาณกรดไขมันสายสั้น และจุลินทรีย์
ในทางเดินอาหารส่วนปลายของสุกรระยะหลังหย่า
นม

ณัฐวุฒิ ครุฑไทย วารสารเกษตร 11/2552-11/2552191 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ธีรวิทย์ เป่ยคําภา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ราชาวดี ยอดเศรณี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

อ.ชาญวิทย์ แก้วตาปี คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของอุณหภูมิการแช่ต่อการเกิดสีน้ําตาลใน
มะเขือเปราะตัดแต่งสด

จิตติมา จิรโพธิธรรม AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553192 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง
แสน

วนิสา คงเยือกเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เกษรา น้ําใจดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พงษ์นาถ นาถวรานันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดร.อภิตา บุญศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

ผลท่ีเร่ิมอย่างรวดเร็วและรุนแรงของการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อแบบอยู่กับท่ี แบบเคลื่อนท่ี และแบบ
กระตุ้นระบบประสาท ท่ีมีต่อกําลังกล้ามเนื้อต้นขา
ด้านหน้า

ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์ วิทยาสารกําแพงแสน 05/2553-08/2553193 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา

รศ.อุดร รัตนภักด์ิ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
กําแพงแสน
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

รศ.สุพิตร สมาหิโต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา

ผลไม้ไร้เมล็ด เป่ียมด้วยคุณค่า อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ์ วารสารแก่นเกษตร 01/2553-03/2553194 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือไม้กฤษณา อิสรีย์ ฮาวปินใจ Thai Journal of Forestry 05/2553-08/2553195 คณะวนศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
วนผลิตภัณฑ์

ผศ.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิร
วัฒน์

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

ผศ.นิคม แหลมสัก คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

พฤติกรรมสัตว์ท่ีบอกนัยการเกิดดินโคลนถล่มจา
การสังเกตพบโดยคนท้องถ่ินในอําเภอท่าปลา 

มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ Kasetsart Journal (social 05/2553-08/2553196 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ sciences)อาชีวศึกษา

อ.โสภณ ธนะมัย คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

ศ.นิพนธ์ ต้ังธรรม คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

พลานุภาพแห่งเทพปกรณัม อ.กฤตยา ณ หนองคาย วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01/2553-06/2553197 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

อ.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 01/2553-04/2553198 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

พุทธภาวะในทัศนะเถรวาทและมหายาน ไกรฤกษ์ ศิลาคม วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01/2553-06/2553199 นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานต์
กิดาการ

คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ภาพรวมของวัสดุเชิงประกอบ อ.หฤทภัค กีรติเสวี วิศวกรรมสาร มก. 11/2552-01/2553200 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ม.
ราชภัฏธนบุรี

อ.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.
ราชภัฏพระนคร

ผศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาวะผู้นํา ในการบริหารงานเป็นทีมของศูนย์การ
กีฬาแห่งประเทศไทยภาค2

อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

12/2552-12/2552201 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา

ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของ
เด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย : กรณีศึกษา
โรงเรียน 1 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์

วีณา  ทอดรอด วารสารคหเศรษฐศาสตร์ 01/2553-04/2553202 คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
คหกรรมศาสตร์

ผศ.สุภาพ ฉัตราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

รศ.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ภาวะอัดแน่นในลําไส้ใหญ่ม้าไทย อ.ขนิษฐา เพชรอุดมสิน
สุข

วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบ
การบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศ
ไทย

10/2552-12/2552203 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า

อ.วราภรณ์ อ่วมอ่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

อ.อารีย์ ไหลกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า

สุขุมาลย์  พฤกษ์อุดม โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

มูลค่าแหล่งหญ้าทะเลจากการใช้ประโยชน์ด้าน
ประมงในบริเวณเกาะลิบง

อัญรัตน์ เสียมไหม วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12/2552204 โครงการสหวิทยาการสาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.โสมสกาว เพชรา
นนท์

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ยุทธศาสตร์การบริหารงานของศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยภาค1 เพ่ือเพ่ิมศักนภาพการบริหาร
งาน

อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬาวารสารทางการของ

12/2552-12/2552205 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา
แห่งประเทศไทย(สวกท.)และ
การกีฬาแห่งประเทศไทย(กก
ท.)

ระเบียบวาระทางการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

อ.สมพล วันต๊ะเมล์ วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01/2553-06/2553206 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อน
กระบังลมแต่กําเนิดในแมว

ผศ.นริศ เต็งชัยศรี เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 01/2553-06/2553207 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

ธนวุฒิ เหมนิลรัตน์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน

นิพนธ์ วงศ์ประเสริฐ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน

ลลิตา ลัยเกตุ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.อมรรัตน์ ศาสตรวา
หา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

รูปแบบของเจลอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบสองระนาบ
ของมะละกอพันธุ์แขกนวล

ชาลินี คงสวัสดิ์ วารสารวิทยาศาสตร์  มศว. 01/2553-01/2553208 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน

ทนง เผ่ืออ้วน สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สิทธิรักษ์ รอยตระกูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ

ปาริชาติ เบิร์นส ศูนย์พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ

รศ.วิชัย โฆสิตรัตน คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

โรคป้ืนตําบนผลลองกอง (Aglaia dookkoo 
Griff.) ในระยะก่อนและหลังการเก็บเก่ียว

รศ.สมศิริ แสงโชติ AGRICULTURAL 
SCIENCE JOURNAL

01/2553-04/2553209 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

อ.เนตรนภิส เขียวขํา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ธัญมน สังข์ศิริ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรค
พืช

ลักษณะโครงสร้างรังของ
ชันโรง(Apidae:Trigona spp. และ 
Lisotrigona caccaie Nurse)ในโครงการทอง
ผาภูมิ 72 พรรษามหาราช อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี

พนัญญา พบสุข วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2553-04/2553210 คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
กีฏวิทยา

รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

ลานโล่งในกรุงเทพมหานครยุครัตนโกสินทร์ตอน
ต้น

รศ.อลิศรา มีนะกนิษฐ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 06/2553211 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
ว่าด้วยพ่อและกฎของพ่อ: ปิตุฆาตในฐานะ
อาชญากรรมท่ีจําเป็น

อ.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ รัฐศาสตร์สาร 01/2553-04/2553212 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาประวัติศาสตร์

วิเคราะห์สาเหตุการกระทําความผิดของเยาวชน ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล วารสารสภาทนายความ 01/2553-01/2553213 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์

เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางการสัตวแพทย์ ผศ.อดิศร ยะวงศา วารสารสัตวแพทย์ 01/2553214 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า

ศักยภาพของการใช้ถ่ัวอาหารสัตว์ในระบบการ
ปลูกพืชเพ่ือการจัดการดินลูกรังอย่างย่ังยืน

อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2553-04/2553215 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

ศ.สายัณห์ ทัดศรี คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผศ.สุนันทา จันทกูล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

สมเจตน์ จันทวัฒน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ชาญชัย มณีดุลย์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้ตะกู และ
โอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกสร้าง
สวนป่า

อ.พสุธา สุนทรห้าว Thai Journal of Forestry 05/2553-08/2553216 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

รศ.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

เศรษฐกิจข้าวไทยในสองทศวรรษ อรวรรณ บุตรโส Applied Economics 
Journal

06/2553217 Department of Agricultural 
Technology, Mahasarakham 
University

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

สภาพการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินและปัญหาชุมชน
มาใช้ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ช่วงช้ันท่ี 3

ศศิเทพ ปิติพรเทพิน Kasetsart Journal (social 
sciences)

01/2553-04/2553218 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์

ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์

กัลยานี พันโบ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์

พวงผกา สุทธกูล ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์

เอกภูมิ จันทรขันติ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์

ผศ.นฤมล ยุตาคม คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

สมบัติของช้ันดานไถพรวนในดินปลูกมัน
สําปะหลังและอ้อย จังหวัดขอนแก่น

นางสาวอรพิน เกลี้ย
กล่อม

วารสารแก่นเกษตร 09/2553219 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.สมชัย อนุสนธิ์พร คณะเกษตร บางเขน
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
เพ่ิม ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวร่ืนรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

นางสาวลลิดา ชัยเนตร สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กรุงเทพฯ 
10900

สมบัติบางประการของดินจอมปลวกขนาดใหญ่ท่ีมี
อิทธิพลต่อรูปแบบสังคมพืชในป่าเต็งรัง อุทยาน
แห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลําพูน

มานพ แก้วฟู Thai Journal of Forestry 05/2553-08/2553220 คณะวนศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
ชีววิทยาป่าไม้

รศ.ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช

สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตอ้อย องค์ประกอบผล
ผลิตอ้อย องค์ประกอบคลอโรฟิลล์ และปริมาณ
แป้งในนํ้าอ้อย ของอ้อยปลูกในพ้ืนท่ีปลูกอ้อยภาค
ตะวันตกตอนล่าง

อดิศักด์ิ นัดกระโทก วิทยาสารกําแพงแสน 05/2553-08/2553221 คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชไร่นา

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

สัตว์ในวังสระปทุม ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 12/2552-12/2552222 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

โดม ประทุมทอง คณะวนศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
ชีววิทยาป่าไม้

อ.ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

รศ.ดร.นริศ  ภูมิภาค
พันธ์

คณะวนศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
ชีววิทยาป่าไม้

น.ส.รัชนี โชคเจริญ คณะวนศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
ชีววิทยาป่าไม้

