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ว วทยาเขต คณะ/สถาบ จน/สสาน จก

ผลการดสาเนวนงาน

ระด จบชาตว ระด จบนานาชาตว รวม

จสานวน คราถรวง
นส นาหน จก

คราถรวง
นส นาหน จก

จสานวนคราถรวง
นส นาหน จก

จสานวน จสานวน
(มทครานส นาหน จก)

จสานวน
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(มทครานส นาหน จก)

ววทยาเขตบางเขน คณะเกษตร บางเขน  39  16.00  92  84.50  131  100.50 121 85 36

คณะเทคนวคการสสตวแพทยย  1  0.50  9  8.00  10  8.50 9 8 1

คณะบรวหารธธรกวจ บางเขน  1  0.50  6  4.00  7  4.50 5 4 1

คณะประมง บางเขน  19  4.50  27  21.00  46  25.50 37 21 16

คณะมนธษยศาสตรย บางเขน  5  1.50  3  1.00  8  2.50 5 1 4

คณะวนศาสตรย บางเขน  22  5.25  28  26.75  50  32.00 48 27 21

คณะววทยาศาสตรย บางเขน  29  9.50  233  222.75  262  232.25 249 223 26

คณะววศวกรรมศาสตรย บางเขน  41  8.50  124  116.00  165  124.50 146 116 30

คณะศศกษาศาสตรย บางเขน  10  3.75  6  5.00  16  8.75 13 5 8

คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน  4  1.25  13  11.50  17  12.75 15 12 3

คณะสถาปสตยกรรมศาสตรย บางเขน  7  2.00  4  3.00  11  5.00 9 3 6

คณะสสงคมศาสตรย บางเขน  11  4.75  3  3.00  14  7.75 13 3 10

คณะสสตวแพทยศาสตรย บางเขน  7  1.75  36  36.00  43  37.75 42 36 6

คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน  13  4.50  105  104.00  118  108.50 115 104 11

ววทยาลสยสวสงแวดล ลอม  5  1.00  4  3.00  9  4.00 7 3 4

สถาบสนค ลนคว ลาและพสฒนาผลวตผลทางการเกษตรและ
อธตสาหกรรมเกษตร

 3  0.25  26  25.00  29  25.25 26 25 1

สถาบสนค ลนคว ลาและพสฒนาผลวตภสณฑยอาหาร  7  1.50  20  20.00  27  21.50 24 20 4

สถาบสนค ลนคว ลาและพสฒนาระบบนวเวศเกษตร  3  1.00  2  2.00  5  3.00 4 2 2

สถาบสนววจสยและพสฒนาแหหงมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย 
บางเขน

 5  0.50  4  3.00  9  3.50 4 3 1

สถาบสนอวนทรรจสนทรสถวตยยเพพสอการค ลนคว ลาและพสฒนาพพช
ศาสตรย

 1  0.50  5  3.00  6  3.50 4 3 1

สสานสกงานอธวการบดร  1  0.25  1  1.00  2  1.25 2 1 1

สสานสกสหงเสรวมและฝศกอบรม บางเขน  -  -   1  1.00  1  1.00 1 1 -

สสานสกหอสมธด บางเขน  1  0.25  1  1.00  2  1.25 2 1 1

ววทยาเขตกสาแพงแสน คณะเกษตร กสาแพงแสน  45  12.75  52  43.50  97  56.25 73 44 29

คณะววทยาศาสตรยการกรฬา กสาแพงแสน  3  0.25  1  1.00  4  1.25 2 1 1

คณะววศวกรรมศาสตรย กสาแพงแสน  8  3.00  21  20.00  29  23.00 26 20 6

คณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย กสาแพงแสน  8  2.50  46  44.00  54  46.50 51 44 7

คณะศศกษาศาสตรยและพสฒนศาสตรย กสาแพงแสน  2  0.50  7  7.00  9  7.50 8 7 1

คณะสสตวแพทยศาสตรย กสาแพงแสน  12  2.75  27  27.00  39  29.75 38 27 11

สถาบสนววจสยและพสฒนา  กสาแพงแสน  17  6.75  2  2.00  19  8.75 16 2 14

สถาบสนสธวรรณวาจกกสวกวจเพพสอการค ลนคว ลาและพสฒนาปศธสสตวย
และผลวตภสณฑยสสตวย กสาแพงแสน

 3  0.75  3  2.00  6  2.75 4 2 2

ววทยาเขตศรรราชา คณะววทยาการจสดการ ศรรราชา  3  1.00  1  1.00  4  2.00 4 1 3

คณะววทยาศาสตรย  ศรรราชา  -  -   5  4.00  5  4.00 4 4 -
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ระด จบชาตว ระด จบนานาชาตว รวม
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ววทยาเขตศรรราชา คณะววศวกรรมศาสตรย ศรรราชา  -  -   34  33.00  34  33.00 33 33 -

ววทยาลสยพาณวชยนาวรนานาชาตว ศรรราชา  4  0.50  7  7.00  11  7.50 8 7 1

ววทยาเขตเฉลวมพระ
เกรยรตว จ.สกลนคร

คณะทรสพยากรธรรมชาตวและอธตสาหกรรมเกษตร สกลนคร  8  1.50  11  10.00  19  11.50 14 10 4

คณะววทยาศาสตรยและววศวกรรมศาสตรย สกลนคร  -  -   3  3.00  3  3.00 3 3 -

สถาบสนววจสยและพสฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกรยรตว จสงหวสด
สกลนคร

 -  -   1  1.00  1  1.00 1 1 -

 304  89.50  842  787.75  1,146  877.25รวม  1,028 789 239
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ระด จบชาตว จลานวนท จนงหมด = 304 เร รทอง    (จลานวนเฉพาะวารสารทอทม อครานล นาหน จก = 239 เร รทอง     คราถรวงนล นาหน จก = 89.50)

1 A CHECKLIST OF THE  BIRDS IN THAILAND Journal of Wildlife in Thailand ระดดบชาตต 12/2554-12/2554โดม ประททมทอง
อ.ประททป ด ดวงแค
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด

 0.25

2 A CHECKLIST OF THE WILD MAMMALS IN 
THAILAND

 Journal of Wildlife in Thailand ระดดบชาตต 12/2554-12/2554อ.ประททป ด ดวงแค
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด

 0.25

3 A Power of Coparison of Goodness of Fit Tests 
for Exponential Distribution With Grouped Data

Journal of The Thai Statistical 
Association

ระดดบชาตต 01/2554-04/2554อ.ออาไพ ทองธทรภาพ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต
chodjuntug A.
คณะวตทยาศาสตรร ภาควตชาสถตตต

 0.25

4 A preliminary study on soil property in Ranong 
Mangrove Forest Ecosystem, Thailand

วารสารการจดดการปป าไม ด ระดดบชาตต 01/2554-06/2554อ.ภภวดล โดยดท
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ
นายเดชา ดวงนามล
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน สถานทวตจดยเพพพอการพดฒนา
ชายฝดพงอดนดามดน
วทยวดฒนร ใจตรง
องครการพตพตธภดณฑรวตทยาศาสตรรแหปงชาตต

 -  

5 An Analysis of Supply Response for Natural 
Rubber in Cambodia

วารสารเศรษฐศาสตรรประยทกตร ระดดบชาตต 06/2554-06/2554Samin Much
cambodia
Sopin Tongpan
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
ผศ.ประพตณวดท ศตรตศทภลดกษณร
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 0.50

6 An Analysis of Thai Shrimp Farms' Compliance to 
the GLOBALG.A.P. Standard

KASETSART UNIVERSITY FISHERIES 
RESEARCH BULLETIN

ระดดบชาตต 01/2554Thitiwat Leepaisomboon
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
อ.รดตนาวรรณ มดพงคดพง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
ผศ.นตตต ชภเช ตด
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
รศ.ชลอ ลตลมสทวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง

 0.25

7 Analysis of People’s Attitudes towards 
Subsidized Rural Timber Allotment and 
Community Forestry in Sarpang Dzongkhag, 
Bhutan

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554Karma Tempa
Faculty of Forestry, Kasetsart University
รศ.มณฑล จอาเรตญพฤกษร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนวดฒนวตทยา

 0.25

8 Blue Ocean Strategy กดบความจรตงในโลกธทรกตจ วารสาร มทร.อทสาน ระดดบชาตต 07/2554-12/2554อ.พรพรหม พรหมเพศ
คณะวตทยาการจดดการ ศรทราชา สาขาวตชาการ
จดดการ

 0.25
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9 Compact Heat Exchanger 1 Mechanical Technology Magazine ระดดบชาตต 07/2554รศ.มนตรท  พตรทณเกษตร  
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 -  

10 Compact Heat Exchanger2 Mechanical Technology Magazine ระดดบชาตต 08/2554รศ.มนตรท  พตรทณเกษตร  
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 -  

11 Cryopreservation of Bagrid Catfish Hemibagrus 
wyckioides Spermatozoa

Kasetsart University Fisheries Research 
Bulletin

ระดดบชาตต 05/2554-05/2554Wisanuporn Ratanatrivong
Department of Fisheries, Bangkok 
(Thailand). Fisheries Test and Research 
Center. Uttaradit Fisheries Test and 
Research Center
รศ.วราหร เทพาหทดท
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
ผศ.เรพองวตชญร ยท ดนพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
อ.ประพดนธรศดกดตด ศทรษะภภมต
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา

 0.25

12 DECOLORZATION OF REMAZOL BRILLIANT 
BLUE R BY FLUIDIZED-BED DRIED LENTINUS 
POLYCHROUS LEV.

Suranaree Journal of Science and 
Technology

ระดดบชาตต 09/2554ผศ.ภคมน (สทธาวดท) จตตประเสรตฐ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
Pattama Ploysawang
Rodjanawan Wangpradit
Akkaratch Rodklongtan

 0.50

13 Dyeing performance of disperse dyes with 
different chromophoric structure on polylactic 
acid fabric

วารสารมหาวตทยาลดยศรทนครตนทรวตโรฒ (
สาขาวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยท)

ระดดบชาตต 01/2554ผศ.จดนทรรทตพยร ซพพอสดตยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
อ.พจนารถ สทวรรณรทจต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 0.25

14 Effect of Water and Soil Qualities on 
Phytoplankton Die-offs in Intensive Pacific White 
Shrimp (Litopenaeus vannamei) Cultured Ponds

Kasetsart University Fisheries Research 
Bulletin

ระดดบชาตต 09/2554-09/2554Jariyavadee Suriyaphan
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
รศ.ชลอ ลตลมสทวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
ผศ.นตตต ชภเช ตด
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
รศ.วราหร เทพาหทดท
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา

 0.25

15 Effect of Yeast Cell Debris on Growth, Survival 
and Disease Resistance of Pacific White Shrimp 
Litopenaeus vannamei

Kasetsart university fisheries research 
bulletin

ระดดบชาตต 09/2554-09/2554Arisa Srimarksuk
ศภนยรวตจดยธทรกตจเพาะเลทลยงสดตวรนอลา คณะประมง 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.นตตต ชภเช ตด
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
รศ.ชลอ ลตลมสทวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
ผศ.วดชรตยา ภภรทว ตโรจนรกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 0.25
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16 Effects of dissolved oxygen levels on growth, 
survival and immune response of juvenile pacific 
white shrimp Litopenaeus vannamei

Kasetsart university fisheries research 
bulletin

ระดดบชาตต 09/2554-09/2554Thasanee Nonwachai
ศภนยรวตจดยธทรกตจเพาะเลทลยงสดตวรนอลา คณะประมง 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.วดชรตยา ภภรทว ตโรจนรกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
ผศ.นตตต ชภเช ตด
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
รศ.ชลอ ลตลมสทวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง

 0.25

17 Epidermal Surface and Leaf Anatomy 
ofThunbergia laurifolia Lindl.

Journal of The Microscopy Society of 
Thailand

ระดดบชาตต 08/2554นางสาวยทพดท เผปาพดนธร
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝป ายเครพพองมพอและวตจดย
ทางวตทยาศาสตรร
นางสาวปตยนดนทร ถนอมชาตต
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝป ายเครพพองมพอและวตจดย
ทางวตทยาศาสตรร
นางพดชรท ออารทง
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝป ายเครพพองมพอและวตจดย
ทางวตทยาศาสตรร

 -  

18 Evaluation of the effect of sediment 
resuspension on water quality and cultured 
shrimp

Kasetsart University Fisheries Research 
Bulletin

ระดดบชาตต 09/2554รศ.ยนตร มทสตก
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา

 0.25

19 Genetic Diversity of Puccinia polysora in Thailand 
based onInter Simple Sequence Repeat (ISSR) 
markers analysis

Journal of Agricultural Technology ระดดบชาตต 07/2554-07/2554อ.จตนตนา อดนอาตมรงาม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
นางสาวปดทมา จดนทรรเรพอง
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
รศ.ดร.ชดยวดฒนร โตอนดนตร
ภาควตชาโรคพพช คณะเกษตรศาสตรร ม.เชทยงใหมป

 0.25
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20 GENETIC DIVERSITY OF WILD ELEPHANT 
(Elephas maximus Linnaeus, 1758)IN THE 
NORTHEASTERN PART OF THAILAND

วารสารสดตวรปป าเมพองไทย ระดดบชาตต 12/2554Sunantha Thongchai
Faculty of Forestry, Kasetsart University
Suthathip Dejchaisri
Center for Agricultural Biotechnology, 
Kasetsart University, Kamphaeng Saen 
Campus
ผศ.รองลาภ สทขมาสรวง
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
อ.สตทธวทรร ทองทตพยรศตรตเดช
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
รศ.วรวตทยร วดชชวดลคท
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
พยาธตวตทยา
Nongnid Kaolim
Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart 
University

 0.25

21 Identification of Restorer Gene in Chili Pepper 
(Capsicum annuum L.) cv. ‘83-168’

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-03/2554นส. พนตดา ฐาตทจตรางครกภล
ภาควตชาพพชสวน คณะเกษตร กอาแพงแสน
นางฉดฐพร คท ดนวงศร
ศภนยรเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร
รศ.จทลภาค คท ดนวงศร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
นส. พดชรา เขขญคอา
ศภนยรพดนธทวตศวกรรมและเทคโนโลยทชทวภาพแหปง
ชาตต

 0.50

22 Incremental Construction of Voronoi Diagram วารสารวตชาการ คณะเทคโนโลยท
อทตสาหกรรม มหาวตทยาลดยราชภดฏสกลนคร

ระดดบชาตต 04/2554-09/2554อ.คทณยทต เอทพยมสอาด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 -  

23 Jackknife Maximum Likelihood Estimates for a 
Bivariate Normal Distribution with Missing Data

Journal of The Thai Statistical 
Association

ระดดบชาตต 07/2554อ.จทฑาภรณร สตนสมบภรณรทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต

 0.25

24 Mangrove Vegetation Zones in Ranong Coastal 
Wetland Ecosystem, Thailand

KASETSART UNIVERSITY FISHERIES 
RESEARCH BULLETIN

ระดดบชาตต 01/2554อ.ภภวดล โดยดท
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ
Inocencio E. Buot Jr
Institute of Biological Sciences, College 
ofArts and Sciences and School of 
Environmental Science and Management, 
University of the Philippines Los Banos

 0.25
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25 Mortality Rate of Blue Swimming Crab (Portunus 
pelagicus) Caused by Cannibalism

Kasetsart University Fisheries Research 
Bulletin

ระดดบชาตต 05/2554นายวทฒตชดย อปอนเอทพยม
คณะประมง บางเขน สถานทวตจดยประมงคลองวาฬ
รศ.วราหร เทพาหทดท
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
ผศ.สทรตยดน ธดญกตจจานทก ตจ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาวตทยาศาสตรรทาง
ทะเล
รศ.ยนตร มทสตก
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา

 0.25

26 New Record of Pseudocycnus appendiculatus 
Heller, 1868 Parasites of Yellowfin Tuna 
Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) in the 
Andaman Sea, Thailand

Walailak journal of science and 
technology

ระดดบชาตต 06/2554-06/2554ผศ.วดชรตยา ภภรทว ตโรจนรกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
Phithak Chaidee
Deep Sea Fishery Technology Research 
and Development Institute, Department 
of Fisheries, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, Bangkok 10900, Thailand
รศ.ธนตษฐา ทรรพนดนทนร ใจดท
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง

 0.25

27 New records of two Olethreutini species 
(Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from 
Khao Nan National Park, Thailand

The Thailand Natural History Museum 
Journal

ระดดบชาตต 05/2554-05/2554ผศ.นดนทศดกดตด ปตพนแก ดว
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชากทฏวตทยา

 -  

28 Parameter Setting for Rod Push Production 
Process on Multiple Responses :A Case Study in 
Motorcycle Parts Factory

Silpakorn U. Science & Tech. ระดดบชาตต 10/2554-12/2554รศ.ประไพศรท สททดศนร ณ อยทธยา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
เอราวตล  ถาวร
นตสตตภาควตชาวตศวกรรมอทตสาหการ คณะวตศวกรรม
ศาสตรร มก.

 0.25

29 Quercus thorelii Hickel & A. Camus (Fagaceae), a 
new record for Thailand

Thai Forest Bulletin ระดดบชาตต 12/2554KANOKON BUNPHA
Department of Botany, Graduate School, 
Kasetsart University, Bangkok 10900
รศ.สทมน มาสทธน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพฤกษ
ศาสตรร
CHAMLONG PHENGKLAI
Office of the Forest Herbarium, 
Department of National Parks, Wildlife 
and Plant Conservation, Bangkok 10900

 0.75

30 RBSM กดบการวตจดยในอนาคตของประเทศไทย โยธาสาร ระดดบชาตต 01/2554-03/2554อ.วรพงศร ศรทโสฬส
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา

 -  
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31 Structural Investigation of Trichomes and 
Stomata of Plectranthus amboinicus (Lour.) 
Spreng.

Journal of The Microscopy Society of 
Thailand

ระดดบชาตต 08/2554นางสาวปตยนดนทร ถนอมชาตต
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝป ายเครพพองมพอและวตจดย
ทางวตทยาศาสตรร
นางสาวยทพดท เผปาพดนธร
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝป ายเครพพองมพอและวตจดย
ทางวตทยาศาสตรร
Chaimongkol Kongpakdee
Scientific Equipment and Research 
Centre, Kasetsart University Research 
and Development Institute,

 -  

32 symbiotic microbial community in gut ecosystem 
of termites

KU Science Journal ระดดบชาตต 01/2554-04/2554อ.ปตพนสทรางคร ดทวงษร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 0.25

33 The Effects of Concentration and Pasteurization 
on Tamarind Juice Quality

Laos Journal on Applied Science ระดดบชาตต 01/2554-12/2554อ.วทรเชษฐร จตตตาณตชยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
นายจาตทรงคร ธรรมาวทฒต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
นายสตรพงศร  นวพรประไพ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 -  

34 Use of Spirulina-enriched Blood Clam (Anadara 
granosa) instead of Sand Worm a Fresh-food 
Maturation Diet in Balck Tiger Shrimp (Penaeus 
monodon) Broodstock

Kasetsart University Fisheries Research 
Bulletin

ระดดบชาตต 05/2554-05/2554Pattama Wiriyapattanasub
Kasetsart University, Bangkok (Thailand). 
Faculty of Fisheries. Aquaculture Business 
Research Center
รศ.ชลอ ลตลมสทวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
รศ.ชดชรท แก ดวสทรลตขตต
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
ผศ.นตตต ชภเช ตด
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
Prayoon Hongrat
Sureerath Farm, Chantaburi (Thailand)

 0.25
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35 Yellow head virus outbreaks in intensive 
freshwater culture of Pacific white shrimp 
(Litopenaeus vanname,) in Thailand and its 
experimental infection at different salinity levels

KASETSART UNIVERSITY FISHERIES 
RESEARCH BULLETIN

ระดดบชาตต 01/2554Apiruedee Songsuk
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
รศ.ชลอ ลตลมสทวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
ผศ.นตตต ชภเช ตด
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
Kesinee Laisuthisan
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
Temdoung Somsiri
Aquatic Animal Health Research Institute, 
Department of Fisheries
Puttharat Baoprasertku1
Aquatic Animal Health Research Institute, 
Department of Fisheries
Piyanuch Prompamom
Department of Biology, Srinakharinwirot 
University, Bangkok
Kanittada Thongkao
Department of Biology, Srinakharinwirot 
University, Bangkok
Saengchan Senapin
CENTEX Shrimp, Faculty of Science, 
Mahidol University, Rama 6 Road, 
Bangkok

 0.25

36 การกระตท ดนการเจรตญพดนธทรและการให ดผลผลตตไขปในแมปไกปพพลน
เมพองด ดวยแสงสทแดงจากหลอดไฟแอลอทดท

วารสารสดตวบาล ระดดบชาตต 10/2554-12/2554รศ.นตรดตนร กองรดตนานดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
ศตรตพร ยกศตรต
อรทดย วรชตนา
อดงสทมา แก ดวคต

 -  

37 การกระตท ดนความงอกของเมลขดพดนธทรพรตกด ดวยวตธท 
Osmopriming

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.พตจตตรา แก ดวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
อ.ปรตยานทช จทลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

38 การกระตท ดนความงอกของเมลขดพดนธทรหญ ดาสนาม 
‘Seaspray’ ด ดวยวตธท Seed priming

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.พตจตตรา แก ดวสอน
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
อ.ปรตยานทช จทลกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
อ.ปารตชาตต พรมโชตต 
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา

 0.50

39 การกระตท ดนความต ดานทานตปอโรคใบจทดของเชพลอรา 
Alternaria brassicicola ในผดกตระกภลกะหลอพา

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554สทดารดตนร สตรตปรดชญาภตคทปตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
อ.ชดยณรงคร รดตนกรทฑากทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 0.50
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40 การกอาบดงคลพพนของพพลนททพกปอสร ดางทปาเททยบเรพอโดยสารแหปง
ใหมป บนเกาะกภด จดงหวดดตราด

วตศวกรรมสารฉบดบวตจดยและพดฒนา 
(RESEARCH AND DEVELOPMENT 
JOURNAL)

ระดดบชาตต 09/2554อ.เช ตดวงศร แสงศทภวานตช
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา

 0.50

41 การกอาหนดขนาดตดวอยปางททพเหมาะสมสอาหรดบการเปรทยบ
เททยบผท ดสปงมอบโดยดดชนทสมรรถภาพของกระบวนการกรณท
ททพมทข ดอกอาหนดเฉพาะแบบพตกดดด ดานเดทยว

วตศวกรรมสาร มข. ระดดบชาตต 10/2554-12/2554รศ.ประไพศรท สททดศนร ณ อยทธยา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
ศตรประภา  มโนมดธยร
นตส ตตภาควตชาวตศวกรรมอทตสาหการ คณะวตศวกรรม
ศาสตรร มก.

 0.25

42 การเกขบรดกษาต ดนอปอน และนอลาคด ลนจากธดญพพช วารสารวตทยาศาตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554นายเจรตญ ขทนพรม
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นางสาวยทพตน อปอนศตรต
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นายสมนนก ทองบปอ
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
ดร.พทรพงษร แสงวนางครกภล
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว

 0.50

43 การแก ดไขโรคอะคาเลเซทยของหลอดอาหารในสทนดข วารสารสดตวแพทยรผภ ดประกอบการบอาบดดโรค
สดตวรแหปงประเทศไทย

ระดดบชาตต 01/2554-06/2554อ.สตรตกทล สทนทรารดกษร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
อ.พดนพตชา สดตถาสาธทชนะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
รศ.อมรรดตนร ศาสตรวาหา  
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
นางพตมพรใจ เตขมวตจตตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน สอานดกงาน
เลขานทการ
สพ.ญ.ชดญญภรณร ประสาทพรชดย
โรงพยาบาลสดตวรมหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.เกรทยงศดกดตด ไพรหตรดญกตจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาพยาธต
วตทยา
ปตยะนทช ปด ลนแหนปง
นตสตตชด ลนปทททพุ ท 6 คณะสดตวแพทยร มหาววตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
รศ.นรตศ เตขงชดยศรท
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง

 -  
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44 การเข ดาทอาลายโดยการเจรตญภายในพพชของรา 
Lasiodiplodia theobromae สาเหตทโรคขด ลวผลเนปาหลดง
เกขบเกทพยวของมะมปวง

Agricultural science journal-suppl.(
วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร-พตเศษ)

ระดดบชาตต 01/2554-04/2554ผศ.อทดม ฟดารทปงสาง
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
นางนวลวรรณ ฟดารทปงสาง
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายปฏตบดตต
การวตจดยและเรพอนปลภกพพชทดลอง
นางสาวสทธาสตนท แผนคภ ด
นตส ตต ภาควตชาโรคพพช คณะเกษตร กอาแพงแสน 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตกอาแพง
แสน

 0.50

45 การควบคทมการเจรตญเตตบโตและคทณภาพเนพลอโดยยทน 
melanocortin-4 receptor ในระบบประสาทสปวนกลาง

Journal of kasetsart veterinarians ระดดบชาตต 08/2554อ.ดลดา ศรทใส
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชากาย
วตภาคศาสตรร

 0.25

46 การควบคทมปรตมาณไอระเหยของนอลามดนกกาดในกระบวนการ
เตรทยมผตวชตลนงานด ดวยระบบระบายอากาศเฉพาะททพ

ว ตศวกรรมสารมก. ระดดบชาตต 04/2554-06/2554ผศ.นดนทตยา หาญศทภลดกษณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
นางสาวกฤษณา ศทภจตตรานนทร
สาขาวตชาวตศวกรรมความปลอดภดย คณะวตศวกรรม
ศาสตรร มก.

 0.25

47 การควบคทมโรคผลเนปาราสทเขทยวบนผลส ดมโดยใช ดเชพลอยทสตร
ปฏตปดกษรและสารสกดดหยาบจากพพชสมทนไพร

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554รศ.สมศตรต แสงโชตต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
Henik Sukorini
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

48 การคดดเลพอกเชพลออะโซสไปรตลลดมททพมทประสตทธตภาพในการ
ตรนงไนโตรเจน การสร ดางออกซตน และละลายฟอสเฟต

วตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ชรตนทรร พทกเกษม
ภาควตชาปฐพทวตทยา คณะเกษตร กอาแพงแสน 
มหาวทต ยาลยด เกษตรศาสตรร วทต ยาเขตกอาแพง
แสน
อ.ศทภชดย ออาคา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา
รศ.ธงชดย มาลา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 -  

49 การคดดเลพอกแบคททเรทยททพมทความสามารถในการยปอยสลาย
สารไดยภรอน

วตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 05/2554-08/2554กตตตตพดฒนร ใจซพพอ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา
รศ.ทศพล พรพรหม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.ธงชดย มาลา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 -  

50 การคอานวณปรตมาณสตนค ดาเผพพอสอาหรดบอทปสงครททพมทการแจก
แจง

วารสารวตชาการมหาวตทยาลดยอทสเทตรรนเอเชทย 
สดงคมศาสตรรและมนทษยศาสตรร

ระดดบชาตต 01/2554-06/2554อ.วตสททธตด สทพตทดกษร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ

 0.25
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51 การโคลนยทนไคตตเนสจากเชพลอรา Trichoderma 
harzianum ไอโซเลตททพมทประสตทธตภาพในการกระตท ดนความ
ต ดานทานโรคใบจทดเปดากระสทนในมะเขพอเทศ

วารสารวตจดย มหาวตทยาลดยขอนแกปน ระดดบชาตต 04/2554สทวตตา แสไพศาล
ภาควตชาพพชศาสตรรและทรดพยากรการเกษตร, 
ศภนยรวตจดยเทคโนโลยทชทวภาพทางการเกษตรเพพ�
อเศรษฐกตจทท�ยด�งยพน มหาวตทยาลดยขอนแกปน
วทระศดกดต  ศดกดต ศตรตรดตนร
ภาควตชาพพชศาสตรรและทรดพยากรการเกษตร, 
ศภนยรวตจดยเทคโนโลยทชทวภาพทางการเกษตรเพพ�
อเศรษฐกตจทท�ยด�งยพน มหาวตทยาลดยขอนแกปน
รศ.พดฒนา ศรทฟดา ฮทนเนอรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร

 0.50

52 การจดดการความขดดแย ดงทางการเมพองไทยของรดฐบาล
อภตสตทธตด เวชชาชทวะ

วารสารสดงคมศาสตรรและมนทษยศาสตรร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ขดตตตยา หรดพงประเสรตฐ
นตสตตปรตญญาโท สาขาวตชาการจดดการความขดด
แย ดง คณะสดงคมศาสตรร บางเขน 
อ.อรนดนทร กลดนทปทระ
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชารดฐศาสตรร
และรดฐประศาสนศาสตรร

 0.50

53 การจดดการศนกษาเพพพอพดฒนาคทณธรรมจรตยธรรม วารสารคหเศรษฐศาสตรร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554อ.อารยา  เกษมณท
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาอาชทวศนกษา

 0.25

54 การจอาแนกเชพลอไฟโตพลาสมาสาเหตทโรคเตทลยแคระของ
หมปอนในประเทศไทยด ดวยวตธทการทางอณภชทววตทยา

วารสารโรคพพช ระดดบชาตต 01/2554-12/2554ผศ.สทภาพร กลตพนคง
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ผศ.คนนงนตตยร เหรทยญวรากร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
รศ.วตชดย โฆสตตรดตน
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
กทลนทท ศรทจดนทรรอตนทรร
ศภนยรความเปข นเลตศด ดานเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร 
สอานดกพดฒนาบดณฑตตศนกษาและวตจดยด ดานวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยท

 -  

55 การจอาแนกเชพลอไฟโตพลาสมาสาเหตทโรคแตกพทปมฝอยของ
งาในประเทศไทยด ดวยวตธทการทางอณภชทววตทยา

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ผศ.สทภาพร กลตพนคง
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
รศ.วตชดย โฆสตตรดตน
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
อ.สทจตนตร ภดทรภภวดล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

56 การจอาแนกสายพดนธทรและศนกษาสมบดตตบางประการของสาร
ต ดานจทลตนทรทยรจากเชพลอแบคททเรทย Bacillus sp. B-1 ททพคดด
แยกได ดจากบปอเลทลยงปลา

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554สทปราณท พนพงแพง
ศภนยรเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรรวตทยาเขตกอาแพงแสน, ศภนยรความ
เปข นเลตศด ดานเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร สอานดก
พดฒนาบดณฑตตศนกษาและวตจดยด ดานวตทยาศาสตรร
และเทคโนโลยทสอานดกงานคณะกรรมการการอทดม
ศนกษา 
รศ.ชลอ ลตลมสทวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
ผศ.วดชรตยา ภภรทว ตโรจนรกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 0.50
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57 การจอาลองพลศาสตรรอดคคทภดยเพพพอการออกแบบระบบ
ปดองกดนอดคคทภดยของแผงบรตภดณฑรประธานรวมแรงตอพา

วตศวกรรมสาร มก ระดดบชาตต 07/2554-09/2554รศ.เกทยรตตยททธ กวทญาณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
นายสาธตต วตทภรชาตรท
นตส ตตปรตญญาโท

 0.25

58 การจอาลองระบบการทอางานของคภลลตพงทาวเวอรรแบบไหล
สวนทางและแบบไหลขวางด ดวยวตธท Step-wise 
Integration

Mechanical Technology Magazine ระดดบชาตต 09/2554-10/2554รศ.มนตรท  พตรทณเกษตร  
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 -  

59 การจอาลองระบบการทอางานของอทปกรณรแลกเปลทพยนความ
ร ดอนระหวปางนอาุ ดกดบนอาุ ดมดนเครพพองโดยวตธทของนตวตดนราฟสดน

Mechanical Technology Magazine ระดดบชาตต 09/2554-12/2554รศ.มนตรท  พตรทณเกษตร  
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 -  

60 การเจรตญของผลฝรดพงพดนธทรเซ ตนจภ วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554รศ.กวตศรร วานตชกทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
น.ส.ปารตฉดตร แพปงผล
นตสตต ภาควตชาพพชสวน คณะเกษตร กอาแพงแสน

 0.50

61 การเจรตญเรตพมแรกของตดวอปอนของหอยเชอรทพ ว ตทยาสารกอาแพงแสน (Kamphaengsaen 
Academic Journal) สาขาวตศวกรรมศาสตรร

ระดดบชาตต 01/2554-04/2554รศ.วตยะดา สทหบทตร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 -  

62 การชดกนอาให ดเก ตดยอดจอานวนมากจากการเพาะเลทลยงเนพลอ
เยพพอต ดนผดกเหลทยงในสภาพปลอดเชพลอ

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 08/2554-12/2554ดร.นงณพชร (ศตรตวรรณ) คทณากร (บทรทคอา)
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝป ายเครพพองมพอและวตจดย
ทางวตทยาศาสตรร
นายเดชา ดวงนามล
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน สถานทวตจดยเพพพอการพดฒนา
ชายฝดพงอดนดามดน

 0.50

63 การชดกนอาให ดมะเขพอเทศสร ดางความต ดานทานโรคใบจทดเปดา
กระสทนโดยเชพลอ Trichoderma spp. และกตจกรรมของ
เอนไซมรยปอยสลาย

วารสารวตจดย มข. ระดดบชาตต 03/2554-03/2554สทวตตา แสไพศาล
คณะเกษตรศาสตรร มหาวตทยาลดยขอนแกปน
รศ.วทระศดกดตด ศดกดตดศ ตร ตรดตนร
คณะเกษตรศาสตรร มหาวตทยาลดยขอนแกปน ภาค
วตชาพพชศาสตรรและทรดพยากรการเกษตร
รศ.พดฒนา ศรทฟดา ฮทนเนอรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร

 0.50

64 การใช ดเซลต ดนกอาเนตดในทางสดตวแพทยร วารสารสดตวแพทยร ระดดบชาตต 04/2554-06/2554ผศ.ศตรตรดกษร จดนทครท
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชากาย
วตภาคศาสตรร

 0.25

65 การใช ดโซเดทยมไฮโปรคลอไรทรและไฮโดรเจนเปอรร
ออกไซดรเปข นสารฟอก(ขาว)ผ ดาฝดาย

วารสารวตทยาศาสตรร มศว. ระดดบชาตต 12/2554อ.พรทตพยร แซปเบก
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ

 0.25
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66 การใช ดประโยชนรของกากนอลาตาลผงชภรส (อามต-อามต) ตปอ
การเจรตญเตตบโตและผลผลตตของอ ดอยททพปลภกในดตนชทดดตน
กอาแพงแสน

วตทยาสารเกษตรกอาแพงแสน ระดดบชาตต 09/2554-12/2554เยาวลดกษณร เนตรสตงหร
สาขาวตชาการใช ดททพด ตนและการจดดการทรดพยากร
ธรรมชาตตอยปางยดพงยพน มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร วตทยาเขตบางเขน กรทงเทพฯ 
10900
ผศ.ชดยสตทธตด ทองจภ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา
อ.ดร.รดฐชา ชดยชนะ
ภาควตชาวตทยาศาสตรรสตพงแวดล ดอม คณะวตทยา
ศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขต
บางเขน กรทงเทพฯ 10900

 -  

67 การใช ดประโยชนรทรดพยากรปป าไม ดของชทมชนหมภปบ ดานหลดก 
32 เมพองไซ แขวงอทดมไซ สาธารณรดฐประชาธตปไตย
ประชาชนลาว

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ดาวเวทยง สตทธตราช
โครงการบดณฑตตศนกษา สาขาวตชาการใช ดททพด ตน
และการจดดการทรดพยากรธรรมชาตตอยปางยดพงยพน 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.ทตพรดตนร พงศรธนาพาณตช
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
ผศ.นทชนาถ มดพงคดพง
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 0.25

68 การใช ดวตธทการประเมตนผลโครงการอยปางรวดเรขวเพพพอ
วตเคราะหรหาแนวทางการปรดบปรทงการบรตหารงานสปงนอลา
ของระบบสปงนอลา 2 ซ ดาย โครงการชลประทานแมปกลอง
ใหญป

วตทยาสารกอาแพงแสน (Kamphaengsaen 
Academic Journal) สาขาวตศวกรรมศาสตรร

ระดดบชาตต 01/2554-04/2554รศ.วราวทธ วทฒตวณตชยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมชลประทาน
นายอทรตนทรร โสตยม
นตสตตปรตญญาเอก

 -  

69 การใช ดสารลดแรงตนงผตวททพผสมนอลามดนหอมระเหยเพพพอการ
ควบคทมโรคผลเนปาในมะมปวงภายหลดงการเกขบเกทพยว

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554อ.ชดยณรงคร รดตนกรทฑากทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ณดฐพงษร บดณฑตตนตธทกทล
สอานดกงานคณะกรรมการอทดมศนกษา

 0.50

70 การดภดซดบนอลามดนในนอลาทตลงโรงอาหารมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร วตทยาเขตบางเขน ด ดวยไคตตนและไคโต
ซานจากแกนหมนกกล ดวย

วารสารวตชาการม.อบ. ระดดบชาตต 07/2554-09/2554ภรณรภตตา  พรประสตทธตด
ว ตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
รศ.คณตตา ตดงคณานทรดกษร
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
ศ.นตพนธร ตด ลงธรรม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา

 0.25
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71 การตรวจสอบการผลตตโปรตทนชนตดใหมปของมะละกอแขก
นวลดดดแปลงพดนธทกรรมททพต ดานทานไวรดสใบดปางวงแหวน

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554รศ.วตชดย โฆสตตรดตน
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
สทธาทตพยร กตตตตเสนาชดย
ศภนยรพดนธทวตศวกรรมและเทคโนโลยทชทวภาพแหปง
ชาตต
กษมา ชภสดงขร
ศภนยรความเปข นเลตศด ดานเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร
นอลาทตพยร พตรณฤทธตด
ศภนยรพดนธทวตศวกรรมและเทคโนโลยทชทวภาพแหปง
ชาตต
สตทธตรดกษร รอยตระกภล
ศภนยรพดนธทวตศวกรรมและเทคโนโลยทชทวภาพแหปง
ชาตต
ปารตชาตต เบตรรนส
ศภนยรพดนธทวตศวกรรมและเทคโนโลยทชทวภาพแหปง
ชาตต

 0.50

72 การตรวจสอบความเปข นพตษตปอยทนและฤทธตดยดบยด ลงการ
กลายพดนธทรของสารสกดดจากลองกองโดยใช ดแบคททเรทย 
Salmonella

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554นางจดนทรรเพขญ แสงประกาย
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ
นางสาวชปอลดดดา เททพยงพทก
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
นางสาวอภตญญา จทฑางกภร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร

 0.50

73 การตอบสนองของอ ดอยททพปลภกในดตนเนพลอหยาบตปอการใสป
มภลไกปและการให ดปทป ยสดงกะสทกดบเหลขกทางใบ

แกปนเกษตร ระดดบชาตต 07/2554-09/2554รดชณท ขอาเดช
ภาควตชาปฐพทวตทยา คณะเกษตร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน
อ.ศทภตฌา ธนะจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ผศ.สมชดย อนทสนธตดพรเพตพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
รศ.อดญชลท สททธตประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 0.25

74 การตอบสนองตปอกฎระเบทยบและมาตรการจดดการผภ ดใช ด
ประโยชนรด ดานนดนทนาการของผภ ดมาเยพอนอททยานแหปงชาตต
ดอยสทเทพ-ปทย จดงหวดดเชทยงใหมป

วารสารวนศาสตรร (Thai Journal of 
Forestry)

ระดดบชาตต 05/2554-08/2554หทดยรดตนร จดนโทวาท
คณะวนศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจนร พงษรเขทยว
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
รศ.สดนตร เกตทปราณทต
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนวดฒนวตทยา

 0.25

75 การตตดตปอของโรคระหวปางปศทสดตวรกดบสดตวรปป าบรตเวณพพลนททพ
อนทรดกษร

วารสารสดตวแพทยร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ผศ.นดนทวดน ญาตตบรรททง
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า

 0.25
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76 การเตรทยมซทเรทยเจพอแกโดลตเนทยจากวตธทการสลายตดวของ
สารประกอบโลหะเชตงซ ดอนเพพพอใช ดเปข นตดวเรปงปฏตก ตร ตยาใน
กระบวนการรทฟอรรมมตงมทเทนด ดวยนอลา

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 04/2554-06/2554ผศ.อภตรดตนร เลาหรบทตรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
ดร. ฉดตรชดย วทระนตตตสกทล
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทราชมงคลธดญบทรท
ผศ.นดทธมน คภณแสง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.ดร. นวดล เหลปาศตรตพจนร
บดณฑตตวตทยาลดยรปวมด ดานพลดงงานและสตพงแวดล ดอม 
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทพระจอมเกล ดาธนบทรท

 0.25

77 การเตรทยมผงใบสาบเสพอด ดวยวตธทการอบแห ดงททพแตกตปางกดน วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ดร.จตนดาพร จอารดสเลตศลดกษณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดยมหาสารคาม
อ.ชลตดา เนทยมนท ดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 0.50

78 การเตตบโตและลดกษณะทางสรทรวตทยาของกล ดาไม ด
ยภคาลตปตดส 4 สายต ดน ภายใต ดความเข ดมแสงททพตปางกดน

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554นรากร ศรทเลตศ
คณะวนศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.สาพตศ ดตลกสดมพดนธร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนวดฒนวตทยา

 0.25

79 การเตตมหมภปเมธตลให ดดทเอขนเอและการศนกษาพดนธทกรรมการ
ผสมข ดามชนตดในสบภปดอา

Thai Journal of Genetics ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ศตรตนดนทร สทวรรณน ดอย 
ภาควตชาพดนธทศาสตรร คณะวตทยาศาสตรร มก.
ฐตตต กาญจนเกตท
ภาควตชาพดนธทศาสตรร คณะวตทยาศาสตรร มก.
ปกฉดตร กทศลกรรมบถ
ภาควตชาพดนธทศาสตรร คณะวตทยาศาสตรร มก.
นตตยรศรท แสงเดพอน
ข ดาราชการบอานาญ
ผศ.วตภา หงษรตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร

 0.25

80 การถปายทอดลดกษณะความต ดานทานตปอเชพลอ Chilli veinal 
mottle virus ไอโซเลท KPS9 (ChiVMV-KPS9) ใน
พรตก (Capsicum annum)

วารสารโรคพพช ระดดบชาตต 01/2554-12/2554อ.สทจตนตร ภดทรภภวดล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ดร.สตรตกทล วะสท
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยรวตจดย
และพดฒนาพพชผดกเขตร ดอน
นายกรทง สทตะธนท
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยรวตจดย
และพดฒนาพพชผดกเขตร ดอน
นางสาววารทรดตนร สมประททม
ภาควตชาโรคพพช คณะเกษตร กอาแพงแสน

 -  
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81 การทดสอบเบพลองต ดนของสารสกดดเปลพอกมดงคทดตปอการ
เจรตญเตตบโตของเชพลอรา Colletotrichum 
gloeosporioides

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ผศ.รดต ตยา พงศรพตสททธา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
อ.ชดยณรงคร รดตนกรทฑากทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
บทชยา โพธตก ตจ
ภาควตชาโรคพพช คณะเกษตร กอาแพงแสน 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตกอาแพง
แสน
อ.รณภพ บรรเจตดเช ตดชภ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

82 การทดสอบเบพลองต ดนและการประเมตนผลเชตงเศรษฐศาสตรร
สาหรดบเครพพองขทดย ดายต ดนไม ด

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ฤาชา บทญยกตจโณทดย
ภาควตชาเกษตรกลวตธาน คณะเกษตร 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
อ.ศทภกตตตร สายสทนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน
รศ.บดญญดตต เศรษฐฐตตต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน

 0.50

83 การทดสอบเบพลองต ดนสอาหรดบอทปกรณรเกขบเกทพยวผลไม ด วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ขจรรดฐ ทองโย
ภาควตชาเกษตรกลวตธาน คณะเกษตร 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
อ.ศทภกตตตร สายสทนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน

 0.50

84 การประมาณการกดกเกขบคารรบอนเหนพอพพลนดตนของปป าไม ด 
ด ดวยเทคนตคการสอารวจระยะไกลบรตเวณเขตรดกษาพดนธทรสดตวร
ปป าแมปตพพน จดงหวดดตาก

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554สทขท บทญสร ดาง
กรมอททยานแหปงชาตต สดตวรปป า และพดนธทรพพช จตท
จดกร กรทงเทพฯ 10900
ผศ.วดนชดย อรทณประภารดตนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรมปป าไม ด

 0.25

85 การประเมตนความต ดานทาน Cucumber mosaic virus ใน
มะเขพอเทศดดดแปลงพดนธทกรรม

Thai Phytopathology ระดดบชาตต 01/2554-12/2554อดญญรดตนร ฤทธตดพตทดกษรพงศร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ผศ.คนนงนตตยร เหรทยญวรากร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ผศ.รดชนท ฮงประยภร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
รศ.สทพดฒนร อรรถธรรม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 -  
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86 การประเมตนความถภกต ดองของการให ดบรตการประมวลผล
ข ดอมภลจากการรดงวดดด ดวยดาวเททยมระบบจทพทเอสในรภป
แบบออนไลนร

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 04/2554-06/2554อ.ธนดช สทขวตมลเสรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา
พทระวตทยร สตรตเวชพดนธท
นตส ตตปรตญญาโท สาขาวตชาวตศวกรรมสอารวจและ
สารสนเทศภภมตศาสตรร ภาควตชาวตศวกรรมโยธา 
คณะวตศวกรรมศาสตรร
ประเสรตฐษา ญาคอา
นตสตตปรตญญาโท สาขาวตชาวตศวกรรมสอารวจและ
สารสนเทศภภมตศาสตรร ภาควตชาวตศวกรรมโยธา 
คณะวตศวกรรมศาสตรร
วราวทฒต ชดยมทแรง
นตสตตปรตญญาโท สาขาวตชาวตศวกรรมสอารวจและ
สารสนเทศภภมตศาสตรร ภาควตชาวตศวกรรมโยธา 
คณะวตศวกรรมศาสตรร
ปรทยาพร โกษา
สอานดกวตชาวตศวกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดย
เทคโนโลยทสทรนารท

 0.25

87 การประเมตนความเปข นพตษตปอยทนของกกาซททพระบายออกจาก
บปอกอาจดดขยะด ดวยวตธทโคเมทในพพช

วารสารวตศวกรรมสตงแวดล ดอมไทย ระดดบชาตต 01/2554-04/2554สทดารดตนร กทคอาอภ
คณวตศวกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.วตไล เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
รศ.ชาตต เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม

 0.25

88 การประเมตนความเสทพยงกระบวนการอดดประจทไฟฟดา
แบตเตอรทพรถยกของคลดงสตนค ดา

วตศวกรรมสารมก. ระดดบชาตต 07/2554-09/2554ประพดนธร เทพสง
สาขาวตศวกรรมความปลอดภดย คณะวตศวกรรม
ศาสตรร มก.
ผศ.นดนทตยา หาญศทภลดกษณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 0.25

89 การประเมตนคปาความชพลนในดตนโดยใช ดดดชนทพพชพรรณบรตเวณ
ไรปมดนสอาปะหลดง ออาเภอครบทรท จดงหวดดนครราชสทมา

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ขนตษฐา สททธตบรตบาล
คณะวนศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.สมนตมตตร พทกงาม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
อ.ปตยพงษร ทองดทนอก
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา

 0.25

90 การประเมตนแบบมทสปวนรปวมด ดานศดกยภาพการทปองเททพยว
เชตงนตเวศบรตเวณปป าสงวนแหปงชาตตภภเขาควาย: กรณทศนกษา
บ ดานหาดไคร ด เมพองทปาพระบาท แขวงบรตคอาไซ 
สาธารณรดฐประชาธตปไตยประชาชนลาว

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554บทญทวท ดวงโพธตดศรท
คณะวตทยาศาสตรรปป าไม ด มหาวตทยาลดยแหปงชาตต
ลาว ประเทศลาว
รศ.มณฑล จอาเรตญพฤกษร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนวดฒนวตทยา
ผศ.ดรรชนท เอมพดนธทร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา

 0.25
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91 การประเมตนปรตมาณของแขขงททพละลายนอลาได ดทด ลงหมดของ
มะละกอพดนธทรปลดกไม ดลายแบบไมปทอาลายด ดวยเทคนตคสเปก
โทรสโกปทอตนฟราเรดยปานใกล ด