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดจากมะขามป้อม 12 สายพันธุ์

นางสาวอุดมลักษณ์ สุข
อัตตะ

วารสารการแพทย์ทางเลือก 01/2553-04/2553223 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงาน
ชีวภาพ

นางสาวประภัสสร รัก
ถาวร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงาน
ชีวภาพ

นายนคร เหลืองประเสริฐ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นางนวลปรางค์ ไชย
ตะขบ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

นางสาวนิภา เขื่อนควบ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
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ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

สารออกฤทธิ์ใน culture filtrate ของยีสต์ 
candida utilis ท่ีมีผลต่อการควบคุมโรคแอนเท
รคในของกล้วยหอม (Musa AAA Group)

วีระณีย์ ทองศรี Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/2553224 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.สมศิริ แสงโชติ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

อ.เนตรนภิส เขียวขํา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

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

เสื้อผ้าชนเผ่าไทย:รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บ
เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งน้ําเงิน กระเหร่ียง เย้าและ
มูเซอดํา

ผศ.สุธีลักษณ์ ไกร
สุวรรณ

Kasetsart Journal (social 
sciences)

05/2553-08/2553225 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
คหกรรมศาสตร์

อบเชย วงศ์ทอง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
คหกรรมศาสตร์

แหล่งของโพแทสเซียมสําหรับพืชของดินดอนท่ีมี
พัฒนาการสูงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบมรสุม
เขตร้อนของประเทศไทย

ดารากร อัคฮาดศรี วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2553-04/2553226 คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
ปฐพีวิทยา

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.เอิบ เขียวร่ืนรมณ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

แหล่งความเช่ือมั่นทางการกีฬาท่ีส่งผลต่อความ
วิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่ง
ขัน

อ.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

12/2552-12/2552227 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา

ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุร
ภัทร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา

องค์ประกอบทางเคมีและการผลิตเย่ือสบู่ดํา
สําหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์

อ.เลอพงศ์ จารุพันธ์ วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai 
Packaging Newsletter)

09/2553-10/2553228 คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ

นางสาวศิวพร บุตราช (นิ
สิตป.โท)

ภาควิชาเทคโนโยีการบรรจุและ
วัสดุ

อัตราซํ้าและสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผล
ผลิตของปาล์มน้ํามันแบบดูราสายพันธุ์บางเบิด

อ.พัชรินทร์ ตัญญะ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (
ฉบับพิเศษ)

12/2552229 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

เยาวนาถ หาดคํา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชไร่นา

อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบกล้วยไม้
สกุลหวาย พันธุ์บอมใจ

พรรณี ชื่นนคร Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/2553230 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 )

ระดับชาติ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลําดับ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ช่ือวารสารวิชาการ
อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบกล้วยไม้
สกุลหวาย พันธุ์บอมใจ

ศ.สุนทรี ย่ิงชัชวาลย์ Agricultural Science 
Journal

05/2553-08/2553230 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

อิทธิพลของพืชต่างชนิดต่อลักษณะความช้ืนดินใน
พ้ืนท่ีอับฝน จังหวัดกาญจนบุรี

วรรธนัย อ้นสําราญ วารสารแก่นเกษตร 10/2552-12/2552231 คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
ปฐพีวิทยา

ผศ.สมชัย อนุสนธิ์พร
เพ่ิม

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

อุบัติการณ์ของเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศผู้ 
ระหว่างปี 2548-2550

ผศ.ปารียา อุดมกุศลศรี Chiang Mai Veterinary 
Journal

10/2552-  /2552232 คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.อมรรัตน์ ศาสตรวา
หา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

ผศ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

ทนงศักด์ิ มะมง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
หนองจอก กทม.

อุปสงค์การบริโภคผักและผลไม้ของครัวเรือนไทย
ในเขตเมือง

รัตติยา สุดดีพงษ์ ลิปเปอ Applied Economics 
Journal

06/2553233 Agricultural Economics 
(International Program), 
Kasetsart University

ฮอยเกอร์ ซีเบ็น Department of Agricultural 
Economics and Rural 
Development, Georg-August-

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

แอคติโนมัยสีทในทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพชนิดใหม่

ผศ.กรรณิการ์ ดวงมาลย์ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
(KKU science Journal)

01/2553-03/2553234 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

วสุ ปฐมอารีย์ ภาควิชาชีววิทยา ม. เชียงใหม่

ฮอร์ท-ดีวัน (HORT-D1) ฝร่ังเพ่ือรับประทานผล
สดพันธุ์ใหม่ และฮอร์ท-อาร์วัน (HORT-R1) ฝร่ัง
ต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ์ วารสารแก่นเกษตร 12/2552-12/2552235 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.สมชาย สุขะกูล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
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