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554สทพรพรรณ ศรทมาศ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
ดร.พทรพงษร แสงวนางครกภล
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
ผศ.รณฤทธตด ฤทธตรณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมการอาหาร
ผศ.เกรทยงศดกดตด ไทยพงษร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

92 การประเมตนปรตมาณวตตามตนซทในผลมะละกอพดนธทรปลดกไม ด
ลายแบบไมปทอาลายตดวอยปางด ดวยเทคนตค NIRs

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554ดร.พทรพงษร แสงวนางครกภล
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
กฤษณท เอทพยมจดด
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
ผศ.รณฤทธตด ฤทธตรณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมการอาหาร
ผศ.เกรทยงศดกดตด ไทยพงษร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

93 การประเมตนปดจจดยการระบายสารมลพตษทางอากาศจากรถ
จดกรยานยนตร

วตศวกรรมสารฉบดบวตจดยและพดฒนา วตศวกรรม
สถานแหปงประเทศไทย ในพระพรมราชภปถดมภร

ระดดบชาตต 12/2554-02/2555อ.ฐตตตมา รทปงรดตนาอทบล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
ธทรเวช ทตตยรสทแสง
มศว
มลธตรา สดชพพน
ม.เกษตร

 0.50

94 การประเมตนระบบปดายสพพอความหมายธรรมชาตตและเส ดน
ทางศนกษาธรรมชาตตปป าชายเลน วนอททยานปราณบทรท 
จดงหวดดประจวบคทรทขดนธร

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ปภาดา สพบพลาย
คณะวนศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.พดชนทช วงศรวรรธนะ ฟอสเตอรร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
สทวตทยร แสงทองพราว
คณะวนศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.25

95 การประเมตนวตธทการบทบอดดข ดอมภลภาพจากดาวเททยมราย
ละเอทยดสภง

วารสารภภมตศาสตรร ระดดบชาตต 04/2554-04/2554อ.สทจตตรา เจรตญหตรดญยตพงยศ
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาภภมตศาสตรร

 -  

96 การประยทกตรใช ดแนวทางการบรตหารจดดการนอลาผตวดตนด ดวย
แนวคตด LID ภายในมหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร 
วตทยาเขตบางเขน

วารสารวตชาการ คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร 
จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย

ระดดบชาตต 10/2554-  /2554ผศ.ศนต ลตลมทองสกทล
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
ภภมตสถาปดตยกรรม

 -  
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97 การปรดบตดวของการใช ดททพวปางภายในเรพอนพพลนถตพนไท-ลาว หน ดาจดว วปาด ดวยประวดตตศาสตรรและ
สถาปดตยกรรมไทย

ระดดบชาตต 09/2554-08/2555อ.จตทพล อดงศทเวช
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม
ศ.อรศตรต ปาณตนทร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม
ผศ.วดนดท พตนตจวรสตน
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม
อ.ศรทตต โพธตดไทร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม
อ.ชวาพร ศดกดตดศรท
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
ภภมตสถาปดตยกรรม
อ.สทธตดา สดตยากร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม
อ.พทดตาน จดนทรางกภร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
ภภมตสถาปดตยกรรม
รศ.ดร.วทระ อตนพดนทดง
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดยศตลปากร
อ.ดร.เกรทยนไกร เกตดศตรต
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดยศตลปากร

 0.25

98 การปลภกเชพลอ Cymbidium Mosaic Virus บน 
Protocorm-Like Bodies ของกล ดวยไม ด

Agricultural Science Journal ระดดบชาตต 01/2554-04/2554พดนทตพา ลตลมสงวน
ศภนยรเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร
ผศ.รดชนท ฮงประยภร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ผศ.เสรตมศตรต จดนทรรเปรม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

99 การปลภกผดกด ดวยระบบไฮโดรโปนตกสรจากกระบอกไม ดไผป วารสารสตพงแวดล ดอม ระดดบชาตต 01/2554-03/2554นางจรรตกร ดอกพทฒ
สอานดกงานอธตการบดท ศภนยรวตทยบรตการ
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร จดงหวดดกระบทพ

 0.25

100 การปลภกพพชอาหารสดตวรหมทนเวทยนพพชหลดก : ระบบการ
ปลภกพพชเพพพอการเกษตรยดพงยพน

วารสารวตชาการเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554อ.ชพพนจตต แก ดวกดญญา
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ

 0.50

101 การปลภกเรปวหอม ขปาวสารเกษตรศาสตรร ระดดบชาตต 06/2554-09/2554นายณดฐวดฒนร คลดงทรดพยร
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน สถานทวตจดยและฝนกอบรม
วนเกษตรตราด

 -  

102 การเปรทยบเททยบกระบวนการผลตต ต ดนททน และรายได ดของ
การผลตตมะมปวงเพพพอการสปงออกและตลาดภายในประเทศ
ใน จ.ฉะเชตงเทรา

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554รศ.กวตศรร วานตชกทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
น.ส. อดญชลท เปดาสตงหร
นตส ตต ภาควตชาพพชสวน คณะเกษตร กอาแพงแสน

 0.50
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103 การเปรทยบเททยบการบอาบดดสทย ดอมผ ดาในนอลาทตลงจากโรงงาน
ย ดอมผ ดา โครงการพดฒนาดอยตทงด ดวยผงจากเมลขดมะรทมและ
ถปานบตทภมตนดสเชตงพาณตชยร

วารสารวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยท 
มหาวตทยาลดยอทบลราชธานท

ระดดบชาตต 07/2554-09/2554ฐตตตรดตนร  ปตยะภานทวดฒนร
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
รศ.คณตตา ตดงคณานทรดกษร
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
รศ.นตพนธร ตดงคณานทรดกษร
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม

 0.25

104 การเปรทยบเททยบประสตทธตภาพของไอเวอรรเมคตตนชนตดผง
และอดลเบนดาโซลชนตดสารละลายแขวนตะกอนโดยให ด
ผปานทางปากตปอพยาธต strongyles ในแมปม ดาเตรทยมทดบททพ
ต ตดพยาธตตามธรรมชาตต

วารสารสดตวแพทยร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554อ.เฉลตมพล เลขกเจรตญสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
อ.ธทระศดกดตด ตรดยมงคลกภล
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
รศ.ธทระ รดกความสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
นางศรทสมดย วตรตยารดมภะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
นายนตธตศ สทขหงษร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
นายวตทยร เลตศแสง
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
นางสาวจทฑามาส รดตนคทณภประการ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน โรงพยาบาล
สดตวร กอาแพงแสน
วตนดย พทกศรทสทข
กรมการสดตวรทหารบก กาญจนบทรท
สทเทพ สมบภรณรสตน
กรมการสดตวรทหารบก กาญจนบทรท

 0.25

105 การเปรทยบเททยบมาตรฐานและการเปลทพยนแปลงทาง
จทลตนทรทยรของเนพลอไกปจากโรงฆปาไกปขนาดเลขก

วารสารเกษตรพระจอมเกล ดา ระดดบชาตต 09/2554-12/2554วทรนทช พานทอง
คณะสดตวแพทยศาสตรร มหาวตทยาลดยเวสทรเท
อรนร
นางอรทดย จตนตสถาพร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล

 0.25

106 การเปรทยบเททยบวดสดทกดนกระแทกสอาหรดบกะหลอพาปลท
ระหวปางการวางจอาหนปายและขนสปง

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554อ.ศทภกตตตร สายสทนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน
ผศ.ปดณณธร ภดทรสถาพรกทล
ภาควตชาวตศวกรรมเกษตร คณะวตศวกรรมศาสตรร 
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทราชมงคลธดญบทรท

 0.50
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107 การเปรทยบเททยบวตธทการประมาณคปาข ดอมภลสภญหายสอาหรดบ
ข ดอมภลตดวแปรพหท

วารสารวตทยาศาสตรร มข. ระดดบชาตต 07/2554-09/2554ผศ.บทญอ ดอม โฉมทท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต
นอลาทตพยร พนมไทย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต
รศ.ประสตทธตด พยดคฆพงษร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต

 0.50

108 การเปรทยบเททยบวตธทการประมาณชปวงความเชพพอมดพนของผล
ตปางคปาเฉลทพยสองประชากรในการแจกแจงแบบลขอก
นอรรมอล

Veridian E-Journal Silpakorn University ระดดบชาตต 09/2554-12/2554 นางสาวสทวตตา ศดกดตดชดยนดนทร
ภาควตชาสถตตต คณะวตทยาศาสตรร 
อ.จทฑาภรณร สตนสมบภรณรทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต
รศ.อภตญญา หตรดญวงษร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต

 0.25

109 การเปลทพยนแปลงคทณภาพของผลมะพร ดาวนอลาหอมททพเคลพอบ
ผตวด ดวยพาราฟตน

Agricultural Science Journal วารสาร
วตทยาศาสตรรเกษตร

ระดดบชาตต 01/2554-04/2554นส.สททธตลดกษณร  พทปงมณทสกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
รศ.อนทวดตร แจ ดงชดด
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
รศ.กมลวรรณ แจ ดงชดด
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร

 0.50

110 การแปรผดนของลดกษณะทางสรทรวตทยาของยภคาลตปตดส คา
มาลดภเลนซตส สายพดนธทรตปางๆ

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ทตพวรรณ สดงขรทอง
คณะวนศาสตรร  มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.สาพตศ ดตลกสดมพดนธร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนวดฒนวตทยา

 0.25

111 การผลตตนอลาตาลรทดตวซรจากซางข ดาวฟป างหวานโดยกระบวน
การไฮโดรไลซตสด ดวยกรด

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 01/2554-03/2554ผศ.อนทสตษฐร ธนะพตมพรเมธา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
รศ.เพขญจตตร ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
นดนทตกา คล ดายชม 
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท คณะวตศวกรรมศาสตรร

 0.25

112 การผลตตนอลาเมปาโปรไบโอตตก วารสารวตจดยและนวดตกรรมเพพพออทตสาหกรรม
ไทย

ระดดบชาตต 01/2554-04/2554อ.ชทลทพร ชอานาญค ดา
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการอาหาร
ฉลองขวดญ มดพงโง ดน 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตเฉลตมพระ
เกทยรตต จดงหวดดสกลนคร
เฉลตมขวดญ มดพงโง ดน
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตเฉลตมพระ
เกทยรตต จดงหวดดสกลนคร

 -  
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113 การผลตตเมทานอลจากกกาซมทเทนโดยเชพลอเมทาโนโทร
ฟททพถภกตรนงในแคลเซทยมอดลจตเนต

วารสารวตศวกรรมสตพงแวดล ดอมไทย ระดดบชาตต 05/2554-10/2554นส วตลาสตนท นนตะแสน
ภาควตชาวตศวกรรมสตพงแวดล ดอม คณะวตศวกรรม
ศาสตรร มก
รศ.วตไล เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
รศ.ดร.ชาตต เจทยมไชยศรท
ภาควตชาวตศวกรรมสตพงแวดล ดอม คณะวตศวกรรม
ศาสตรร มก.

 0.25

114 การพดฒนาการของไขปนอกกระดองและอดตราการฟดกไขปของ
แมปปภม ดา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ททพ
เลทลยงขทนด ดวยอาหารแตกตปางกดน 3 ชนตด

วารสารวตจดยเทคโนโลยทการประมง ระดดบชาตต 01/2554-06/2554นางสาววาสนา อากรรดตนร
คณะประมง บางเขน สถานทวตจดยประมงคลองวาฬ
นายลตขตต ชภช ตต
คณะประมง บางเขน สถานทวตจดยประมงคลองวาฬ
นายวทฒตชดย อปอนเอทพยม
คณะประมง บางเขน สถานทวตจดยประมงคลองวาฬ

 -  

115 การพดฒนาการคตดไตรปตรองของนตสตตครภวตทยาศาสตรรด ดวย
กตจกรรมการเรทยนรภ ดตามแนวคตด จตตตปดญญาศนกษาในราย
วตชาทดกษะกระบวนการทางวตทยาศาสตรร

วารสารศนกษาศาสตรร มหาวตทยาลดยสงขลา
นครตนทรร วตทยาเขตปดตตานท

ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ผศ.ชาตรท ฝป ายคอาตา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา

 0.50

116 การพดฒนาชทดทดสอบซดลไฟดรสอาหรดบการตรวจวดดปรตมาณ
ซดลไฟดรในนอลาตดวอยปางภาคสนาม

วารสารวตชาการม.อบ. ระดดบชาตต 07/2554-09/2554รศ.คณตตา ตดงคณานทรดกษร
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
ณดชฌตทชา  ทรงคอา
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
ศ.นตพนธร ตด ลงธรรม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา

 0.25

117 การพดฒนาแนวทางการจดดการทรดพยากรปป าไม ดอยปางยดพงยพน
ขององครการบรตหารสปวน ตอาบลหนองไทร ออาเภอนางรอง 
จดงหวดดบทรทรดมยร

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ปาหนดน กดนหาสตนธทร
คณะวนศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.วตพดกตรร จตนตนา
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาการจดดการ
ปป าไม ด
ผศ.ดวงใจ ศทขเฉลตม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
อ.นตตยา เมทลยนมตตร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาการจดดการ
ปป าไม ด

 0.25

118 การพดฒนาโปรแกรมคอมพตวเตอรรเพพพอใช ดสอาหรดบสพบค ดนตดว
บทคคลจากลายนตลวมพอ

วารสารวตชาการ คณะเทคโนโลยท
อทตสาหกรรม มหาวตทยาลดยราชภดฏสกลนคร

ระดดบชาตต 04/2554-09/2554อ.คทณยทต เอทพยมสอาด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 -  

119 การพดฒนาโปรแกรมสอาหรดบเครพพองสร ดางต ดนแบบแบบรวด
เรขว:ภาคบรรยาย

วารสารวตชาการ คณะเทคโนโลยท
อทตสาหกรรม มหาวตทยาลดยราชภดฏสกลนคร

ระดดบชาตต 04/2554-09/2554อ.คทณยทต เอทพยมสอาด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 -  

120 การพดฒนาผลตตภดณฑรคทกกทลเสรตมรอาข ดาวหลดงสกดดนอลามดน. วารสารวตจดยเพพพอการพดฒนาเชตงพพลนททพ. ระดดบชาตต 03/2554-04/2554ผศ.วตษฐตดา จดนทราพรชดย
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
วตภาวรรณ  พรหมเจรตญ

 0.25
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121 การพดฒนาเวขบไซตรเพพพอการผลตตสพพอในงานสปงเสรตมการ
เกษตร

วตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ธนกฤต ชมภภนทช
สาขาเทคโนโลยทสารสนเทศทางการเกษตร 
คณะเกษตร กอาแพงแสน มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
รศ.ศทภพร ไทยภดกดท
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
รศ.ศตรตภดทรา เหมพอนมาลดย
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร

 -  

122 การพดฒนาหลดกสภตรคปายเยาวชนอนทรดกษรปป  าชทมชนด ดวย
กระบวนการมทสปวนรปวมของประชาชนบ ดานพทเตยตอาบลทปา
เสา ออาเภอไทรโยค จดงหวดดกาญจนบทรท

ว ตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ผศ.อภตชาตต ใจอารทยร
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน

 -  

123 การพดฒนาออนโทโลยท เพพพอการจดดการความรภ ดด ดานการแปร
รภปข ดาว

วารสารเกษตร มช. ระดดบชาตต 10/2554โรสรตน อดคนตจ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ธนตต พททธพงษรศตรตพร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร
ผศ.นอลาฝน ลอาดดบวงศร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
ดร.อารทยร ธดญกตจจานทก ตจ
สอานดกหอสมทด บางเขน ฝป ายสารสนเทศ

 0.25

124 การเพตพมขนลนของโรคแอนแทรกโนสบนใบและการตตดเชพลอ
ของผลองทปนพดนธทรรดบประทานสด

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554รศ.สมศตรต แสงโชตต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
รดตตตรส เชทยงสตน
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

125 การเพตพมสมรรถนะในการลดการถปายเทความร ดอนของแผง
กดนแดดไม ดเลพลอยด ดวยการระบายอากาศ

วารสารวตจดยพลดงงาน จทฬาลงกร
ณมหาวตทยาลดย

ระดดบชาตต 02/2554-03/2554รศ.พาสตนท สทนากร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
เทคโนโลยททางอาคาร

 0.25

126 การมทสปวนรปวมของประชาชนในการทปองเททพยวเชตง
วดฒนธรรมแบบโฮมสเตยรของชทมชนบ ดานโคกโกปง ตอาบล
กทดหว ดา ออาเภอกทฉตนารายณร จดงหวดดกาฬสตนธทร

วารสารสดงคมศาสตรรและมนทษยศาสตรร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554จทฬา ศรทบทตตะ
โครงการสหวตทยาการระดดบบดณฑตตศนกษา 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
อ.มาตรตนท รดกษรตานนทรชดย
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาภภมตศาสตรร

 0.50

127 การรดบรภ ดวดฒนธรรมความปลอดภดยของแรงงานไทยในวตถท
ชทว ตตแบบบรตโภคนตยม

วารสารสดงคมศาสตรรและมนทษยศาสตรร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ออาภรณร ชดยโชตกตจ
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาจตตวตทยา
ผศ.ปนดดดา ชอานาญสทข
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาจตตวตทยา

 0.50
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128 การลดไนโตรเจนในนอลาเสทยด ดวยการบอาบดดทางชทวภาพ
โดยกระบวนการอนามขอก: การทบทวนเอกสาร

วารสารวตศวกรรมสตพงแวดล ดอมไทย ระดดบชาตต 02/2554-04/2554กทลยา สารตชทว ตน
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
ผศ.สดญญา สตรตว ตทยาปกรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
ผศ.มงคล ดอารงครศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
สมเกทยรตต เตชกาญจนรดกษร
ศภนยรพดนธทวตศวกกรมและเทคโนโลยทชทวภาพแหปง
ชาตต มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทพระจอมเกล ดา
ธนบทรท
เฉลตมราช วดนทวตน
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทพระจอมเกล ดาธนบทรท 
ผศ.พงศรศดกดตด หนภพดนธร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม

 0.25

129 การเลพอกตอาแหนปงททพตด ลงของสถานททพให ดบรตการด ดวยวตธทการ
หาคอาตอบททพดทททพสทด

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 10/2554-12/2554อ.จดนทรรศตร ต สตงหรเถพพอน
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ

 0.25

130 การวตเคราะหรความหลากหลายทางพดนธทกรรมของเชพลอ 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย
ด ดวยเทคนตคเอเอฟแอลพท

วารสารโรคพพช ระดดบชาตต 01/2554-12/2554อ.สทจตนตร ภดทรภภวดล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
รศ.วตชดย โฆสตตรดตน
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ดร.จทฑาเทพ วดชระไชยคทปตร
ศภนยรเทคโนโลยชทวภาพเกษตร
นางสาวรตนนภา สมสนทก
ศภนยรเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร

 -  

131 การวตเคราะหรคปาดดชนทอทณหภภมตความชพลนในจดงหวดดนครปฐม 
ในชปวงปท  2551-2552

วารสารสดตวแพทยร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ผศ.อดตศร ยะวงศา
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
ณดฏฐรฤพงศร ภภบดวเพชร
กรมอทตทนตยมวตทยา  กระทรวงเทคโนโลยท
สารสนเทศและการสพพอสาร  สถานทอทตทนตยมวตทยา
นครปฐม

 0.25
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132 การวตเคราะหรต ดนททนตปอหนปวยในการบรตการโรงพยาบาล
สดตวรมหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร หนองโพ ปทงประมาณ 
2551

วารสารสดตวแพทยร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.เกทยรตตศดกดตด ตดนเจรตญ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
กนตษฐา จอารภญสวดสดตด
Mahidol University
สทคนธา คงศทล
Mahidol University
รศ.อนทชดย ภตญโญภภมตมตนทรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า

 0.25

133 การวตเคราะหรทางการเงตนของการเพาะเลทลยงปภม ดา 
(Portunus pelagicus) แบบครบวงจร

วารสารการประมง ระดดบชาตต 03/2554-04/2554นายวทฒตชดย อปอนเอทพยม
คณะประมง บางเขน สถานทวตจดยประมงคลองวาฬ
นางสาววาสนา อากรรดตนร
คณะประมง บางเขน สถานทวตจดยประมงคลองวาฬ
นายลตขตต ชภช ตต
คณะประมง บางเขน สถานทวตจดยประมงคลองวาฬ
นางสาวกนกพร เกษสทวรรณร
กลทปมวตชาการ สอานดกวตจดยและพดฒนาประมงชายฝดพง 
กรมประมง
นางรดชกร อรชทน
คณะประมง บางเขน สถานทวตจดยประมงคลองวาฬ

 -  

134 การศนกษาการใช ดของเสทยกลทเซอรอลจากเครพพองผลตตไบโอ
ดทเซลชทมชนเพพพอผลตตนอลายาทอาความสะอาดพพลน

วารสารอนามดยสตพงเเวดล ดอม ระดดบชาตต 10/2554-12/2554อ.สทจตณณา กรรณสภต
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
ดร.สทพนตดา(พงษรศตรต)  วตนตจฉดย
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ

 0.25

135 การศนกษาความเปข นไปได ดในเชตงเศรษฐกตจในการตด ลงโรง
งานผลตตนอลามดนดทเซลจากชทวมวลประเภทเศษไม ด

วารสารมหาวตทยาลดยศรทนครตนทรวตโรฒ (
สาขาวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยท)

ระดดบชาตต 01/2554-06/2554ผศ.นตคม แหลมสดก
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนผลตตภดณฑร
กฤตภาส ศทภกรมงคล
บรตษดท โปรเจค แอสโซซตเอท
พรรณภา ศดกดตดสภง
คณะวตทยาศาสตรร มก.

 0.25

136 การศนกษาความสดมพดนธทรของลดกษณะกากททพปรากฏของถดพว
เหลพองและงาดอากดบปรตมาณนอลามดนททพรดบจากเครพพองสกดด
นอลามดนแบบสกรภอดด

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.ศทภกตตตร สายสทนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน
ผศ.สทดสายสตน แก ดวเรพอง
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน

 0.50

137 การศนกษาคอาบอกการณรลดกษณะประเภทมองเหตทการณรใน
ภาพรวม "แล ดว"ในภาษาไทย และคอาททพเททยบเทปากดนใน
ภาษาลาวและเขมร

มนทษยศาสตรรในทศวรรษใหมป :พลวดตแหปง
องครความรภ ดและพหทลดกษณรทางวดฒนธรรม

ระดดบชาตต 08/2554รศ.ทดศนาลดย บภรพาชทพ
คณะมนทษยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ภาษาศาสตรร

 -  

138 การศนกษาปดจจดยททพมทผลกระทบตปอการขยายตดวของการ
ทปองเททพยวและศนกษาโครงสร ดางรายได ดและการกระจาย
รายได ดของชทมชนทปองเททพยวในภาคตะวดนออก

วารสาร การจดดการสมดยใหมป ระดดบชาตต 01/2554-06/2554อ.มทขสทดา พภลสวดสดตด
คณะวตทยาการจดดการ ศรทราชา การจดดการ
โรงแรมและทปองเททพยว

 0.25
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139 การศนกษาพารามตเตอรรททพมทผลตปอร ดอยละผลได ดในกระบวน
การผลตตไบโอดทเซลแบบสองขด ลนตอนจากกรดไขมดนปาลรม
ททพได ดจากการกลดพน

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 01/2554-03/2554May Myat Khine
รศ.เพขญจตตร ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
อ.เมธท สายศรทหยทด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
ผศ.อนทสตษฐร ธนะพตมพรเมธา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 0.25

140 การศนกษาระดดบโมเลกทลของเชพลอ Brome mosaic virus 
สาเหตทโรคดปางของข ดาวฟป างในประเทศไทย

วตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ผศ.คนนงนตตยร เหรทยญวรากร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
อดงคาร ยตสารคทณ
สปวนตดว

 0.50

141 การศนกษาระยะเวลาการเกขบรดกษา Thalassiosira sp. 
สอาหรดบการอนทบาลลภกกท ดง

วารสารแกปนเกษตร ระดดบชาตต 10/2554-12/2554อดชฌา ปป านแก ดว
สรวตศ เผปาทองศทข
สอานดกงานพดฒนาวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยท
แหปงชาตต
อ.วรรณวตมล คล ดายประดตษฐร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาผลตตภดณฑรประมง
ผศ.จตนตนา สและน ดอย
คณะประมง บางเขน ภาควตชาวตทยาศาสตรรทาง
ทะเล

 0.25

142 การศนกษารภปแบบททพเหมาะสมของการเลทลยงแมปพดนธทรปภ
ม ดา(Portunus pelagicus)หลดงเพาะฟดกเพพพอให ดมทไขป
นอกกระดองอทกครด ลง

วารสารวตจดยและสปงเสรตมวตชาการเกษตร ระดดบชาตต 10/2554-01/2555นายวทฒตชดย อปอนเอทพยม
คณะประมง บางเขน สถานทวตจดยประมงคลองวาฬ
นางสาววาสนา อากรรดตนร
คณะประมง บางเขน สถานทวตจดยประมงคลองวาฬ

 0.25

143 การศนกษาและเปรทยบเททยบองครประกอบไทยของวดสดทททพ
ใช ดในงานโครงสร ดางอาคารและระบบผนดงในการกปอสร ดาง
บ ดานพดกอาศดย

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 07/2554จตรวดฒนร ทดพงทอง
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาวตศวกรรมโยธา มก.
ผศ.ปตยนทช เวทยรวตวรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา

 0.25

144 การศนกษาวดสดทปลภกอดดเมขดเพพพอทดแทนดตนผสม วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 08/2554-12/2554น.ส.ดลยา หนภแก ดว
ผศ.ณดฏฐ พตชกรรม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
รศ.พภนพตภพ เกษมทรดพยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

145 การศนกษาสภาวะททพเหมาะสมในการเตรทยมไฮโดรไลเสท
ผดกตบชวาโดยหม ดอนนพงไอนอลาแรงดดนสภงเพพพอผลตตเอทานอล

Veridian E-Journal SU ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.รดชพล พะวงศรรดตนร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร

 0.25
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146 การศนกษาอดตราการรดพวไหลของกกาซฟอสฟทนจากโครงสร ดาง
ผ ดาคลทมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ททพมทความหนา
ตปางกดน

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ธทรเดช เดชทองจดนทรร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร
อ.วดชรพล ชยประเสรตฐ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร
นายเอนก สทขเจรตญ
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายเครพพอง
จดกรกลการเกษตรแหปงชาตต

 0.50

147 การสร ดางสารประกอบกลตพนรสกลทปมอดลดทไฮดร 
(n-hexanal,3Z-nonenal and 2E-nonenal) ใน
สาหรปายสทนอลาตาล, Laminaria angustata (เรพพองแปล)

วารสารวตทยาศาสตรร (Science),สมาคม
วตทยาศาสตรรแหปงประเทศไทย ในพระบรม
ราชภปถดมภร

ระดดบชาตต 05/2554-06/2554ผศ.กดงสดาลยร บทญปราบ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาผลตตภดณฑรประมง

 0.25

148 การสร ดางสอานนกท ดองถตพนบ ดานหนองขาว ออาเภอทปามปวง 
จดงหวดดกาญจนบทรท ในบรตบทททนนตยมโลกาภตวดตนร

วารสารสดงคมศาสตรรและมนทษยศาสตรร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554เบขญจมาภรณร แดนอตนทรร
นตส ตตปรตญญาโท โครงการสหวตทยาการ บดณฑตต
วตทยาลดย มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ผศ.โสวดตรท ณ ถลาง
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดงคมวตทยา
และมานทษยวตทยา

 0.50

149 การสอนวตทยาศาสตรรททพเน ดนการสพบเสาะหาความรภ ด วารสารมนทษยศาสตรรและสดงคมศาสตรร 
มหาวตทยาลดยมหาสารคาม

ระดดบชาตต 01/2554-03/2554อ.จทระวรรณ เกษสตงหร
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา

 0.50

150 การสดงเคราะหรคลพพนแผปนดตนไหวสอาหรดบงานด ดานวตศวกรรม
โยธา

โยธาสาร ระดดบชาตต 10/2554-12/2554อ.พภลพงษร พงษรวตทยภานท
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา สาขา
วตชาวตศวกรรมตปอเรพอและเครพพองกลเรพอ

 -  

151 การสอารวจชนตดของปลาททพต ตดพยาธตใบไม ดระยะเมตาเซอรร
คาเรทยจากบางท ดองททพในภาคตะวดนออกเฉทยงเหนพอของ
ประเทศไทย

วารสารวตจดยเทคโนโลยทการประมง ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ผศ.วดชรตยา ภภรทว ตโรจนรกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 -  

152 การสอารวจชนตดของโมโนจทนททพพบในปลานอลาจพดจากอปาง
เกขบนอลาบางพระ จดงหวดดชลบทรท

วารสารวตจดยรามคอาแหง (วตทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยท)

ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ผศ.วดชรตยา ภภรทว ตโรจนรกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 0.50

153 การหาขนาดเส ดนผปานศภนยรกลางและความยาวของหลอด
แคพตลลารทในระบบทอาความเยขนโดยวตธทแบปงเปข นชปวงความ
ยาวยปอย

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 04/2554-06/2554รศ.มนตรท  พตรทณเกษตร  
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 0.25

154 การออกแบบและพดฒนาเครพพองปตดฝาประปป องกนพง
อดตตโนมดตตแบบใช ดอทปกรณรนตวแมตตก

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.ชาครตต ศรททอง
คณะเทคโนโลยทอทตสาหกรรม มหาวตทยาลดยราช
ภดฎวไลยอลงกรณร 
อ.อรวตกา แก ดวเชพลอ
คณะเทคโนโลยทอทตสาหกรรม มหาวตทยาลดยราช
ภดฎวไลยอลงกรณร 
อ.ศทภกตตตร สายสทนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน

 0.50
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155 การออกแบบและวตเคราะหรระบบปดองกดนอดคคทภดยในห ดอง
เครพพองบนแทปนขทดเจาะนอลามดนดตบและกกาซธรรมชาตตในอปาว
ไทย

วตศวกรรมสารมก. ระดดบชาตต 10/2554-12/2554ผศ.นดนทตยา หาญศทภลดกษณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
ปทณณดา กนกรดตนโชตต
สาขาวตชาวตศวกรรมความปลอดภดย คณะวตศวกรรม
ศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขต
บางเขน

 0.25

156 การออกแบบวตจดย วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร (สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ผศ.วทรฉดตร สทปดญโญ
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน

 0.50

157 เขพพอนกดนคลพพนเพพพอปดองกดนการกดดเซาะชายฝดพง โยธาสาร ระดดบชาตต 04/2554-06/2554อ.เช ตดวงศร แสงศทภวานตช
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา

 -  

158 ความเข ดมและทตศทางของความวตตกกดงวลกปอนการแขปงขดน
ในนดกกทฬาททพเข ดารปวมการแขปงขดนกทฬานดกเรทยนคนพตการแหปง
ประเทศไทย ประจอาปท  2553. วตทยาสารกอาแพงแสน 
สาขาวตทยาศาสตรรสทขภาพและกทฬา.  ปทททพ 9 ฉบดบททพ 3.

วตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 09/2554-12/2554อ.สทพดชรตนทรร ปานอททดย
คณะวตทยาศาสตรรการกทฬา กอาแพงแสน สาขา
วตชาจตตวตทยาการกทฬา
วทรยา ชลานดนตร 
โรงพยาบาล
อ.วตมลมาศ ประชากทล
คณะวตทยาศาสตรรการกทฬา กอาแพงแสน สาขา
วตชาจตตวตทยาการกทฬา

 -  

159 ความคตดเหขนของผภ ดประกอบวตชาชทพสพพอมวลชน ททพมทตปอสพพอ
มวลชนไทย

วารสารการประชาสดมพดนธรและการโฆษณา ระดดบชาตต 02/2554-06/2554อ.ศรดณยรธร ศศตธนากรแก ดว
คณะมนทษยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
นตเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร

 0.25

160 ความชพลนสมดทลและคทณสมบดตตทางเทอรรโมไดนามตกสรของ
ไพล

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554เทวรดตนร ทตพยวตมล
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทสทรนารท
รศ.สมยศ เชตญอดกษร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร

 0.50

161 ความชทกทางซทร ดมและปดจจดยเสทพยงของการตตดเชพลอไวรดสข ดอ
อดกเสบและสมองอดกเสบในแพะของแพะเนพลอในจดงหวดด
ชดยนาท

วารสารสดตวแพทยร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554ภดทรตน โอภาสชดยทดตตร
กรมปศทสดตวร
ผศ.สทวตชา เกษมสทวรรณ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
สทขทม สนธตพดนธร
กรมปศทสดตวร
วดชรพงษร สทดดท
กรมปศทสดตวร
เขมพรรษ บทญโญ
กรมปศทสดตวร
ผศ.พตพดฒนร อรทณวตภาส
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า

 0.25

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 27/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

162 ความชทกและปดจจดยเสทพยงของการพบผลบวกทางซทรดมตปอ
โรคบรภเซลโลซทสในแพะเนพลอของจดงหวดดชดยนาท

วารสารสดตวแพทยร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554วดชรพงษร สทดดท
กรมปศทสดตวร
ภดทรตน โอภาสชดยทดตตร
กรมปศทสดตวร
สทขทม สนธตพดนธร
กรมปศทสดตวร
เขมพรรษ บทญโญ
กรมปศทสดตวร
ผศ.สทวตชา เกษมสทวรรณ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
รศ.ธทระ รดกความสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า

 0.25

163 ความเปข นไทยในสอาเนทยงเอขกโซตตก: การศนกษาภาพแทน
ประเทศไทยในหนดงสพอ Lonely Planet เช ตงวาทกรรม

วารสารอดกษรศาสตรร มหาวตทยาลดยศตลปากร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ผศ.นดทธนดย ประสานนาม
คณะมนทษยศาสตรร บางเขน ภาควตชาวรรณคดท

 0.50

164 ความรภ ดความสามารถ การปฏตบดตตงาน คทณลดกษณะและ 
เจตคตตตปอวตชาชทพครภของนตสตตฝนกประสบการณรวตชาชทพครภ
วตทยาศาสตรร หลดกสภตรการผลตตครภ 5 ปท

Songklanakarin Journal of Social 
Sciences and Humanities (วารสาร
สงขลานครตนทรร ฉบดบสดงคมศาสตรรและ
มนทษยศาสตรร )

ระดดบชาตต 01/2554-02/2554ผศ.ชาตรท ฝป ายคอาตา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา
ผภ ดชปวยศาสตราจารยร นฤมล ยทตาคม
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา

 0.50

165 ความสดมพดนธรทางพดธทกรรมของเชพลอรา Puccinia polysora 
สาเหตทโรคราสนตมข ดาวโพดในประเทศไทย

วารสารโรคพพช ระดดบชาตต 12/2554-12/2554อ.จตนตนา อดนอาตมรงาม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 -  

166 ความสดมพดนธรระหวปางการรดบรภ ดความยทตตธรรมในการประเมตน
ผลการปฏตบดตตงานกดบพฤตตกรรมการตปอต ดานการทอางาน

วารสารสดงคมศาสตรรและมนทษยศาสตรร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554กมลรดตนร โกมลจตนดา
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาจตตวตทยา
ผศ.ปนดดดา ชอานาญสทข
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาจตตวตทยา

 0.50

167 ความสดมพดนธรระหวปางฤดภเกขบเกทพยวกดบคทณภาพของผลส ดมโอ
พดนธทรขาวใหญป

วารสารเกษตรพระจอมเกล ดา ระดดบชาตต 01/2554-04/2554ผศ.ลพ ภวภภตานนทร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
สทขวดฒนร  ทองเหลทยว
ภาควตชาพพชสวน คณะเกษตร กอาแพงแสน 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร

 0.25

168 ความสอาคดญของหลดกสภตรธทรกตจศนกษา วารสารมนทษยศาสตรรและสดงคมศาสตรร 
มหาวตทยาลดยมหาสารคาม

ระดดบชาตต 10/2554-12/2554อ.นงลดกษณร มโนวลดยเลา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาอาชทวศนกษา

 0.50
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169 ความหลากชนตดของแมลงศดตรภข ดาวและศดตรภธรรมชาตตใน
นาข ดาวอตนทรทยร

วารสารเกษตร ระดดบชาตต 02/2554-02/2554นายวตชดย สรพงษรไพศาล
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยรวตจดย
และพดฒนากทฏวตทยาสตพงแวดล ดอม
รศ.สมชาย ธนสตนชยกทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชากทฏวตทยา
วงครพดนธร พรหมวงคร
สถาบดนวตจดยและพดฒนา กอาแพงแสน ศภนยรวตจดยและ
พดฒนากทฏวตทยาสตพงแวดล ดอม
ฉดตรมณท วทฒตสาร 
สถาบดนวตจดยและพดฒนา กอาแพงแสน ศภนยรวตจดยและ
พดฒนากทฏวตทยาสตพงแวดล ดอม
ภราดร ดอกจดนทรร 
สถาบดนวตจดยและพดฒนา กอาแพงแสน ศภนยรวตจดยและ
พดฒนากทฏวตทยาสตพงแวดล ดอม

 0.25

170 ความหลากหลายของกล ดวยไม ดในอททยานแหปงชาตตททปง
แสลงหลวง

วารสารพฤกษศาสตรรไทย ระดดบชาตต 10/2554นางสาวอ ดอพร เผพอกคล ดาย
สอานดกงานหอพรรณไม ด สอานดกวตจดยการอนทรดกษร
ปป าไม ดและพดนธทรพพช กรมอททยานแหปงชาตต สดตวรปป า 
และพดนธทรพพช
ผศ.ฉดตรชดย เงตนแสงสรวย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพฤกษ
ศาสตรร
ดร.สมราน สทดดท
สอานดกงานหอพรรณไม ด สอานดกวตจดยการอนทรดกษร
ปป าไม ดและพดนธทรพพช กรมอททยานแหปงชาตต สดตวรปป า 
และพดนธทรพพช

 -  

171 ความหลากหลายของยทนอตมมภโนโกลบภลตน วารสารวตทยาศาสตรร มก. ระดดบชาตต 01/2554-04/2554อ.อตงอร กตมกง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 0.25

172 ความหลากหลายทางชทวภาพและโครงสร ดางชทมชนของ
แมลงนอลาในบปอนอลาจพดททพมทนอลาขดงตลอดเวลา

Veridian E-Journal ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.แตงอปอน พรหมมต
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร

 0.25

173 ความหลากหลายทางพดนธทกรรมของไกปฟดาในสภาพกรง
เลทลยง

วารสารสดตวรปป าเมพองไทย ระดดบชาตต 12/2554กฤตยาพร เพขญชาตต
ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด คณะวนศาสตรร 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.วรวตทยร วดชชวดลคท
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
พยาธตวตทยา
ผศ.รองลาภ สทขมาสรวง
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด

 0.25

174 ความหลากหลายและการแพรปกระจายของมอลลดสกรใน
เกาะจอาจดงหวดดกระบทพ

วารสารวตจดยรามคอาแหง (วตทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยท)

ระดดบชาตต 01/2554-06/2554อ.ชทวารดตนร พรตนทรากภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 0.50

175 คทณภาพของกระเพาะโคททพได ดจากการล ดางทอาความสะอาด
ด ดวยวตธทตปางๆ.

วารสารเกษตรพระจอมเกล ดา ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ผศ.ศศตธร นาคทอง
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล

 0.25

176 คทณภาพของฟดกทองญทพปทป นพร ดอมปรทงภายใต ดการบรรจทแบบ
ปรดบบรรยากาศททพคดดเลพอก

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554นางสาวอภตญญา จทฑางกภร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร

 0.50
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177 คทณภาพผลของมะขามปดอมจากแหลปงธรรมชาตตของ
ประเทศไทย

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 08/2554-12/2554นางนวลปรางคร ไชยตะขบ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร 
สถานทวตจดยกาญจนบทรท
นายนคร เหลพองประเสรตฐ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร ศภนยร
วตจดยระบบนตเวศเกษตร
นางสาวนตภา เขพพอนควบ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร 
สถานทวตจดยสตทธตพรกฤดากร

 0.50

178 คทณสมบดตตทางเภสดชจลนศาสตรรและชทวปรตมาณออกฤทธตด
สดมพดนธรของยาเอรโรฟลอกซาซตนในหมภปป า

เชทยงใหมปสดตวแพทยสาร ระดดบชาตต 03/2554รศ.กมลชดย ตรงวานตชนาม
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เภสดชวตทยา
ผศ.ปารทยา อทดมกทศลศรท
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เภสดชวตทยา
รศ.วตราช นตมตตสดนตตวงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
สรทรวตทยา
อารรตนท ชดชวาลชลธทระ
ภาควตชาพยาธตชทววตทยา คณะสดตวแพทยศาสตรร 
มหาวตทยาลดยขอนแกปน
นายสมหมาย หอมสวาท
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
สรทรวตทยา

 0.25

179 เครพพองดพพมนอลาตาลน ดอยทางเลพอกเพพพอสทขภาพ ขปาวสารเกษตรศาสตรร ระดดบชาตต 02/2554-05/2554ดร.เนตรนภตส วดฒนสทชาตต
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ

 -  

180 โครงการพดฒนาองครกรสร ดางเสรตมสทขภาพ ตามหลดก 3 อ. 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร

วารสารการสปงเสรตมสทขภาพและอนามดยสตพงแวด
ล ดอม

ระดดบชาตต 01/2554-03/2554อ.ประเสรตฐศดกดตด กายนาคา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพลศนกษา

 -  

181 จทดทอางานของคภลลตพงทาวเวอรรแบบไหลสวนทางหลดงจาก
เปลทพยนแผงขยายฟตลรมนอาุ ด

เทคนตค เครพพองกล.ไฟฟดา.อทตสาหการ ระดดบชาตต 10/2554รศ.มนตรท  พตรทณเกษตร  
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 -  

182 จทลตนทรทยรทางการค ดาในกระบวนการบอาบดดนอลาเสทยโรงงาน
ปลาปป น

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 07/2554-09/2554พรชนก วงศรผดทงเกทยรตต
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
รศ.ภดชราภรณร สทวรรณวตทยา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม

 0.25

183 ฉลากอาหาร GMO Food Focus Thailand ระดดบชาตต 06/2554อ.อรชส นภสตนธทวงศร อรรถจตนดา
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 -  

184 เชพลอรา Leptoxyphium kurandae Crous & R.G. 
Shivas สาเหตทโรคปพลนดอาของลองกอง

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554รศ.สมศตรต แสงโชตต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
ธดญมน สดงขรศตร ต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 0.50
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185 ตามตตดสถานการณร GMOs กดบศภนยรข ดอมภลเทคโนโลยท
ชทวภาพและความปลอดภดยทางชทวภาพ

ขปาวสารเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร AG-BIO 
Newsletter

ระดดบชาตต 01/2554-03/2554รศ.สทพดฒนร อรรถธรรม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 -  

186 ทรรศนะเกทพยวกดบธรรมชาตตของวตทยาศาสตรรของนดกศนกษา
ฝนกประสบการณรวตชาชทพในโครงการสปงเสรตมการผลตตครภททพ
มทความสามารถพตเศษทางวตทยาศาสตรรและคณตตศาสตรร (
สควค.)

วารสารสงขลานครตนทรร ฉบดบสดงคมศาสตรร
และมนทษยศาสตรร

ระดดบชาตต 09/2554-10/2554Prutaporn Lalitanurak
Graduate Student (Science 
Education),Faculty of Education, 
Kasetsart University
ผศ.ชาตรท ฝป ายคอาตา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา

 0.50

187 เทคนตคการถปายทอดความรภ ดในการจดดการขยะของอาสา
สมดครสาธารณสทข  เขตตอาบลเเหลมผดกเบทลย ออาเภอบ ดาน
เเหลม จดงหวดดเพชรบทรท

วารสารสตพงเเวดล ดอม มก. ระดดบชาตต 04/2554-09/2554จทฬารดตนร  ภภมตประหมดน
วตทยาลดยสตพงเเวดล ดอม
รศ.อตทธตพล ราศรทเกรทยงไกร
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
อ.สทจตณณา กรรณสภต
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
ผศ.สทพดตรา ศรทสทวรรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร

 -  

188 เทคโนโลยทการกดกเกขบและการแยกกกาซคารรบอน
ไดออกไซดรจากการเผาไหม ดของเชพลอเพลตงฟอสซตล

วตศวกรรมสาร มข. ระดดบชาตต 10/2554-12/2554อ.ธงไทย วตฑภรยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 0.25

189 นาโนเทคโนโลยทกดบทรดพยากรดตน วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 03/2554-03/2554ผศ.กรรณตการร สดจจาพดนธร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 0.50

190 นอลาแขขงตตดไฟใต ดพพลนพตภพ แหลปงพลดงงานใหมปในอนาคต วตศวกรรมสาร ระดดบชาตต 09/2554-10/2554อ.พภลพงษร พงษรวตทยภานท
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา สาขา
วตชาวตศวกรรมตปอเรพอและเครพพองกลเรพอ

 -  

191 แนวทางการจดดหาเงตนททนผปานตลาดการเงตนขององครกร
ปกครองสปวนท ดองถตพน

วารสารการจดดการภาครดฐและภาคเอกชน ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ผศ.ภดทรกตตตตด เนตตนตยม
คณะบรตหารธทรกตจ บางเขน ภาควตชาการเงตน

 0.50

192 แนวทางการใช ดผลพลอยได ดจากโรงงานแปดงมดนสอาปะหลดง
เลทลยงแกะขทน

ขปาวสารเกษตรศาสตรร ระดดบชาตต 02/2554-05/2554อ.วดชรวตทยร มทหนองใหญป
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ

 -  

193 แนวโน ดมการสะสมคารรบอนในดตนททพใช ดปลภกข ดาวจากการใสป
ฟางข ดาวและฟางข ดาวเผา

Veridian E-Journal ระดดบชาตต 06/2554อ.เครพอมาศ สมดครการ
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
นางสาววตไล เสาธงน ดอย
นตสตตหลดกสภตรวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยทสตพงแวด
ล ดอม คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพง
แสน 
อ.ศทภชดย ออาคา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 0.25

194 บทบาทของการวางแผนและควบคทมทางการเงตนททพมทตปอ
การใช ดจปายเงตน: กรณทศนกษานตสตตททพกภ ดยพมเงตนเพพพอการศนกษา
ชด ลนปทททพ 4 คณะวตทยาการจดดการ มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร

BU Academic Review ระดดบชาตต 01/2554-06/2554อ.สมบภรณร สาระพดด
คณะวตทยาการจดดการ ศรทราชา สาขาการบดญชท
บรตหาร
ศตรตวรรณ  คลปองแคลปว
คณะวตทยาการจดดการ ศรทราชา

 0.50
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195 บทบาทของวตศวกรโครงสร ดางในสภาวะโลกททพกอาลดงร ดอน Construction and Property ระดดบชาตต 01/2554-02/2554รศ.เบญจพล เวทยรวตวรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา

 -  

196 บทวตจารณรหนดงสพอ: ปมเอดตปดสในนตทานแปรรโรตร วารสารมนทษยศาสตรร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร

ระดดบชาตต 01/2554-06/2554อ.พรรณราย ชาญหตรดญ
คณะมนทษยศาสตรร บางเขน ภาควตชาวรรณคดท

 0.50

197 บทวตจารณรหนดงสพอ: โรงรดบจอานอาหมายเลข 8 นวนตยายรดก
เหนพอธรรมชาตตของเซตนเสวป

วารสารจทนศนกษา ระดดบชาตต 04/2554-12/2554ผศ.นดทธนดย ประสานนาม
คณะมนทษยศาสตรร บางเขน ภาควตชาวรรณคดท

 0.25

198 บ ดานพพลนถตพนลาวเวทยง...ททพบ ดานเลพอก หน ดาจดพว วปาด ดวยประวดตตศาสตรรสถาปดตยกรรม
และสถาปดตยกรรมไทย

ระดดบชาตต 09/2554-08/2555ผศ.วดนดท พตนตจวรสตน
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม

 0.25

199 แบบจอาลองความคตดเรพพองพดนธะเคมทของนดกเรทยนชด ลนมดธยม
ศนกษาปทททพ 4

Songklanakarin Journal of Social 
Sciences and Humanities (วารสาร
สงขลานครตนทรร ฉบดบสดงคมศาสตรรและ
มนทษยศาสตรร )

ระดดบชาตต 03/2554-04/2554ณดชธฤต เกพลอทาุอาน
นตสตตปรตญญาโท สาขาวตชาวตทยาศาสตรรศนกษา
ผศ.ชาตรท ฝป ายคอาตา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา
รศ.สทดจตต สงวนเรพอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 0.50

200 ปฏตกตรตยาของข ดาวบางพดนธทรตปอประชากรเพลทลยกระโดดสท
นอลาตาลในเขตภาคเหนพอตอนลปางของประเทศไทย

วารสารเกษตรนเรศวร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554นางสาวบรรจง  ออาภา
ภาควตชาวตทยาศาสตรรการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตรรทรดพยากรธรรมชาตตและสตพงแวดล ดอม 
มหาวตทยาลดยนเรศวร
รศ.ดร. วทรเทพ พงษรประเสรตฐ
ภาควตชาวตทยาศาสตรรการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตรรทรดพยากรธรรมชาตตและสตพงแวดล ดอม 
มหาวตทยาลดยนเรศวร
รศ.สมชาย ธนสตนชยกทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชากทฏวตทยา
นายวตชดย สรพงษรไพศาล
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยรวตจดย
และพดฒนากทฏวตทยาสตพงแวดล ดอม
นางสาวคณตตา เกตดสทข
ศภนยรวตจดยข ดาวพตษณทโลก จดงหวดดพตษณทโลก
นายเจตนร คชฤกษร
ศภนยรวตจดยข ดาวพตษณทโลก จดงหวดดพตษณทโลก

 -  

201 ประชากรเสพอโครปงบรตเวณหทบเขานางรอา ในเขตรดกษาพดนธทร
สดตวรปป าห ดวยขาแข ดง

วารสารสดตวรปป าเมพองไทย ระดดบชาตต 12/2554ผศ.รองลาภ สทขมาสรวง
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด

 0.25

202 ประสตทธตภาพการถปายยทนพตนทนซตนเทสททพแยกจากมะกรภดเข ดา
สภปอะราบตดอปซตสด ดวยอะโกรแบคททเรทยม

Thai Journal of Genetics ระดดบชาตต 07/2554-12/2554รศ.พดฒนา ศรทฟดา ฮทนเนอรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
อดจราพร ศรทบทญเลตศ
ภาควตชาพดนธทศาสตรร มก
ภาวรรธนร วงศรคอาไพร
โครงการสหวตทยาการ มก

 0.25
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203 ประสตทธตภาพของวานตลลตนและใยเปลพอกมะมปวงในการต ดาน
จทลตนทรทยรในเนพลอมะมปวงสด

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554ธนเดช โตธนาภรณร
โครงการสปงเสรตมอดจฉรตยภาพทางวตทยาศาสตรร
และเทคโนโลยท รทปนเยาวชน ระดดบมดธยมศนกษา
ตอนต ดน สอานดกงานพดฒนาวตทยาศาสตรรและ
เทคโนโลยทแหปงชาตต
อ.จตตศตรต ราชตนะพดนธทร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
พรชดย ราชตนะพดนธทร
สาขาเทคโนโลยทการบรรจท คณะอทตสาหกรรม
เกษตร มหาววตทยาลดยเชทยงใหมป
อ.ศศตธร ตรงจตตภดกดท
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 0.50

204 ปรตมาณนอลาททพเหมาะสมและปดจจดยททพมทผลตปอปรตมาณนอลาใน
การหทงข ดาวกล ดอง

วารสารคหเศรษฐศาสตรร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554งามศตรตขวดญ เพตพมศรท
ผศ.ลทพลท อตงศรทสวปาง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต
รศ.ทดศนทยร ลตลมสทวรรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาคหกรรมศาสตรร

 0.25

205 ปะการดงฟอกขาว วารสารธรรมชาตตและสตพงแวดล ดอมของประเทศ
ไทย

ระดดบชาตต 01/2554-03/2554อ.จรวย สทขแสงจดนทรร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาวตทยาศาสตรรทาง
ทะเล
น.ส.นตภา กทลานทจารท
ศภนยรวตจดยและพดฒนาประมงทะเลอปาวไทยตอนบน 
(สมททรปราการ) กรมประมง

 -  

206 ปดจจดยททพมทความสดมพดนธรกดบพฤตตกรรมการทอางานของ
พนดกงานสายการผลตตบรตษดท สยามโคลทตตลง ซดพพลาย
เออรร จอากดด

วารสารสดงคมศาสตรรและมนทษยศาสตรร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ธเนศทดศ สภนยรสาทร
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาจตตวตทยา คณะสดงคม
ศาสตรร บางเขน 
ผศ.ถวดลยร เนทยมทรดพยร
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาจตตวตทยา

 0.50

207 ปดจจดยททพมทผลตปอการตดดสตนใจซพลอไม ดดอกไม ดประดดบของผภ ด
บรตโภคในหมภปบ ดานไม ดดอกไม ดประดดบ คลอง15จดงหวดด
นครนายก

agricultural Science journal ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ผศ.สทภาภรณร เลตศศตรต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
รศ.พตชดย ทองดทเลตศ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร

 0.50

208 ปดจจดยททพมทอ ตทธตพลตปอแอคตตวตตทของเอนไซมรไฮโดรจทเนส
และไนโตรจทเนสในการผลตตไฮโดรเจนชทวภาพของไซยา
โนแบคททเรทย

วารสารวตทยาศาสตรร มข. (KKU Sci. J.) ระดดบชาตต 06/2554อ.วทฒตนดนทร รดกษาจตตรร
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
นายคมสดน สดจจะสถาพร
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร

 0.50
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209 ปดจจดยททพสปงผลตปอการยอมรดบการประเมตนผลการปฏตบดตตงาน
ของพนดกงานบรตษดทผภ ดประกอบธทรกตจอสดงหารตมทรดพยรแหปง
หนนพง

วารสารสดงคมศาสตรรและมนทษยศาสตรร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554เสกสตญจนร สดงวาลยรเพชร
นตสตตปรตญญาโท คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาค
วตชาจตตวตทยา
อ.ศยามล เอกะกทลานดนตร
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาจตตวตทยา

 0.50

210 ปดจจดยททพสปงผลตปอความผภกพดนตปอองครการของพนดกงานสภา
อทตสาหกรรมแหปงประเทศไทย

วารสารสดงคมศาสตรรและมนทษยศาสตรร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ศตรตพร ศทตมโนชญร
นตส ตตปรตญญาโท คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาค
วตชาจตตวตทยา
อ.ศยามล เอกะกทลานดนตร
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาจตตวตทยา

 0.50

211 เปรทยบเททยบวตธทการจดดเกขบพาราไซลทนในโรงงานผลตตพททท
เอ ประเมตนความเสทพยงและศนกษาแบบจอาลองการกระจาย
ตดวเมพพอเกตดการไหลล ดนของพาราไซลทน

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 10/2554-12/2554ผศ.นดนทตยา หาญศทภลดกษณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
สทรศดกดตด พวงเพชร
สาขาวตชาวตศวกรรมความปลอดภดย คณะวตศวกรรม
ศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขต
บางเขน

 0.25

212 โปรแกรมคอมพตวเตอรรสอาหรดบจดดการระบบชลประทาน
ภายใต ดแรงดดนในพพลนททพอททยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชต
ราลงกรณ มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตเฉลตม
พระเกทยรตต จ.สกลนคร

วตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ถตระศดกดตด ทองศตรต
สอานดกออกแบบวตศวกรรมและสถาปดตยกรรม กรม
ชลประทาน
รศ.เจษฎา แก ดวกดลยา
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมชลประทาน

 -  

213 ผลกระทบของการเข ดาทอาลายรปวมกดนระหวปางเชพลอไวรดสใบ
ดปางแคระข ดาวโพด (SCMV-MDB) และเชพลอไวรดสใบดปาง
จทดประข ดาวโพด (MCMV) ในข ดาวโพด

วารสารโรคพพช ระดดบชาตต 01/2554-12/2554ผศ.คนนงนตตยร เหรทยญวรากร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
น.ส.วาสนา รทปงสวปาง
ภาควตชาโรคพพช คณะเกษตร กอาแพงแสน 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตกอาแพง
แสน นครปฐม 73140

 -  

214 ผลกระทบของปดจจดยในการทดสอบททพมทตปอการทดสอบ
ความดดนเพพพอการรมยา

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554อ.วดชรพล ชยประเสรตฐ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร
นายเอนก สทขเจรตญ
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายเครพพอง
จดกรกลการเกษตรแหปงชาตต
ธทรเดช เดชทองจดนทรร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร

 0.50

215 ผลกระทบของภดยดตนถลปมและการศนกษาแนวทางการ
แก ดไขปดญหาโดยวตธทสมดทลขทดจอากดดโดยใช ดโปรแกรม KU 
SLOPE : กรณทศนกษาโครงการสายสปงแมปแตง-
แมปฮปองสอน

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 10/2554-12/2554อ.ทวทศดกดตด ปตตตคทณพงศรสทข
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา

 0.25
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216 ผลกระทบตปอกลทปมประชากรแบคททเรทยในดตนบรตเวณรอบ
รากมะละกอดดดแปลงพดนธทกรรมททพต ดานทานตปอไวรดสใบดปาง
จทดวงแหวนมะละกอ

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554กษมา ชภสดงขร
ศภนยรความเปข นเลตศด ดานเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร
ปารตชาตต เบตรรนส
ศภนยรพดนธทวตศวกรรมและเทคโนโลยทชทวภาพแหปง
ชาตต
รศ.วตชดย โฆสตตรดตน
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

217 ผลของกระบวนการฆปาสดตวรโดยวตธทฮาลาลตปอระดดบ
ฮอรรโมนคอรรตตซอลในเลพอดไกป

วารสารโภชนาการ ระดดบชาตต 01/2554-06/2554ดร.วดนเพขญ มทสมญา
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ
ดร.วารทณท วารดญญานนทร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร
ผศ.ทตพยเนตร อรตยปตตตพดนธร
คณะสหเวชศาสตรร จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย
นางสาวเสาวนตตยร ทตพยรเสวก
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาพยาธต
วตทยา
นางสาวดวงจดนทรร เฮงสวดสดตด
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ

 0.25

218 ผลของการฉายรดงสทตปอคทณภาพของผลมะมปวงเขทยวเสวย วตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554ดร.อภตตา บทญศตรต
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นางสาวจตตตตมา จตรโพธตธรรม
ศภนยรเทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นางสาวยทพตน อปอนศตรต
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นายเจรตญ ขทนพรม
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นายสมนนก ทองบปอ
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นายพตษณท บทญศตรต
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายปฏตบดตต
การวตจดยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

 0.50
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219 ผลของการใช ด Bacillus megaterium isolate 3103 ใน
สภาพแปลงตปอการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสภา
ยหลดงการเกขบเกทพยวบนผลมะมปวง

วตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554ศดนสนทยร ศตลปสทนทร
ภาควตชาโรคพพช  คณะเกษตร กอาแพงแสน  
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตกอาแพง
แสน  นครปฐม  73140
นางนวลวรรณ ฟดารทปงสาง
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายปฏตบดตต
การวตจดยและเรพอนปลภกพพชทดลอง
อ.ชดยณรงคร รดตนกรทฑากทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
นายเจรตญ ขทนพรม
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
ผศ.อทดม ฟดารทปงสาง
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

220 ผลของการใช ดสารเคลพอบผตวททพมทตปอคทณภาพและการเปลทพยน
แปลงสารออกฤทธตดทางชทวภาพผลเสาวรสพดนธทรสทเหลพอง

แกปนเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-01/2554อ.สทรดสวดท พรหมอยภป
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ
ศทภกร ดวงขอาทวทสทข
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตเฉลตมพระ
เกทยรตต

 0.25

221 ผลของการเตตมนอลาตาลทรทฮาโลสในสารละลายสอาหรดบแชป
แขขง ระยะเวลาททพให ดเก ตดภาวะสมดทล และความแตกตปาง
ระหวปางพปอสทกร ตปอคทณภาพของอสทจตหลดงการอทปนละลาย

วารสารสดตวแพทยร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554สทพาธท กตจค ดา
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
นายสทธท รดตนภตรมยร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
นางสาวปตยวรรณ สทธรรมาภตนดนทร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
นายกรไชย (มดงกร) กรแก ดวรดตนร (ดอายดง)
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
ผศ.ปรตวรรต พภลเพตพม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
รศ.อนทชดย ภตญโญภภมตมตนทรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า

 0.25
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222 ผลของการไถพรวนตปอสมบดตตดตนและผลผลตตข ดาวโพดททพ
ปลภกบนดตนชทดดตนวารตน

แกปนเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-03/2554ภดทรา ประเสรตฐสมบดตต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
อ.ศทภตฌา ธนะจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ผศ.สมชดย อนทสนธตดพรเพตพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ศ.เอตบ เขทยวรพพนรมณร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 0.25

223 ผลของการฟพลนตดวด ดวยการให ดออกซตเจนและการมทก ตจกรรม
การเคลพพอนไหวตปอความอตพมตดวของออกซตเจนในเลพอด กรด
แลคตตกในเลพอด และความสามารถของนดกกทฬาฟทตซอล

วารสารวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยทการกทฬา ระดดบชาตต 07/2554บทญสตตา สายวทฒตกทล
นตสตต
อ.อาภดสรา อดครพดนธทร
คณะวตทยาศาสตรรการกทฬา กอาแพงแสน สาขา
วตชาสรทรวตทยาการออกกอาลดง
ผศ.ราตรท เรพองไทย
คณะวตทยาศาสตรรการกทฬา กอาแพงแสน สาขา
วตชาสรทรวตทยาการออกกอาลดง

 0.25

224 ผลของการลดชปวงแสงตปอสมรรถภาพการผลตต ผลผลตต
ซาก และการตอบสนองทางภภมตคท ดมกดนในไกปเนพลอ

วารสารวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยท 
มหาวตทยาลดยมหาสารคาม

ระดดบชาตต 12/2554-12/2554ปตยะวดท กลดพนเลทลยง
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาสดตวบาล คณะเกษตร 
กอาแพงแสน
ผศ.อรประพดนธร สปงเสรตม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล
อ.สทกดญญา รดตนทดบทตมทอง
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล
นางภคอร (สรดสนดนทร) อดครมธทรากทล (สทขพตมาย,
สวปางคอา
สถาบดนสทวรรณวาจกกสตกตจเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาปศทสดตวรและผลตตภดณฑรสดตวร กอาแพงแสน 
ศภนยรวตจดยและพดฒนาการผลตตสดตวรปทก

 0.25
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225 ผลของการวางยาสลบ ด ดวย Xylazine, Ketamine และ
รดกษาระดดบการสลบด ดวย Isoflurane ตปอสดญญาณชทพของ
ละมดพงสายพดนธทรพมปา (Cervus eldii thamin) ระหวปางการ
ผสมเททยมด ดวยวตธทการผปาตดดผปานผนดงหน ดาท ดองโดยการใช ด
กล ดองลาปาโรสโคปนอาทาง

วารสารสดตวแพทยร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554สกนธร น ดอยมภล
องครการสวนสดตวรในพระบรมราชภปถดมภร กรทงเทพ
ดารกา ทองไทยนดนทร
องครการสวนสดตวรในพระบรมราชภปถดมภร กรทงเทพ
อทมาพร ใหมปแก ดว
องครการสวนสดตวรในพระบรมราชภปถดมภร กรทงเทพ
เจษฎา แถวเนตน
องครการสวนสดตวรในพระบรมราชภปถดมภร กรทงเทพ
อดมพตกา ทองภดกดท
องครการสวนสดตวรในพระบรมราชภปถดมภร กรทงเทพ
สทขทมาล ฤทธตดเตขม
Kasetsart University, 
Kamphaengsaen,Center of Excellence on 
Agricultural Biotechnology: 
(AG-BIO/PERDO-CHE)
วดลยา ทตพยรกดนทา
องครการสวนสดตวรในพระบรม
ราชภปถดมภร,Kasetsart University, 
Kamphaengsaen,Center of Excellence on 
Agricultural Biotechnology: 
(AG-BIO/PERDO-CHE)
นตธตดล บภรณะพตมพร
องครการสวนสดตวรในพระบรมราชภปถดมภร กรทงเทพ
บรตพดตร ศตรตอรทณรดตนร
องครการสวนสดตวรในพระบรมราชภปถดมภร กรทงเทพ
วตศตษฏร อาศดยธรรมกทล
องครการสวนสดตวรในพระบรมราชภปถดมภร กรทงเทพ
อ.สตทธวทรร ทองทตพยรศตรตเดช
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า

 0.25

226 ผลของการเสรตมกระถตนหมดกและระยะเวลาในการตอนตปอ
สมรรถภาพการผลตต คทณลดกษณะซาก และผลตอบแทน
ทางเศรษฐกตจจากการขทนโคเนพลอลภกผสมเพศผภ ด

ว ตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ผศ.สทรตยะ สะวานนทร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล
อ.คงปฐม กาญจนเสรตม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
นายรตเชษฐร พนพงชดย
สถาบดนสทวรรณวาจกกสตกตจเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาปศทสดตวรและผลตตภดณฑรสดตวร กอาแพงแสน 
ศภนยรวตจดยและพดฒนาการผลตตกระบพอและโค
พทระพงษร เหมพอนตา
ภาควตชาสดตวบาล
ปดฐวนดนทร พดนธทมาตร
ภาควตชาสดตวบาล

 -  
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227 ผลของการอบแห ดงแบบพปนฝอยตปอคทณภาพของผงเบต ดา
ไซยานตนจากแก ดวมดงกรแดง

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.ชลตดา เนทยมนท ดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
นายสดนตตชดย  สตรตวดชโรดม
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
นางสาวอทษารดตนร แววตระการ
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 0.50

228 ผลของเกลพอโซเดทยมและแคลเซทยมตปอการลดพตษของ
แอมโมเนทยอตสระในกท ดงก ดามกรามวดยอปอน

วารสารวตจดยมหาวตทยาลดยเทคโนโลยทราช
มงคลตะวดนออก

ระดดบชาตต 01/2554-06/2554รศ.สทขทม เร ดาใจ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาการจดดการประมง
จดนทรรพตมพร กดงพานตช
คณะเกษตรศาสตรรและทรดพยากรธรรมชาตต 
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทราชมงคลตะวดนออก

 0.25

229 ผลของขนาดวดคซทนตปอแอนตตบอดทในซทรดมตปอโรคปากและ
เท ดาเปพพอยในแพะเนพลอ

วารสารสดตวแพทยร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554โรจนรชนะ ปรากฎชพพอ
กรมปศทสดตวร พญาไท,ภาควตชาสดตวแพทย
สาธารณสทขศาสตรร คณะสดตวแพทยศาสตรร 
กอาแพงแสน
รศ.ธทระ รดกความสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
ผศ.พตพดฒนร อรทณวตภาส
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
ผศ.สทวตชา เกษมสทวรรณ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย

 0.25

230 ผลของซตลเวอรรไธโอซดลเฟตตปออายทการวางประดดบภายใน
อาคารของไม ดดอกกระถาง 5 ชนตด

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 08/2554-12/2554ผศ.ณดฏฐ พตชกรรม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
รศ.อลตศรา มทนะกนตษฐ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
ศทภดชญา ขลตบเงตน

 0.50

231 ผลของต ดนตอตปางพดนธทรตปอการเจรตญเตตบโต ผลผลตต 
คทณภาพผล และคทณภาพไวนรขององทปนทอาไวนรขาว ปลภกใน
ดตนดปางททพเก ตดจากหตนปภน

วตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 08/2554-12/2554รศ.สทรศดกดตด นตลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
ผศ.สทเทพ ทองแพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ผศ.ลพ ภวภภตานนทร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

232 ผลของต ดนตอตปางพดนธทรตปอการเจรตญเตตบโต ผลผลตต 
คทณภาพผล และคทณภาพไวนรขององทปนทอาไวนรแดง ปลภกใน
ดตนดปางททพเก ตดจากหตนปภน

วตทยาศาตรรเกษตร ระดดบชาตต 08/2554-12/2554รศ.สทรศดกดตด นตลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
ผศ.สทเทพ ทองแพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ผศ.ลพ ภวภภตานนทร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน

 0.50
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233 ผลของต ดนตอตปางพดนธทรตปอการเจรตญเตตบโต ผลผลตต 
คทณภาพผล และคทณภาพไวนรขององทปนพดนธทร Cabernet 
Sauvignon ปลภกในดตนดปางททพเก ตดจากหตนปภน

วตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554รศ.สทรศดกดตด นตลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
อ.รดฐพล ฉดตรบรรยงคร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

234 ผลของต ดนตอตปางพดนธทรตปอการเจรตญเตตบโต ผลผลตต 
คทณภาพผล และคทณภาพไวนรขององทปนพดนธทร Sauvignon 
Blanc ปลภกในดตนดปางททพเก ตดจากหตนปภน

วตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554รศ.สทรศดกดตด นตลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
อ.รดฐพล ฉดตรบรรยงคร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

235 ผลของต ดนตอองทปนตปางพดนธทรตปอการเจรตญเตตบโต ผลผลตต 
คทณภาพผล และคทณภาพไวนรขององทปนพดนธทร Chardonnay 
ปลภกในดตนดปางททพเก ตดจากหตนปภน

วตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554รศ.สทรศดกดตด นตลนนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
อ.รดฐพล ฉดตรบรรยงคร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

236 ผลของตดวทอาละลายททพใช ดสกดดตปอปรตมาณสารประกอบฟทนอ
ลและสมบดตตการต ดานออกซตเดชดนในผลมะเดพพอฝรดพงสายพดนธทร
ตปางๆ

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554จารทวรรณร รดตนสกทลธรรม
ภาควตชาวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร 
คณะคณะอทตสาหกรรมเกษตร 
ผศ.วรรณท จตรภาคยรกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 0.50

237 ผลของบรรจทภดณฑร LDPE และ 1-methylcyclopropene 
ตปอการรดกษาคทณภาพและยพดอายทการเกขบรดกษามะมปวงนอลา
ดอกไม ดเพพพอการสปงออก

วตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 01/2554-04/2554ดร.อภตตา บทญศตรต
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นางสาวจตตตตมา จตรโพธตธรรม
ศภนยรเทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นางสาวยทพตน อปอนศตรต
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นายพตษณท บทญศตรต
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายปฏตบดตต
การวตจดยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

 -  

238 ผลของบาซตลลดส ทภรตงเจนซตส และสปวนผสมของอะบาเมขก
ตตนและคลอรรฟตนาเพอรรตปอแมลงศดตรภพพชในผดกคะน ดาและ
ปรตมาณสารตกค ดางของสปวนผสมของอะบาเมขกตต
นและคลอรรฟตนาเพอรร

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554ผศ.ฐตตตยา แซปปดง
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
โครงการจดดตด ลงสายวตชาเคมท
ทตพยรอทษา คท ดมประวดตต
กทลศตรต ช. กรดบสร
รศ.อดจฉรตยา ปราบอรตพปาย
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร

 0.50

239 ผลของปทป ยละลายช ดาตปอการเจรตญเตตบโตของหนปอไม ดฝรดพง 
(Asparagus officinalis L.)

วตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ไชยา บทญเลตศ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา
อ.ศทภชดย ออาคา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา
รศ.ธงชดย มาลา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 -  
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240 ผลของแปดงเนพลอในเมลขดมะขาม กดมอะราบตค และมอ
ลโตเดกซรตรตนททพมทตปอประสตทธตภาพการเอนแคปซภเลชดนและ
ความคงตดวของอตมดลชดนชนตดนอลาในนอลามดนในนอลา

Agricultural Science Journal ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.เทพกดญญา หาญศทลวดต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
นางสาวธนวรรณ วดนทอง
ภาควตชาพดฒนาผลตตภดณฑร คณะอทตสาหกรรม
เกษตร
ผศ.ดร.พตชญอร ไหมสททธตสกทล
คณะวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยท มหาวตทยาลดย
หอการค ดาไทย

 0.50

241 ผลของระยะปลภกททพมทตปอการเจรตญเตตบโต และผลผลตตของ
แกปนตะวดนททพปลภกบนชทดดตนปากชปอง

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 08/2554-12/2554ดร.สทปราณท งามประสตทธตด
สถาบดนอตนทรทจดนทรสถตตยรเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาพพชศาสตรร สถานทวตจดยพพชไรปสทวรรณวาจกกสต
กตจ
นายประภาส ชปางเหลขก
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร 
สถานทวตจดยเพชรบภรณร
ดร.กตพงกานทร พานตชนอก
สถาบดนอตนทรทจดนทรสถตตยรเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาพพชศาสตรร สถานทวตจดยเขาหตนซ ดอน

 0.50

242 ผลของวตธทการอนทรดกษรความชพลนดตนตปอผลผลตตสบภปดอา วารสารแกปนเกษตร ระดดบชาตต 10/2554-12/2554ฉดตรชดย วรเวทยรมงคล
ภาควตชาปฐพทวตทยา คณะเกษตร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน
ผศ.สมชดย อนทสนธตดพรเพตพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
รศ.อดญชลท สททธตประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
อ.ศทภตฌา ธนะจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 0.25

243 ผลของสารเคลพอบเชลแลขกดดดแปลงด ดวยเชลแลขกแวขกซร
และคารรนอบาแวขกซรรปวมกดบถทงพลาสตตกคอมพอสตต ตปอ
อายทการเกขบรดกษาเงาะโรงเรทยน

วตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554กตตตตวตทยร สกทลวงศร
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท คณะวตศวกรรมศาสตรร 
จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย
ดร.อภตตา บทญศตรต
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
รศ.ดร.สทรท ดง ปรทชานนทร
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท คณะวตศวกรรมศาสตรร
จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย
ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนทร
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท คณะวตศวกรรมศาสตรร 
จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย

 0.50
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244 ผลของสารเคลพอบเชลแลขกสภตรพพลนฐานททพมทการดดดแปลง
ด ดวยสารสกดดขปาตปออายทการเกขบรดกษาผลมะมปวงนอลาดอกไม ด
เบอรร 4

วตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554นางสาวภดทรานตษฐร ตรทยาวทฒตวาทยร
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท คณะวตศวกรรมศาสตรร 
จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย
ดร.อภตตา บทญศตรต
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
รศ.ดร.สทรท ดง ปรทชานนทร
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท คณะวตศวกรรมศาสตรร 
จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย
ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนทร
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท คณะวตศวกรรมศาสตรร 
จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย

 0.50

245 ผลของสารเคลพอบผตวไคโตซานททพมทตปอจทลตนทรทยรบน
หนปอไม ดฝรดพง

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554อ.จทฑาทตพยร โพธตดอทบล
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
พนตดา บทญฤทธตดธงไชย
สายวตชาเทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว คณะ
ทรดพยากรชทวภาพและเทคโนโลยท มหาวตทยาลดย
เทคโนโลยทพระจอมเกล ดาธนบทรท กรทงเทพฯ

 0.50

246 ผลของสารละลายอาหารเสรตมพพชตปอความงอกและความ
แขขงแรงของเมลขดพดนธทรข ดาวขาวดอกมะลต 105

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554นางสาวศตรตวรรณ ทตพรดกษร
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายปฏตบดตต
การวตจดยและเรพอนปลภกพพชทดลอง
ดร.ชวนพตศ อรทณรดงสตกทล
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายปฏตบดตต
การวตจดยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

 0.50

247 ผลของอายทการเกขบเกทพยวของเหง ดาขตงตปอปรตมาณ 
6-gingerol และคทณสมบดตตการต ดานออกซตเดชดน

Agricultural Sci. J. ระดดบชาตต 01/2554-02/2554อ.ศศตธร ตรงจตตภดกดท
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
ธตดารดตนร พทรภาคยร

 0.50

248 ผลของอายทการเกขบเกทพยวและอทณหภภมตในการเกขบรดกษาตปอ
การเปลทพยนแปลงคทณภาพของมะยงชตดBoueaburmanica 
Griff.

Agricultural Sci. J. ระดดบชาตต 01/2554-02/2554อ.ศศตธร ตรงจตตภดกดท
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
สตรตลดา สตทธตวตชชาพร

 0.50
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249 ผลของอตมดลซตไฟเออรรและเวลาททพใช ดในการผสมตปอสมบดตต
เช ตงกายภาพของฟดกทองสเปรด

วารสารวตจดยมหาวตทยาลดยขอนแกปน ระดดบชาตต 01/2554-01/2554อ.โสรยา เกตดพตบภลยร
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการอาหาร
จดกรพงษร โสวะพดนธร
นตส ตตคณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรม
เกษตร สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการ
อาหาร
ประกาย ผตวทอง
นตสตตคณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรม
เกษตร สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการ
อาหาร
อ.อรอนงคร ฐาปนพดนธรนตต ตกทล
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการอาหาร

 0.50

250 ผลของอทณหภภมต และความเรขวไอนอลาร ดอนยวดยตพงตปอเวลา
การทอาแห ดง และคทณภาพของขปาแห ดง

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร (Agricultural 
Science Journal)

ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ยาตรา ยมสภงเนตน
ผศ.เยาวภา ไหวพรตบ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาผลตตภดณฑรประมง
ผศ.อนดนตร ทองทา
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทพระจอมเกล ดาธนบทรท

 0.50

251 ผลของอทณหภภมตตปอคทณภาพระหวปางการเกขบรดกษาหดวพดนธทร
หงสรเหตน

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 08/2554-12/2554สทกฤษฏตด เมธาประสตทธตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
อ.อดณณรชญานร  มงคลชดยพฤกษร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
รศ.ธดญญะ เตชะศทลพตทดกษร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
ศ.สายชล เกตทษา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

252 ผลของอทณหภภมตอบแห ดงตปอคทณภาพของเหง ดาไพล 
(Zingiber montanum (Koenig)Link ex. Dietr.)

วารสารวตชาการเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554บทนนาก หมพพนอาจอาสา
วตทยาลดยเกษตรและปป าไม ดจอาปาสดก สาธารณรดฐ
ประชาธตปไตยประชาชนลาว 
รศ.ดร.ยตพงยง ไพสทขศานตตวดฒนา
ภาควตชาพพชสวน คณะเกษตร มก.
อ.เบญญา มะโนชดย
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน

 0.50

253 พฤตตกรรมการอนทรดกษรของเยาวชนททพเข ดารปวมกตจกรรม
คปายอนทรดกษรทรดพยากรธรรมชาตตและสตพงแวดล ดอมในอททยาน
แหปงชาตต : กรณทศนกษาอททยานแหปงชาตตแกปงกระจาน

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554สทวคนธร  ภาคทไวย
นตสตตบดณฑตตศนกษา
ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจนร พงษรเขทยว
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
รศ.สดนตร เกตทปราณทต
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนวดฒนวตทยา

 0.25
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254 พฤตตกรรมผตดปกตตและการสอาเรขจความใครปด ดวยตนเองของ
พปอสทกรพดนธทรลารรจไวทรททพใช ดเพพพอการผสมเททยม

วารสารสดตวแพทยศาสตรร มข.(KKU. 
Veterinary Journal)

ระดดบชาตต 01/2554-06/2554รศ.ดร.พตพดฒนร สมภาร
มหาวตทยาลดยธรรมศาสตรร
ดร.พดลลภ ตด ลงตระกภลทรดพยร
สถาบดนสทวรรณวาจกกสตกตจเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาปศทสดตวรและผลตตภดณฑรสดตวร กอาแพงแสน 
สถานทวตจดยทดบกวาง

 0.50

255 พลดงงานหมทนเวทยนททพเหมาะสมสอาหรดบประเทศไทยภายใต ด
วตกฤตการณรโลกร ดอน

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 04/2554-06/2554รศ.เกทยรตตยททธ กวทญาณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
เรพอโทกนก กลปอมจตต
นตสตตปรตญญาโท

 0.25

256 พลาสตตกชทวภาพ วารสารบรรจทภดณฑรไทย (Thai Packaging 
Newsletter)

ระดดบชาตต 09/2554-10/2554ผศ.ธารตณท นามพตชญร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท

 -  

257 พอลตแลกตตกแอซตด: พอลตเอสเทอรรจากทรดพยากรททพสร ดาง
ทดแทนใหมปได ด

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 07/2554-09/2554อ.อมรรดตนร เลตศวรสตรตกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท

 0.25

258 ฟอรรมดลดทไฮดร...ข ดอกอาหนดและมาตรฐานในอทตสาหกรรม
แผปนไม ดประกอบ

วารสารการจดดการปป าไม ด ระดดบชาตต 01/2554-06/2554ผศ.ไตรรดตนร เนทยมสทวรรณ
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนผลตตภดณฑร

 -  

259 ภาชนะแบบใหมปสอาหรดบเลทลยงตดวอปอนแมลงชทปะขาวใน
ลอาธารเขตร ดอน

วารสารวตจดยรามคอาแหง (วตทยาศาสตรและ
เทคโนโลยท)

ระดดบชาตต 01/2554-06/2554ผศ.ดร. นตศารดตนร  ตด ลงไพโรจนรวงศร
ภาควตชาชทววตทยา คณะวตทยาศาสตรร 
มหาวตทยาลดยขอนแกปน
อ.บทญเสฐทยร บทญสภง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 0.50

260 ภาพรวมของการผลตตทองแดงโดยโลหวตทยาความร ดอนสภงวตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 04/2554-06/2554อ.อภตชาตต โรจนโรวรรณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
รศ.ดร.เสถทยร นตลธวดช
TGGS

 0.25

261 มอลลดสกรในระบบนตเวศปป าชายเลนบรตเวณอปาวไทย: ความ
หลากหลายและการปรดบตดว

วารสารวตทยาศาสตรรบภรพา (e-book 
version)

ระดดบชาตต 07/2554-12/2554อ.ชทวารดตนร พรตนทรากภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 0.50
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262 มะขามปดอม ผลไม ดลภกเลขกททพประโยชนรไมปเลขก วารสารเคหการเกษตร ระดดบชาตต 03/2554-10/2554ดร.สทพนตดา(พงษรศตรต)  วตนตจฉดย
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
นายนคร เหลพองประเสรตฐ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร ศภนยร
วตจดยระบบนตเวศเกษตร
นางนวลปรางคร ไชยตะขบ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร 
สถานทวตจดยกาญจนบทรท
นายสทดประสงคร สทวรรณเลตศ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร 
สถานทวตจดยสตทธตพรกฤดากร
นางสาวนตภา เขพพอนควบ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร 
สถานทวตจดยสตทธตพรกฤดากร
นางสาวพตศมดย ศรทชาเยช
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป

 -  

263 เมพพอมากคน กขมากความ ถ ดาอยากให ดได ดความต ดองจอากดด
คน: การวตเคราะหรผภ ดททพมทสปวนเกทพยวข ดองในการตดดสตนใจด ดาน
การจดดการทรดพยากรธรรมชาตตและสตพงแวดล ดอม

วารสารสงขลานครตนทรร ฉบดบสดงคมศาสตรร
และมนทษยรศาสตรร

ระดดบชาตต 09/2554-10/2554อ.ฝอยฝา  ชทตตดอารง 
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 0.50

264 แมลงนอลาและคทณภาพนอลาในนาข ดาวใน 1 ชปวงฤดภกาลเพาะ
ปลภก

Veridian E-Journal, Silpakorn University ระดดบชาตต 09/2554-12/2554อ.แตงอปอน พรหมมต
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
ผศ.ธนวรรณ พาณตชพดฒนร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร

 0.25

265 ระดดบการเปลทพยนแปลงความชพลนรายวดนของดตนททพมทเนพลอดตน
แบบรปวนปนทรายททพใช ดปลภกอ ดอยเมพพอได ดรดบนอลาปรตมาณตปางๆ
กดน

วตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 09/2554-12/2554นพดล ทดบทตมทอง
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาปฐพทวตทยา คณะเกษตร 
กอาแพงแสน มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.กทมทท สดงขศตลา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ผศ.พงษรสดนตตด สทจดนทรร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 -  

266 ระบบการวตเคราะหรปรตมาณสารต ดานอนทมภลอตสระ (สารประ
กอบฟทนอล) และปรตมาณของแขขงททพละลายนอลาได ดทด ลงหมด
ของผลฝรดพงอยปางแมปนยอาด ดวยเทคนตค NIRs

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554ดลพร ชนานตรมตตผล
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมการอาหาร
ผศ.รณฤทธตด ฤทธตรณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมการอาหาร
ผศ.เกรทยงศดกดตด ไทยพงษร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน

 0.50
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267 ระบบวตนตจฉดยและการจดดการโรคพรตกผปานเครพอขปายอตนเตอรร
เนตเพพพอการพดฒนาคทณภาพพรตกจากแปลงผลตต

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554สารดมภร คอลาเมฆ
สาขาวตชาเทคโนโลยทสารสนเทศทางการเกษตร 
คณะเกษตร กอาแพงแสน
อ.ชดยณรงคร รดตนกรทฑากทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

268 รภปแบบของการฟพลนตดวททพมทผลตปอความเรขวในการวตพงและ
ความแมปนยอาในการสปงบอลในนดกกทฬาฟทตซอล

วตทยาสารกอาแพงแสน ระดดบชาตต 01/2554-04/2554ชดชพล ชทมสาย ณ อยทธยา
นตสตต
อ.อาภดสรา อดครพดนธทร
คณะวตทยาศาสตรรการกทฬา กอาแพงแสน สาขา
วตชาสรทรวตทยาการออกกอาลดง
ผศ.ราตรท เรพองไทย
คณะวตทยาศาสตรรการกทฬา กอาแพงแสน สาขา
วตชาสรทรวตทยาการออกกอาลดง

 -  

269 รภปแบบความสดมพดนธรเช ตงสาเหตทของสมดทลระหวปางงาน
และชทวตตททพสปงผลตปอพฤตตกรรมการทอางานททพมทประสตทธตภาพ
ของพนดกงานโรงงานอทตสาหกรรมผลตตชตลนสปวนยานยนตร 
เขตภาคตะวดนออกของประเทศไทย

วารสารพฤตตกรรมศาสตรร ระดดบชาตต 07/2554อ.ศยามล เอกะกทลานดนตร
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาจตตวตทยา

 0.25

270 โรคททพสอาคดญของดอกกล ดวยไม ดตดดดอกสกทลหวายเอทยสกทล
ททพผลตตเปข นการค ดา

Agricultural Science Journal (วารสาร
วตทยาศาสตรรเกษตร)

ระดดบชาตต 01/2554-04/2554รศ.สมศตรต แสงโชตต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
ศศตวตมล ลดกษณพตสททธตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

271 โรคใบดปางจทดวงแหวนเนพลอเยพพอตายของพรตกททพเก ตดจากเชพลอ 
Tomato necrotic ringspot virus

Agricultural Science Journal (วารสาร
วตทยาศาสตรรเกษตร)

ระดดบชาตต 01/2554-04/2554คนนงนตจ ศรทวตลดย
คณะเกษตรกอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช 
ผศ.พตสสวรรณ เจทยมสมบดตต
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ผศ.รดชนท ฮงประยภร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ดร.สตรตกทล วะสท
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยรวตจดย
และพดฒนาพพชผดกเขตร ดอน
รศ.สทพดฒนร อรรถธรรม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

272 โรคปพลนดอาของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และ
การควบคทมโรคในระยะกปอนการเกขบเกทพยว

Agricultural Science Journal (วารสาร
วตทยาศาสตรรเกษตร)

ระดดบชาตต 10/2554-12/2554น.ส. ธดญมน สดงขรศตร ต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
รศ.สมศตรต แสงโชตต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
อ.เนตรนภตส เขทยวขอา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

273 โรคผลเนปาของแก ดวมดงกร (Hylocereus undatus 
(Haw.) Britton and Rose) ททพเก ตดจากเชพลอรา 
Fusicoccum sp. และการควบคทม

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554รศ.สมศตรต แสงโชตต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
ศรายททธ สอนวตลดย

 0.50
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274 โรคผลเนปาของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และ
การควบคทม

Agricultural Science Journal (วารสาร
วตทยาศาสตรรเกษตร)

ระดดบชาตต 01/2554-04/2554รศ.สมศตรต แสงโชตต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
อ.เนตรนภตส เขทยวขอา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
ธดญมน สดงขรศตร ต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
สวตตา สทวรรณรดตนร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 0.50

275 ฤทธตดต ดานอนทมภลอตสระและสารประกอบฟทนอลตกในผลไม ดททพ
คดดเลพอก

วารสารคหเศรษฐศาสตรร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554รศ.ทดศนทยร ลตลมสทวรรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาคหกรรมศาสตรร
นางลดดดา วดฒนศตรตธรรม
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร
นางจดนทรรเพขญ แสงประกาย
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ

 0.25

276 ลดกษณะนตเวศเขตกระจายพดนธทรและสถานภาพของ
ประชากรต ดนนอลาเกลทลยงในประเทศไทย

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554ผศ.วตชาญ เอทยดทอง
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด

 0.25

277 ลดกษณะสปอรรของเชพลอรา Colletotrichum 
gloeosporioides สาเหตทโรคแอนแทรคโนสพรตก

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554น.ส. โชตตรส รอดเกตท
ภาควตชาโรคพพช คณะเกษตร กอาแพงแสน 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตกอาแพง
แสน
ผศ.รดต ตยา พงศรพตสททธา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ดร.ชดยณรงคร รดตนกรทฑากทล
ภาควตชาโรคพพช คณะเกษตร กอาแพงแสน 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตกอาแพง
แสน

 0.50

278 ลานโลปงในกรทงเทพมหานครสมดยรดตนโกสตนทรรยทคใหมป Songklanakarin Journal of Social 
Sciences and Humanities (วารสาร
สงขลานครตนทรร ฉบดบสดงคมศาสตรรและ
มนทษยศาสตรร )

ระดดบชาตต 01/2554-02/2554รศ.อลตศรา มทนะกนตษฐ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน

 0.50
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279 โลกทดศนรลาวโซปงในบรตบทใหมป: ททพวปางททพแปรเปลทพยน 
ประเพณทททพเลพอนหาย

วารสารหน ดาจดพว ฉบดบวปาด ดวยประวดตตศาสตรร
สถาปดตยกรรมและสถาปดตยกรรมไทย (
ทบทวนประวดตตศาสตรร ศตลปะ สถาปดตยกรรม 
การอนทรดกษร)

ระดดบชาตต 09/2554-08/2555ศ.อรศตรต ปาณตนทร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม
อ.ศรทตต โพธตดไทร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม
อ.ชวาพร ศดกดตดศรท
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
ภภมตสถาปดตยกรรม
ผศ.วดนดท พตนตจวรสตน
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม
อ.ศรดนยร สมดนตรดฐ
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
ภภมตสถาปดตยกรรม
อ.จตทพล อดงศทเวช
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม
อ.สทธตดา สดตยากร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
สถาปดตยกรรม
อ.พทดตาน จดนทรางกภร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
ภภมตสถาปดตยกรรม

 0.25

280 วอเตอรรฟทตพรตลนทรของกระบวนการผลตตเอทานอลจากมดน
สอาปะหลดงในประเทศไทย

วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 01/2554-03/2554ชตนาธตปกรณร พงศรภตญโญภาพ
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท ม.เกษตรศาสตรร (นตสตต ป.
เอก)
รศ.ธอารงรดตนร มทปงเจรตญ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 0.25

281 วตเคราะหรการกระจายอทณหภภมตภายในครทบระบายความร ดอน
แบบแผปนสทพเหลทพยม

เทคนตค เครพพองกล.ไฟฟดา.อทตสาหการ ระดดบชาตต 12/2554รศ.มนตรท  พตรทณเกษตร  
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 -  

282 วตศวกรรมการปดองกดนมลพตษในประเทศไทย วตศวกรรมสาร มก. ระดดบชาตต 01/2554-03/2554รศ.ธอารงรดตนร มทปงเจรตญ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 0.25

283 ศดกยภาพของดตนทางการเกษตรบนลอาดดบภภมตประเทศททพ
เก ตดมาจากหตนทราย

วารสารแกปนเกษตร ระดดบชาตต 10/2554-12/2554จทรณดทยร หงษรจาตทรดนตร
ภาควตชาปฐพทวตทยา คณะเกษตร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน
อ.ศทภตฌา ธนะจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ผศ.สมชดย อนทสนธตดพรเพตพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
รศ.อดญชลท สททธตประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 0.25
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284 สบภปธรรมชาตตจากนอลามดนสบภปดอา ต ดานอนทมภลอตสระ ชปวยให ด
ความชทปมชพลน.

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาตต ระดดบชาตต 08/2554-10/2554ดร.สทพนตดา(พงษรศตรต)  วตนตจฉดย
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ

 -  

285 สมบดตตและร ดอยละความอตพมตดวของอะลภมตเนทยมในดตนททพสภง
พพลนททพขทนวางและอตนทนนทร จ.เชทยงใหมป

แกปนเกษตร ระดดบชาตต 07/2554-09/2554ณดฐพล ศรทออาไพ
ภาควตชาปฐพทวตทยา คณะเกษตร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน
ผศ.สมชดย อนทสนธตดพรเพตพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
รศ.อดญชลท สททธตประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
อ.ศทภตฌา ธนะจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 0.25

286 สมรรถนะการดภดซดบคารรบอนไดออกไซดรของผนดงไม ดเลพลอย   Journal of  Architectural/Planning  
Research and Studies.

ระดดบชาตต 05/2554-05/2554รศ.พาสตนท สทนากร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
เทคโนโลยททางอาคาร

 0.75

287 สปวนตปางของราคายางพาราแผปนรมควดนชด ลน 3 ในตลาด
สตนค ดาเกษตรลปวงหน ดาแหปงประเทศไทย

วารสารเศรษฐศาสตรรประยทกตร ระดดบชาตต 06/2554-06/2554ธารทตพยร บทญคมรดตนร
Thanachart Bank
ผศ.กนกวรรณ จดนทรรเจรตญชดย
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรร

 0.50

288 สารกปอภภมตแพ ดอาหาร วารสารอาหาร ระดดบชาตต 07/2554-09/2554นางวตภา สทโรจนะเมธากทล
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร

 -  

289 สารเคลพอบผตวไคโตซานตปอการเปลทพยนแปลงทาง
สรทรวตทยาและคทณภาพของหนปอไม ดฝรดพง

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.จทฑาทตพยร โพธตดอทบล
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
ดร.พนตดา บทญฤทธตดธงไชย
สายวตชาเทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว คณะ
ทรดพยากรชทวภาพและเทคโนโลยท มหาวตทยาลดย
เทคโนโลยทพระจอมเกล ดาธนบทรท กรทงเทพฯ

 0.50

290 สตพงททพได ดเรทยนรภ ดจากการตตดตามผลการอบรมครภคณตตศาสตรร
โดยหลดกสภตรกลาง หลดกสภตรททพ 2 กรทงเทพมหานคร: จาก
ผลการวตจดย...สภปชด ลนเรทยน

วารสารคณตตศาสตรร ระดดบชาตต 05/2554-07/2554ผศ.ชานนทร จดนทรา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา

 -  

291 สพบค ดนไท-ลาวภภคดง/ครดง/ครดพงอทกครด ลง: ตอาแหนปงแหปงททพ,
ประวดตตศาสตรรและกระบวนวตธทว ตทยา

วารสารหน ดาจดพว วปาด ดวยประวดตตศาสตรร
สถาปดตยกรรมและสถาปดตยกรรมไทย ฉบดบททพ 
8

ระดดบชาตต 09/2554-08/2555อ.ศรดนยร สมดนตรดฐ
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
ภภมตสถาปดตยกรรม

 0.25

292 หลดกสภตรศนกษาศาสตรบดณฑตต 5 ปท  สามารถเตรทยมความ
พร ดอมศดกยภาพความเปข นครภธทรกตจเพพพอรดบมพอกดบความผตด
หวดง การพดฒนาบทคลตกภาพ และทดกษะการสอนได ดดทกวปา
หลดกสภตร 4 ปท

วารสารศรทปททมปรตทดศนร ฉบดบมนทษยศาสตรร
และสดงคมศาสตรร

ระดดบชาตต 07/2554-12/2554อ.นงลดกษณร มโนวลดยเลา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาอาชทวศนกษา

 0.50

293 เหขดโคน เชพลอราททพอยภปรปวมกดบปลวกเลทลยงรา วารสารวตทยาศาสตรร มก. ระดดบชาตต 01/2554-04/2554อ.เยาวภา อรปามศตรตรทจตเวทยร (ตาปราบ)
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 0.25
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294 เหากดดในอทแร ดงสทนอาตาลหตมาลดยอพยพททพพบในประเทศ
ไทย

วารสารสดตวแพทยศาสตรร มข. ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ผศ.บทรตนทรร นตพมสทพรรณร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
ตวงรดตนร โพธตดเททพยง
กรมอททยานแหปงชาตต สดตวรปป า และพดนธทรพพช
วรวตทยร วดชชวดคท
คณะสดตวแพทยศาสตรร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
พรชดย สดญฐตตตเสรท
คณะสดตวแพทยศาสตรร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
เบญจพล หลปอสดญญาลดกษณร
คณะสดตวแพทยศาสตรร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
ผศ.ไชยยดนตร เกษรดอกบดว
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาพยาธต
วตทยา

 0.50

295 อนทกรมวตธานและการกระจายของมดเสทลยนดตนสกทล 
Dorylus ในประเทศไทย

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554วทยะวดฒนร ใจตรง
องครการพตพตธภดณฑรวตทยาศาสตรรแหปงชาตต
ผศ.วดฒนชดย ตาเสน
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
รศ.เดชา วตวดฒนรวตทยา
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด

 0.25

296 อดตลดกษณรและวดฒนธรรมทางการเมพองแบบประชาธตปไตย
ของชาวออาเภอปากพนดง จดงหวดดนครศรทธรรมราช

วารสารสดงคมศาสตรรและมนทษยศาสตรร ระดดบชาตต 07/2554-12/2554ภดทรพตมพร เส ดงเสน
นตสตตปรตญญาโท คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาค
วตชารดฐศาสตรรและรดฐประศาสนศาสตรร
รศ.สมเกทยรตต วดนทะนะ
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชารดฐศาสตรร
และรดฐประศาสนศาสตรร

 0.50
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297 อตทธตพลของตอาแหนปงใบบนต ดนตปอคทณภาพหลดงการเกขบ
เกทพยวของใบตองตานท

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ดร.พทรพงษร แสงวนางครกภล
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
ไพลตน นงครคอา
ศภนยรนวดตกรรมเทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว 
สอานดกงานคณะกรรมการอทดมศนกษา
ชภศดกดตด คทณทไทย
สถาบดนวตจดยและพดฒนา กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นายเจรตญ ขทนพรม
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นางสาวยทพตน อปอนศตรต
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว
นายสมนนก ทองบปอ
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยร
เทคโนโลยทหลดงการเกขบเกทพยว

 0.50

298 อตทธตพลของเทคนตคและเงพพอนไขการอบแห ดงททพมทตปอ
จลนพลศาสตรรการอบแห ดงและคทณภาพของกระเททยมสดบ

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร (Agricultural 
Science Journal)

ระดดบชาตต 09/2554-12/2554อ.รตตยา ธทวพาณตชยานดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน
รศ.ดร.สมเกทยรตต ปรดชญาวรากร
มจธ.

 0.50

299 อตทธตพลของมภลไกปแกลบกดบปทป ยสดงกะสทและเหลขกททพให ดทาง
ใบตปอมดนสอาปะหลดงททพปลภกในชทดดตนยโสธรททพเสพพอมโทรม

แกปนเกษตร ระดดบชาตต 04/2554-06/2554ศตรตนทรา ตระสารตกา
ภาควตชาปฐพทวตทยา คณะเกษตร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน
ผศ.สมชดย อนทสนธตดพรเพตพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
อ.ศทภตฌา ธนะจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ศ.เอตบ เขทยวรพพนรมณร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ปรทชา เพชรประไพ
ศภนยรลดต ดนททนมดนสอาปะหลดงแหปงประเทศไทย จ.
นครราชสทมา

 0.25

300 อตทธตพลของสภาวะในการอบแห ดงแบบพปนฝอยททพสปงผล
กระทบตปอคทณลดกษณะของผงซตรตซ ตนจากนอลาต ดมรดงไหมพดนธทร
ดด ลงเดตมของไทย

วารสารวตจดย มข ระดดบชาตต 09/2554-10/2554ณดฐภภมต เครพอพงษรศดกดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร  มหาวตทยาลดยสารคาม
จตนดาพร จอารดสเลตศลดกษณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดยสารคาม
อ.ชลตดา เนทยมนท ดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 0.50
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301 อตทธตพลของอทณหภภมตและระยะเวลาในการแชปนอลาทททพมทตปอ
การเปลทพยนแปลงไอโซฟลาโวนในถดพวเหลพอง

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 05/2554-08/2554อ.ชลตดา เนทยมนท ดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
ดร.จตนดาพร จอารดสเลตศลดกษณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดยมหาสารคาม
รศ.ดร.สดกกมน เทพหดสดตน ณ อยทธยา
ภาควตชาวตศวกรรมอาหาร คณะวตศวกรรมศาสตรร 
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทพระจอมเกล ดาธนบทรท

 0.50

302 อตทธตพลของอทณหภภมตอบแห ดงและเวลาการเกขบในททพอดบ
อากาศททพมทตปอการเปลทพยนแปลงคปา GLYCEMIC INDEX 
ของแปดงข ดาวกล ดอง

วารสารวตทยาศาสตรรเกษตร ระดดบชาตต 09/2554-12/2554ผศ.ดลฤดท ใจสททธตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน
ศ.ดร.สมชาตต โสภณรณฤทธตด

 0.50

303 อทปสงครและอทปทานของกระดาษพตมพรเขทยนในประเทศ
ไทย

วารสารวนศาสตรร ระดดบชาตต 01/2554-04/2554อมรรดตนร ดาวเรพอง
กรมปป าไม ด
รศ.สดนตต สทขสอาด
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาการจดดการ
ปป าไม ด

 0.25

304 โอกาสและความท ดาทายการสปงออกดอกหน ดาวดวของ
ประเทศไทยในอนาคต

Kasetsart Extension Journal ระดดบชาตต 02/2554-05/2554อ.สทรดสวดท พรหมอยภป
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ

 -  

ระด จบนานาชาตว จลานวนท จนงหมด = 842 เร รทอง    (จลานวนเฉพาะวารสารทอทม อครานล นาหน จก = 789 เร รทอง     คราถรวงนล นาหน จก = 787.75)

305 (-)-Crebanine ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 
SECTION E-STRUCTURE REPORTS 
ONLINE

ระดดบนานาชาตต 02/2554อ.ธดนวาวรรณ ด ดวงทองอยภป
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Makarasen, A
รศ.สทพรรณา เตชะสกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Chimnoi, N
รศ.สทธาทตพยร ศตรตไพศาลพตพดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

306 [Ca(2,2?-Bipyridine) 3] 2+-intercalated 
montmorillonite: An application as 
potentiometric sensor

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 11/2554รศ.ลดดดา มทศทข
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.อดจจนา วงศรชดยสทวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
นายนตตตกรณร เชพลอกทณะ
คณะวตทยาศาสตรร  ภาควตชาเคมท มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 1.00
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307 1 Year Long Term on Strength Properties of 
Pozzolanics Local Soil Bricks

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554W. Namboonruang
Dept. of Civil and Architecture, Faculty of 
Science and Technology, MCRU
R. Rawangkul
Rattanakosin College for Sustainable 
Energy and Environment, RMUTR
ผศ.วดนชดย ยอดสทดใจ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา
N. Suphadon
National Metal and Materials Technology 
Center

 1.00

308 1-(2-Bromobenzoyl)-6,7-(methylenedioxy) 
isoquinoline

Acta Crystallographica Section E: 
Structure Reports Online

ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.ศทภกตจ อาชทวะวานตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Khunnawutmanotham, N.
รศ.สทพรรณา เตชะสกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Chaichitc, N.
รศ.สทธาทตพยร ศตรตไพศาลพตพดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

309 1-MCP extends the storage and shelf life of 
mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit

Postharvest Biology and Technology ระดดบนานาชาตต 07/2554Piriyavinit, P.
ศ.สายชล เกตทษา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
van Doorn, W.G.

 1.00

310 1-MCP partially alleviates dehydration-induced 
abscission in cut leaves of the fern Nephrolepis 
cordifolia

Postharvest Biology and Technology ระดดบนานาชาตต 03/2554Banthoengsuk, S.
ศ.สายชล เกตทษา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
van Doorn, W.G.

 1.00

311 3,8-Dimethyl-4,7-diazadeca-3,7-diene-2,9-dione 
dioxime

Acta Crystallographica Section E: 
Structure Reports Online

ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.ศทภกตจ อาชทวะวานตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Duangtongyou, T.
Pakawatchai, C.
รศ.สทธาทตพยร ศตรตไพศาลพตพดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

312 A 5-Level Three-Phase Cascaded Hybrid 
Multilevel Inverter

International Jounal of Computer and 
Electrical Engineering

ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.ไพโรจนร ทองประศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 -  
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313 A Biomaikers Study: Trace Metal Elements in 
Paphia Undulate Shell for Assessing Pollution of 
Coastal Area

Procedia Engineering ระดดบนานาชาตต 03/2554-03/2554อ.วตเชทยร ศตรตพรม
คณะวตทยาศาสตรร  ศรทราชา สาขาวตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนฐานและพลศนกษา
J. Kaewkhao
Center of Excellence in Glass Technology 
and Materials Science (CEGM), Nakhon 
Pathom Rajabhat University, Thailand, 
73000
A. Choeysuppaket
Department of Physics, Faculty of 
Science, Burapha University, Chonburi, 
Thailand, 20131
P. Limsuwan
Department of Physics, King Mongkut's 
University of Technology Thonburi, 
Bangkok, Thailand 10140
K. Phachana
Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Burapha University, Chonburi, 
Thailand, 20131

 1.00

314 A Case Study of Understanding of the Nature of 
Science by Elementary Teachers and Their 
Teaching Practices

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554ลฏาภา สททธกภล
The Program to Prepare Research and 
Development Personnel, Faculty of 
Education, Kasetsart University,
ผศ.นฤมล ยทตาคม
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา
รศ.บทญเกพลอ  วดชรเสถทยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 1.00

315 A column generations approach for the 
products mix based semi-Infinite linear 
programming model

International Journal of Management 
Science and Engineering Management

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554รศ.พทรยททธร ชาญเศรษฐตกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ

 -  

316 A Continuous Fluidized Bed Microwave Paddy 
Drying System Using Applicators with 
Perpendicular Slots on a Concentric Cylindrical 
Cavity

Drying technology ระดดบนานาชาตต 01/2554-03/2554โชคชดย แสงดาว
ม. เทคโนโลยทมหานคร
อ.สตรตชดย สปงเสรตมพงษร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
ศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษร
สถาบดนเทคโนโลยทพระจอมเกล ดาลาดกระบดง

 1.00

317 A current Environmental Impact Assessment of 
a port in Thailand: Marinephysical aspects

Ocean & Coastal Management ระดดบนานาชาตต 02/2554-02/2554อ.เช ตดวงศร แสงศทภวานตช
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา

 1.00

318 A dietary sodium gluconate supplement 
improves growth performance and prebiotic 
activity in the small intestine of nursery pigs 
grown under tropical condition

Animal Production Science ระดดบนานาชาตต 05/2554-11/2554อ.ธทรวตทยร เปป ยคอาภา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
รศ.ชดยภภมต บดญชาศดกดตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00
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319 A FACTORIZATION THEOREM FOR 
GENERALIZED EXPONENTIAL POLYNOMIALS 
WITH INFINITELY MANY INTEGER ZEROS

Acta Mathematica Academiae 
Paedagogicae Nyiregyhaziensis

ระดดบนานาชาตต 12/2554Ouamporn Phuksuwan
Chulalongkorn University
ศ.วตเชทยร เลาหโกศล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร

 1.00

320 A feasibility study using simplified near infrared 
imaging to detect fruit fly larvae in intact fruit

Jourmal of Near Infrared Spectroscopy ระดดบนานาชาตต 01/2554-01/2554Sirinnapa Saranwong
National Food Research Institute, 
National Agriculture and Food Research 
Organization, 2-1-12 Kannondai, Tsukuba 
305-8642, Japan
Ronald P. Haff
Western Region Research Center, 
Agriculture Research Service, United 
States Department of Agriculture, 
Albany, California 94710, USA
นางวารทณท ธนะแพสยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
อาทตตยร จดนทรรหตรดญ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
ดร.ศทมาพร เกษมสอาราญ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Sumio Kawano
National Food Research Institute, 
National Agriculture and Food Research 
Organization, 2-1-12 Kannondai, Tsukuba 
305-8642, Japan

 1.00

321 A framework for determining the efficient 
combination of organic materials and mineral 
fertilizer applied in maize cropping

Field Crops Research ระดดบนานาชาตต 12/2554Pinitpaitoon, S.
ศ.ออานาจ สทวรรณฤทธตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
Bell, R.W.

 1.00

322 A locally uniform rotund and property (ฮฒ) of 
generalized cesร ro (ces(p), d) metric space

International Journal of Mathematical 
Analysis

ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.วตเนตร แสนหาญ
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร
อ.จตระศดกดตด มงคลเคหา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร

 1.00
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323 A mathematical model of bone remodeling 
process: Effect of vitamin D

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN 
SIMULATION

ระดดบนานาชาตต 10/2554Sahattaya Rattanamongkonkul
Wannapa Kunpasuruang
ผศ.สตทธตพงศร รดกตะเมธากภล
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร
Chontita Rattanakul

 1.00

324 A Mathematical Model of Bone Remodeling 
Process: Effects of Parathyroid Hormone and 
Vitamin D

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MATHEMATICAL MODELS AND 
METHODS IN APPLIED SCIENCES

ระดดบนานาชาตต 10/2554Chontita Rattanakul
Sahattaya Rattanamongkonkul
Wannapa Kunpasuruang
ผศ.สตทธตพงศร รดกตะเมธากภล
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร
Saowaros Srisuk

 1.00

325 A note on organisational learning: Continuation 
and sustainability

International Journal of Innovation 
and Learning

ระดดบนานาชาตต 10/2554Pastuszak, Z.
Law, K.M.Y.
Shyu, S.H.P.
อ.พรเทพ อนทสสรนตตตสาร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
Kaewchur, O.
Thanachatchai, N.

 1.00

326 A novel poly (L-lactide) degrading thermophilic 
actinomycetes, actinomadura keratinilytica strain 
T16-1 and pla sequencing

Afr. J.  Microbiol. Res ระดดบนานาชาตต 09/2554รศ. ดร. วตเชทยร กตจปรทชาวนตช
กภาควตชาจทลชทววตทยา คณะวตทยาศาตรร  บาง
เขน มห
นส สทขทมาภรณร สทขขทม
ภาควตชาชทววตทยา คณะวตทยาศาตรร มศว
ผศ.ประชทมพร คงเสรท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
Shinji Tokuyama
Department of Biological chemistry, 
Faculty of Agriculture, Shizuoka 
University, Shizuoka , Japan
Tomohiko Tamura
NBRC,National Institute of Technology 
and Evaluation,Japan.
Yuumi Ishida
NBRC,National Institute of Technology 
and Evaluation,Japan.

 1.00
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327 A PCR-based marker for a locus conferring aroma 
in vegetable soybean (Glycine max L.)

Theoretical and Applied Genetics ระดดบนานาชาตต 02/2554-02/2554นายศตวเรศ อารทก ตจ
Tadashi Yoshihashi
นายสามารถ วดนชะนะ
ผศ.พดชรตนทรร ตดญญะ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
นายเรพองชดย จภวดฒนสอาราญ
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.อภตชาตต วรรณวตจตตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

328 A Reduced Finite Element Model for Analyzing 
the Transverse Shear Stiffness of Truss-Like 
Core Sandwich Beam

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 10/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา
อ.มานตตยร ลทกตจวดฒนะ
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา สาขา
วตชาวตศวกรรมตปอเรพอและเครพพองกลเรพอ

 1.00

329 A revision of the genus Litsea Lam. (Lauraceae) 
in Thailand

Thai Forest Bulletin (Botany) ระดดบนานาชาตต 12/2554ผศ.ฉดตรชดย เงตนแสงสรวย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพฤกษ
ศาสตรร
DAVID J. MIDDLETON
Royal Botanic Garden, 20A Inverleith 
Row, Edinburgh, EH3 5LR, Scotland
KONGKANDA CHAYAMARIT
The Forest Herbarium, Department of 
National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation, 61 Phahonyothin Rd., 
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

 0.75

330 A rheological study of carbon black suspensions 
and determination of significant factors affecting 
the slip flow in in-mold coating (IMC) using 
design of experiments

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 05/2554อ.จดกรพดนธร อรปามพงษรพดนธร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
Chareonwutilap, C.

 1.00

331 A Simple Postsulfonation of Poly(arylene ether 
sulfone) Radel (R) R

JOURNAL OF APPLIED POLYMER 
SCIENCE

ระดดบนานาชาตต 01/2554Srithong, S
Jiraratananon, R
ผศ.นดนทตยา หาญศทภลดกษณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00
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332 A SNP in GmBADH2 gene associates with 
fragrance in vegetable soybean variety ‘‘Kaori’’ 
and SNAP marker development for the 
fragrance

Theoretical Applied Genetics ระดดบนานาชาตต 02/2554-03/2554เรพองชดย จภวดฒนสอาราญ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
อ.ประกตจ สมทปา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
สมพงศร จดนทรรแก ดว
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
Takehiko Shimizu
Institute of Society for 
Techno-Innovation of Agriculture, 
Forestry and Fisheries, Japan
Sugunya Wongpornchai
Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Chiang Mai University
Akito Kaga
Soybean Genome Research Team, 
Division of Genome and Biodiversity 
Research, National Institute of 
Agrobiological Sciences, Japan
พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

333 A stability result for a generalized 
trigonometric-quadratic functional equation with 
one unbounded function

WSEAS Transactions on Mathematics ระดดบนานาชาตต 08/2554ศ.วตเชทยร เลาหโกศล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
Charinthip Hengkrawit
Thammasat University
Janyarak Tongsomporn
Walailak University

 1.00

334 A statistical approach for culture condition 
improvement of invertase and inulinase from 
Candida guilliermondii TISTR 5844

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554ดร.พตลาณท ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Molnapat Songpim
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.สาโรจนร ศตรตศดนสนทยกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ

 1.00

335 A stochastic savings algorithm for vehicle routing 
problem with a centralized distribution center 
and delivery time window

Applied Mechanics and Materials ระดดบนานาชาตต 07/2554Sanjaiya, M.
Buddhakulsomsiri, J.
ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดท
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร

 1.00
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336 A Study on  Approaches and  Awareness in 
Sustainable Conservation of Metallic Wood 
Boring Beetles

European Journal of Social Sciences ระดดบนานาชาตต 07/2554-07/2554นายอนทรดกษร เครพอคอา
สถาบดนวตจดยและพดฒนา วตทยาเขตเฉลตมพระเกทยรตต 
จดงหวดดสกลนคร สถาบดนวตจดยและพดฒนา 
วตทยาเขตเฉลตมพระเกทยรตต จดงหวดดสกลนคร
Hematulin, Rattiyaporn
Research and Development Institute, 
Thailand
Aklrataweethong, Panida
Research and Development Institute, 
Thailand

 1.00

337 A SWITCHED-BEAM ANTENNA USING 
CIRCUMFERENTIAL-SLOTS ON A CONCENTRIC 
SECTORAL CYLINDRICAL CAVITY EXCITED BY 
COUPLING SLOTS

Progress In Electromagnetics 
Research

ระดดบนานาชาตต 09/2554Phairote Wounchoum
Department of Electrical Engineering, 
Faculty of Engineering, Prince of Songkla 
University, Hat Yai, Songkhla 90110, 
Thailand
ผศ.เดปนชดย วรเศวต
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
Chuwong Phongcharoenpanich
Department of Telecommunication 
Engineering, Faculty of Engineering, King 
Mongkut's Institute of Technology 
Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
Monai Krairiksh
Department of Telecommunication 
Engineering, Faculty of Engineering, King 
Mongkut's Institute of Technology 
Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

 1.00

338 A universal Cauchy functional equation over the 
positive reals

JOURNAL OF MATHEMATICAL 
ANALYSIS AND APPLICATIONS

ระดดบนานาชาตต 03/2554ศ.วตเชทยร เลาหโกศล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
อ.วดชรพล พตมพรเสรตฐ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร

 1.00

339 A white mutant of Malay apple fruit (Syzygium 
malaccense)lacks transcript expression and 
activity for the last enzymeof anthocyanin 
synthesis, and the normal expressionof a MYB 
transcription factor

Functional Plant Biology ระดดบนานาชาตต 01/2554-01/2554ศ.สายชล เกตทษา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
ภาณทมาศ โคตรพงษร
Wouter G. van Doorn

 1.00

340 Achieving enterprise competitiveness through 
an effective management process

Human Systems Management ระดดบนานาชาตต 07/2554รศ.ก ดองกตตต พภสวดสดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
Haapasalo, H.
Lin, B.

 1.00
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341 Acid location of the Br(A)over-tilde,nsted acid 
site in ITQ-22 zeolite: A newly developed 
density functional theory study

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.บทญเดช เบตกฟดา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

342 Acoustic energy absorption in NiMnGa/polymer 
composites

Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials

ระดดบนานาชาตต 04/2554Mahendran, M.
Feuchtwanger, J.
อ.ราชธทรร เตชไพศาลเจรตญกตจ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Bono, D.
O'Handley, R.C.

 1.00

343 Actinoallomurus oryzae sp. nov., an endophytic 
actinomycete isolated from roots of a Thai 
jasmine rice plant

International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology (IJSEM)

ระดดบนานาชาตต 04/2554Indananda, C
รศ.อรตนทตพยร ธรรมชดยพตเนต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Matsumoto, A
Inahashi, Y
ผศ.กรรณตการร ดวงมาลยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Takahashi, Y

 1.00

344 Action Research in Public Highway Organization 
for Developing a Learning Organization

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554วตสททธตด สทขบอารทง
Doctoral Program in Human and 
Community Resource Development, 
Faculty of Education and Development 
Sciences, Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen Campus, Nakhon 
Pathom
รศ.ประสงคร ตดนพตชดย
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน
รศ.ผปองพรรณ ตรดยมงคลกภล
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน

 1.00

345 Activities of Au and Au(2) cation-exchanged 
zeolite for methane C-H bond activation: A DFT 
study

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554Wannakao, S
Kongpatpanich, K
อ.พตพดฒนร คงประชา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

346 Additional notes on Maclurochloa 
montana(Poaceae: Bambusoideae) in Thailand

Gardens’ Bulletin Singapore ระดดบนานาชาตต 05/2554นายจดกรพงษร รดตนมณท 
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
อ.สราวทธ สดงขรแก ดว
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
รศ.ยตพงยง ไพสทขศานตตวดฒนา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน

 -  
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347 Adenosine deaminase from Streptomyces 
coelicolor: Recombinant expression, purification 
and characterization

Protein Expression and Purification ระดดบนานาชาตต 08/2554ผศ.สมชดย พรบดนลพอลาภ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
Chalopagorn, P.

 1.00

348 Adjustable TXOP mechanism for supporting 
video transmission in IEEE 802.11e HCCA

EURASIP Journal on Wireless 
Communications and Networking

ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554อ.อภตรดกษร จดนทรรสร ดาง
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร
รศ.อนดนตร ผลเพตพม
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร

 1.00

349 Agro tourism management of the community in 
ban Zumtarrom, Trakaj sub-district Kantaralak 
District, Sisaket Province, Thailand

European Journal of Social Sciences ระดดบนานาชาตต 07/2554Pocharee, L.
Suksringarm, P.
ผศ.ดรรชนท เอมพดนธทร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา

 1.00

350 Airborne volatile organic compounds and their 
potential health impact on the vicinity of 
petrochemical industrial complex

Water, Air, and Soil Pollution ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.สราวทธ เทพานนทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
Varoonphan, J.
Sarutichart, P.
Makkasap, T.

 1.00

351 Allelopathic Effects of Mungbean (Vigna radiata) 
on Subsequent Crops

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554อ.สทขทมาลยร เลตศมงคล
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.เอขจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
Cha-um Premasthira
Botany and Weed Science Division, 
Department of Agriculture, Ministry of 
Agriculture and Cooperative, Bangkok 
10900, Thailand.

 1.00

352 Alumina-doped alginate gel as a cell carrier for 
ethanol production in a packed-bed bioreactor

BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS 
ENGINEERING

ระดดบนานาชาตต 06/2554Mongkolkajit, J
Pullsirisombat, J
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Phisalaphong, M

 1.00
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353 Amphibia, Anura, Dicroglossidae, Quasipaa 
fasciculispina(Inger, 1970): Distribution 
extension

Check List ระดดบนานาชาตต 03/2554-05/2554Yodchaiy Chuaynkern
Thailand Natural History Museum, 
National Science Museum, Technopolis
อ.ประททป ด ดวงแค
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
Pongpitak Sribandit
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
Komsan Bunchornratana
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
Chantip Chuaynkern
Khon Kaen University, Faculty of Science, 
Department of Biology. Muang, Khon 
Kaen
Nont Khewwan
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
Sawang Tipayanukul
Khlong Kreua Wai Wildlife Sanctuary., 
Makham, Chanthaburi

 1.00

354 Amycolatopsis samaneae sp. nov., isolated 
fromroots of Samanea saman (Jacq.) Merr.

International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology (IJSEM)

ระดดบนานาชาตต 04/2554ผศ.กรรณตการร ดวงมาลยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Ratchanee Mingma
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Wasu Pathom-aree
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยา ม.
เชทยงใหมป
รศ.อรตนทตพยร ธรรมชดยพตเนต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Yuki Inahashi
Kitasato University, Japan
Atsuko Matsumoto
Kitasato University, Japan
Yoko Takahashi
Kitasato University, Japan

 1.00

355 AN ASSESSMENT ON ARTIFICIAL NEST 
CONSTRUCTION FOR HORNBILLS IN BUDO 
SU-NGAI PADI NATIONAL PARK, THAILAND

RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY ระดดบนานาชาตต 03/2554Pasuwan, C
รศ.สทวตสา พดฒนเกทยรตต
สอานดกสปงเสรตมและฝนกอบรม บางเขน ฝป ายฝนก
อบรม
Navanugraha, C
ผศ.วตจดกขณร ฉตมโฉม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
Madsri, S
Rattanarungsikul, P
Thiensongrusamee, P
Boonsriroj, T
Poonswad, P

 1.00
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356 An attempt to define the sodium requirement 
of lactating dairy cows in a tropical environment

Journal of the Science of Food and 
Agriculture

ระดดบนานาชาตต 10/2554อ.วดนดท เททพยงธรรม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
ผศ.อดตศร ยะวงศา
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
Schonewille, J.T.
รศ.ธทระ รดกความสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
Yuangklang, C.
Verstegen, M.W.
Hendriks, W.H.

 1.00

357 An equivalent 3D Otsu's thresholding method Lecture Notes in Computer Science 
(including subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture 
Notes in Bioinformatics)

ระดดบนานาชาตต 11/2554Sthitpattanapongsa, P.
ผศ.ฐตตตวรรณ ศรทนาค
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร

 1.00

358 An evaluation of melarsomine hydrochloride 
efficacy for parasitological cure in experimental 
infection of dairy cattle with Trypanosoma 
evansi in Thailand

Parasitology ระดดบนานาชาตต 07/2554Desquesnes, M.
Kamyingkird, K.
Vergne, T.
Sarataphan, N.
Pranee, R.
รศ.สถาพร จตตตปาลพงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา

 1.00

359 An examination of the thermodynamics of 
fusion, vaporization, and sublimation of several 
parabens by correlation gas chromatography

Journal of Pharmaceutical Sciences ระดดบนานาชาตต 05/2554อ.ปฐมาพร ออานาจอนดนตร
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
Chickos, J.

 1.00

360 An experimental-numerical approach of the 
metallic insert in CFRP/honeycomb sandwich 
structures under normal tensile load

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 12/2554ผศ.พดชราภรณร บทณยวานตชกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
การบตนและอวกาศ
Kumsantia, P.
Castaniรฉ, B.

 1.00

361 An Extended XML Compression Technique for 
XML Element Retrieval

Proceeding of International 
Conference on IT Convergence and 
Security 2011 LECTURE NOTES IN 
ELECTRICAL ENGINEERING

ระดดบนานาชาตต 12/2554Tanakorn Wichaiwong1
รศ.ชทลทรดตนร จรดสกทลชดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร

 1.00
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362 An Image Analysis Technique for Recognition of 
Brown Leaf Spot Disease in Cassava

Journal of Agricultural Machinery 
Science

ระดดบนานาชาตต 09/2554-09/2554อ.วดนรดฐ อดบดทลลากาซตม
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร
kittipong Powbunthorn
Department of  Agriculturan Engineerint, 
Faculty of Engineering,kamphaeng 
Campus,Kasetsart University
อ.จตนตนา อดนอาตมรงาม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
Tomohiro Takgawa
University of Tsukuba, Ibaraki

 -  

363 An Improved Genetic Algorithm for the 
Traveling Salesman Problem with Multi-Relations

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.สทภดทร พดฒนรวตชดยโชตต
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมเครพพองกล

 1.00

364 An innovative CaSiO3 dielectric material from 
eggshells by sol–gel process

Journal of Sol-Gel Science and 
Technology

ระดดบนานาชาตต 04/2554อ.นทชนภา ตด ลงบรตบภรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Khongnakhon, T
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Kittikul, S
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
ดร.รดกษพงศร  คทณานทรดกษพงศร
วตทยาลดยปตโตรเลทยมและปตโตรเคมท จทฬาลงกรณร
มหาวตทยาลดย
รศ.ดร.อนทวดฒนร ศตรตวดฒนร
วตทยาลดยปตโตรเลทยมและปตโตรเคมท จทฬาลงกรณร
มหาวตทยาลดย

 1.00

365 An Innovative Measurement of Extractable 
Proteins from Concentrated Latex Containing 
Eggshell Calcium Oxide Compounds by 
Near-Infrared Spectroscopy

Spectroscopy Letters: An 
International Journal for Rapid 
Communication

ระดดบนานาชาตต 11/2554-02/2555อ.นทชนภา ตด ลงบรตบภรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Prapaphan Phudkrachang
Ruksapong Kunanuruksapong
Petroleum and Petrochemical, 
Chulalongkorn University
Anuvat Sirivat
Petroleum and Petrochemical, 
Chulalongkorn University
Sumaporn Kasemsumran
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial 
Product, Kasetsart University

 1.00
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366 An Optimum Land Cover Mapping Algorithm in 
the Presence of Shadows

IEEE Journal of Selected Topics in 
Signal Processing

ระดดบนานาชาตต 06/2554-06/2554ผศ.ธทรสตทธตด เกษตรเกษม
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
Pramod K. Varshney
Syracuse University

 1.00

367 Analysis of anthocyanins and the expression 
patterns of genes involved in biosynthesis in 
two Vanda hybrids

International Journal of Agriculture 
and Biology

ระดดบนานาชาตต 12/2554Junka, N.
Kanlayanarat, S.
Buanong, M.
อ.เฌอมาลยร วงศรชาวจดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
Wongs-Aree, C.

 1.00

368 Analysis of Decision Trees in Context Clustering 
of Hidden Markov Model Based Thai Speech 
Synthesis

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 03/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

369 Analysis of Factors Affecting Adoption of Soil 
Conservation Measures among Rural Households 
of Gursum District, Ethiopia

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554Abebaw Shimeles
Somali Region Pastoral and Agro-pastoral 
Research Institute, Somali Region, P.O. 
Box 398, Jijiga, Ethiopia.
ผศ.เพขญพร เจนการกตจ
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
รศ.วทฒต หวดงวดชรกทล
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 1.00

370 Analysis of functional regulatory elements within 
hepatitis B virus post-transcriptional regulatory 
element as new antiviral targets

Hepatology International ระดดบนานาชาตต 03/2554-03/2554อ.ณดฐนดนทร ปดญจวรญาณ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
นายณดฏฐรกวท ทองแท ด
ภาคชทวเคมท คณะวตทยาศาสตรร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
Dr. Chris M Brown
Department of Biochemistry, University 
of Otago, Dunedin, New Zealand.

 1.00

371 Analysis of Fundamental Frequency Contour of 
Coded Speech Based on Multi-Pulse Based Code 
Excited Linear Prediction Algorithm

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 06/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

372 Analysis of the immediate early-1 gene 
sequence of Thai Bombyx mori 
nucleopolyhedrovirus and its usefulness for 
identifying the subgroups of group II 
nuclepolyhedrovirus

ScienceAsia ระดดบนานาชาตต 09/2554-09/2554รศ.เลตศลดกษณร เงตนศตรต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Thanaporn Pinpath
National Laboratory Animal Center, 
Mahidol University, Nakhon Pathom 
73170, Thailand
Bunthari Chotimanothum
Bioscience Program, Faculty of Science, 
Kasetsart University, Bangkok 10900, 
Thailand

 1.00
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373 Analytical Study on Fundamental Frequency 
Contours of Thai Tones using Tone-Geometrical 
Model

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 03/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

374 Annual Concentration Report and Emission 
Sources Analysis of the Air Pollutants Measured 
by the Air Quality Monitoring Station

American Journal of Environmental 
Sciences

ระดดบนานาชาตต 10/2554อ.ปดญญา แขนอลาแก ดว
คณะวตทยาศาสตรร  ศรทราชา สาขาวตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนฐานและพลศนกษา
อ.สดนตต รดกษาวงศร
คณะวตทยาศาสตรร  ศรทราชา สาขาวตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนฐานและพลศนกษา
อ.เกรตก วงศรสอนธรรม
คณะวตทยาศาสตรร  ศรทราชา สาขาวตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
ผศ.สทนทรท ขทนทอง
คณะวตทยาศาสตรร  ศรทราชา สาขาวตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
อ.พรรณศดกดตด เอทพยมรดกษา
คณะวตทยาศาสตรร  ศรทราชา สาขาวตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนฐานและพลศนกษา
ทดกษดนยร  วทฒตคทณ
ศภนยรพดฒนาวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยทแหปงชาตต 
สวทช.

 1.00

375 Anthracnose disease of Capsicum spp. PHYTOPATHOLOGY ระดดบนานาชาตต 06/2554Taylor, PW
รศ.อรรดตนร มงคลพร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน

 1.00

376 Anti-HIV-1 reverse transcriptase activities of 
hexane extracts from some Asian medicinal 
plants

JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS 
RESEARCH

ระดดบนานาชาตต 09/2554Silprasit, K
Seetaha, S
Pongsanarakul, P
รศ.สทภา หารหนองบดว
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.เกทยรตตทวท ชภวงศรโกมล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท

 1.00

377 Antimicrobial Activity of Different Molecular 
Weight Chitosans to Inhibit Some Important 
Plant Pathogenic Fungi

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554รศ.ณรงคร สตงหรบทระอทดม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
อ.อรอทมา เพทยซ ดาย
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
อ.ธตดา เดชฮวบ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 1.00
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378 Antimicrobial Activity of Oligomer and Polymer 
Chitosan from Different Sources against 
Foodborne Pathogenic Bacteria

Kasetsart Journal (Natural Science) ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554Titima Sukmark
Department of Food Science and 
Technology, Faculty of Agro-Industry, 
Kasetsart University, Bangkok 10900, 
Thailand.
Pornchai Rachtanapun
Division of Packaging Technology, Faculty 
of Agro-Industry, Chiang Mai University, 
Chiang Mai 50100, Thailand.
อ.จตตศตรต ราชตนะพดนธทร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

379 Antioxidant Capacity and Antimutagenicity 
ofThermal Processed Thai Foods

JARQ-JAPAN AGRICULTURAL 
RESEARCH QUARTERLY

ระดดบนานาชาตต 04/2554นางสาวเพลตนใจ ตดงคณะกทล
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ
ดร.เกศศตณท ตระกภลทตวากร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ
นางจดนทรรเพขญ แสงประกาย
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ
นางพยอม อดตกวตบภลยรกทล
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ
นางบทญมา นตยมวตทยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ
นางสาวงามจตตร โลปวตทภร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
Dr. Kazuhiko Nakahara
Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences (JIRCAS)

 1.00
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380 Antivibrio compounds produced by 
Pseudomonas sp. W3:characterisation and 
assessment of their safety to shrimps

World J Microbiol Biotechnol ระดดบนานาชาตต 04/2554-04/2554นางสาวปฐมารดตนร รดตนชปวย
ภาควตชาจทลชทววตทยา คณะวตทยาศาสตรร 
มหาวตทยาลดยสงขลานครตนทรร
ดร.ดวงพร คดนธโชตต
ภาควตชาจทลชทววตทยา คณะวตทยาศาสตรร 
มหาวตทยาลดยสงขลานครตนทรร
ดร.มณท ตดนตตรทปงก ตจ
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายปฏตบดตต
การวตจดยและเรพอนปลภกพพชทดลอง
Dr. T. Nitoda
The Graduate School of Natural Science 
and Technology, Okayama university
Dr. H. Kanzaki
The Graduate School of Natural Science 
and Technology, Okayama university

 1.00

381 Application lyapunov theory to determine 
control strategy of static var compensator for 
damping power system oscillation

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 04/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

382 Application of biofilm membrane bioreactor and 
Reverse Osmosis membrane to the treatment of 
fresh and partially stabilised leachate

International Journal of Environmental 
Engineering

ระดดบนานาชาตต 07/2554-12/2554รศ.ชาตต เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
ศทจตรดตนร พททธตวรา
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาวตศวกรรมสตพงแวดล ดอม 
คณะวตศวกรรมศาสตรร
อดตศร จดนทรรเพขง
นตส ตตปรตญญาโท ภาควตชาวตศวกรรมสตพงแวดล ดอม 
คณะวตศวกรรมศาสตรร

 -  

383 Application of Electro-Active Materials to a 
Coaxial-Rotor NAV

International Journal of Micro Air 
Vehicles

ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554อ.ชตนภดทร ทตพโยภาส
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
การบตนและอวกาศ
A. B. Sun
ISAE, France
E. Bernard
ISAE, France
J.-M. Moschetta
ISAE, France

 -  

384 Application of Nonlinear Turbulence Models for 
Marine Propulsors

JOURNAL OF FLUIDS 
ENGINEERING-TRANSACTIONS OF 
THE ASME

ระดดบนานาชาตต 03/2554Kaewkhiaw, P
อ.ยอดชาย เตทยเปตลน
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา สาขา
วตชาวตศวกรรมตปอเรพอและเครพพองกลเรพอ
Dechaumphai, P
รศ.วรางครรดตนร จดนทสาโร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล

 1.00
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385 Application of powered disc implements for 
efficient on-farm residue management: A review

International Agricultural Engineering 
Journal

ระดดบนานาชาตต 12/2554Nalavade, P.P.
Soni, P.
Salokhe, V.M.
รศ.ธดญญา นตยมาภา
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร

 1.00

386 APPLICATION OF PUBLIC-USE BIKE SYSTEM IN 
KASETSART UNIVERSITY, BANGKHEN 
CAMPUS:RESEARCH AND REALITY

Journal of Society for Transportation 
and Traffic Study

ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.สทภาพร แก ดวกอ เลทพยวไพโรจนร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขา
วตชาการวางผดงเมพองและสภาพแวดล ดอม
นางสาวสลตลา ตระกภลเวช
สาขาวตชาการวางผดงเมพองและสภาพแวดล ดอม 
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร

 -  

387 Applying intellectual capital for sustaining 
organisational learning

International Journal of Sustainable 
Economy

ระดดบนานาชาตต 07/2554-09/2554Dr. Tzong-Ru Lee
National Chung Hsing University
Dr.Petri T. Helo
University of Vaasa
Mr.Zavitr Siriwatchrakit
Faculty of Engineering, Kasetsart Uni.
Mr. Narongsak Comepa
Faculty of Engineering, Kasetsart Uni.
Mr.Supakij Chuancharoen
Faculty of Engineering, Kasetsart Uni.
รศ.ก ดองกตตต พภสวดสดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ

 -  

388 Aroma Compounds of Flash-Fried Rice Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554Tunyatorn Piyachaiseth
Department of Food Science and 
Technology, Faculty of Agro-Industry, 
Kasetsart University, Bangkok 10900, 
Thailand.
ผศ.วรรณท จตรภาคยรกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
รศ.สตรท ชดยเสรท
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 69/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

389 Artificial diets for rearing the coconut hispine 
beetle, Brontispa longissima (Coleoptera: 
Chrysomelidae), and their suitability to two 
specialist parasitoids

Biocontrol Science and Technology ระดดบนานาชาตต 12/2554ผศ.โสภณ อทไรชพพน
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชากทฏวตทยา
รศ.วตวดฒนร เสพอสะอาด
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชากทฏวตทยา
S. Nakamuraa
Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences (JIRCAS), Tsukuba, 
Ibaraki, Japan
R.T. Ichikia
Biosystematics Laboratory, Graduate 
School of Social and Cultural Studies, 
Kyushu University, Fukuoka, Japan
M. Murata
Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences (JIRCAS), Tsukuba, 
Ibaraki, Japan
S. Takano
Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences (JIRCAS), Tsukuba, 
Ibaraki, Japan
T.T. Oo
Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences (JIRCAS), Tsukuba, 
Ibaraki, Japan
H.T. Nguyen
Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences (JIRCAS), Tsukuba, 
Ibaraki, Japan

 1.00

390 Arundinella kerrii and Dimeria kerrii, Two New 
Endemic Species from Thailand (Poaceae, 
Panicoideae)

NOVON ระดดบนานาชาตต 04/2554-04/2554Atchara Teerawatananon 
Thailand Natural History Museum, 
National Science Museum, Techno polis, 
Pathum Thani, Thailand.
อ.สราวทธ สดงขรแก ดว
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
Trevor R. Hodkinson
School of Natural Sciences, Botany 
Building, Trinity College Dublin, University 
of Dublin, Dublin2, IRELAND
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391 Assessment of Anammox Bacteria in the 
Enrichment Culture on Sand and Granular 
Activated Carbon

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554Chamaiporn Sukthamruksa
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
Kullaya Saricheewin
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
Vatuga Intaraprasong
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
Pornpimol Yimhoy
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
ผศ.สดญญา สตรตว ตทยาปกรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
รศ.สทนดนทร ลตลมตระกภล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00

392 Association between Backfat Depth and Litter 
Size at Birth in Primiparous Sows

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554Atthaporn Roongsitthichai
Department of Obstetrics, Gynaecology 
and Reproduction, Faculty of Veterinary 
Science, Chulalongkorn University, 
Bangkok 10330, Thailand.
อ.เสรท กทญแจนาค
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชากาย
วตภาคศาสตรร
Padet Tummaruk
Department of Obstetrics, Gynaecology 
and Reproduction, Faculty of Veterinary 
Science, Chulalongkorn University, 
Bangkok 10330, Thailand.

 1.00

393 Association between CTLA-4 polymorphisms and 
the susceptibility to systemic lupus 
erythematosus and Graves'disease in Thai 
population

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY 
AND IMMUNOLOGY

ระดดบนานาชาตต 09/2554อ.อตงอร กตมกง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Nakkuntod, J
Sae-Ngow, S
Snabboon, T
Avihingsanon, Y
Hirankarn, N
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394 Association between serum cortisol and 
progesterone concentrations and the infiltration 
of immune cells in the endometrium of gilts with 
vaginal discharge

Comparative Clinical Pathology ระดดบนานาชาตต 12/2554Attaporn  Roongsitthichai
Chulalongkorn  University
Junpen  Suwimonteerabutr
Chulalongkorn  University
Kampon  Kaeoket
Mahidol  University
อ.เสรท กทญแจนาค
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชากาย
วตภาคศาสตรร
Padet  Tummaruk
Chulalongkorn  University

 1.00

395 Attempted Transmission of Trypanosoma evansi 
to Rats and Mice by Direct Ingestion of 
Contaminated Blood and via Engorged Ticks

ACTA PROTOZOOLOGICA ระดดบนานาชาตต 08/2554Vergne, T
Kamyinkird, K
Desquesnes, M
รศ.สถาพร จตตตปาลพงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา

 1.00

396 Au(CN)(2)(CH(3)NO(2))(n) cluster anions: 
Energetics and geometrical features

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS ระดดบนานาชาตต 02/2554Injan, N
Megyes, T
Radnai, T
Bako, I
Balint, S
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Probst, M

 1.00

397 Augmented heuristic algorithm for multi-skilled 
resource scheduling

Automation in Construction ระดดบนานาชาตต 07/2554-07/2554นายณรงครฤทธตด วปองไว
ผศ.ศทภวทฒต มาลดยกฤษณะชลท 
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา

 1.00

398 Band Selection for Hyperspectral Image Using 
Principal Components Analysis and 
Maxima-Minima Functional

Knowledge, Information, and 
Creativity Support Systems
5th International Conference, KICSS 
2010, Chiang Mai, Thailand, November 
25-27, 2010, Revised Selected Papers

ระดดบนานาชาตต 10/2554รศ.ชทลทรดตนร จรดสกทลชดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร
ก ตตตต ขทนสนตท

 1.00

399 Bench-scale synthesis of zeolite A from 
subbituminous coal ashes with high crystalline 
silica content

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION ระดดบนานาชาตต 01/2554รศ.เมตตา เจรตญพานตช
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Jullaphan, O
Tang, C

 1.00

400 Bimodality Criterion for the Chemical Composition 
Distribution of Ethylene/1-Olefin Copolymers: 
Theoretical Development and Experimental 
Validation

Macromolecular Reaction Engineering ระดดบนานาชาตต 06/2554Narkchamnan, K.
ผศ.สตรตพล อนดนตวรสกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Soares, J.B.
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401 Binding of huperzine A and galanthamine to 
acetylcholinesterase, based on ONIOM method

Nanomedicine: Nanotechnology, 
Biology, and Medicine

ระดดบนานาชาตต 02/2554Kitisripanya, N.
อ.พดชรทนารถ ทรดพยรอาภากร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Wolschann, P.
รศ.สทภา หารหนองบดว
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

402 Biochemical Alterations and Their Relationships 
with the Metabolic Syndrome Components in 
Canine Obesity

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554นางทตพยพร ตรทพททธรดตนร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน โรงพยาบาล
สดตวร บางเขน
Yuwadee Kongpiromchean
Division of Animal Health Science, Faculty 
of Agriculture Bangpra, Rajamankala 
University of Technology Tawanok, Chon 
Buri 20110, Thailand.
Kosit Sribhen
Department of Clinical Pathology, Faculty 
of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol 
University, Bangkok 10700, Thailand.
ผศ.ชภศรท ศรทเพขญ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
สรทรวตทยา

 1.00

403 Biochemical and Enzymatic Study of Rice BADH 
Wild-Type and Mutants: An Insight into 
Fragrance in Rice

PROTEIN JOURNAL ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.ราตรท วงศรปดญญา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
อ.นลวดฒนร บทญญาลดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
Thammachuchourat, N
Horata, N
Arikit, S
Myint, KM
รศ.อภตชาตต วรรณวตจตตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
ผศ.เกทยรตตทวท ชภวงศรโกมล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท

 1.00

404 Biodegradable kinetics of plastics under 
controlled composting conditions

Waste Manage ระดดบนานาชาตต 01/2554-  /2554รศ.ธอารงรดตนร มทปงเจรตญ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Dr. thanawadee Leejarkpai
MTEC
Ms. Unchalee Suwanmanee
Dept.of Chemical Engineering, SWU
Ms. Yosita Rudeekit
MTEC
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405 Biodiversity and distribution of Trichoptera 
species along the Tapee Rivers, Surat Thani 
Province, southern Thailand

ZOOSYMPOSIA ระดดบนานาชาตต 06/2554-06/2554ผภ ดชปวยศาสตราจารยร ดร. พงศรศดกดตด เหลปาดท
คณะวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยทอทตสาหกรรม 
มหาวตทยาลดยสงขลานครตนทรร เขตการศนกษา
สทราษฎรรธานท
อ.แตงอปอน พรหมมต
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร

 -  

406 Bioefficacy of Alpinia galanga (Zingiberaceae) 
Rhizome Extracts, (E)-p-Acetoxycinnamyl 
Alcohol, and (E)-p-Coumaryl Alcohol Ethyl Ether 
Against Bactrocera dorsalis (Diptera: 
Tephritidae) and the Impact on Detoxification 
Enzyme Activities

J. Econ. Entomol. ระดดบนานาชาตต 10/2554N. SUKHIRUN
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
อ.วดนชดย ปลพลมภาณทภดทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.วสกร บดลลดงกรโพธตด
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
O. KOUL
Insect Biopesticide Research Centre,India

 1.00

407 Bioreactor landfill technology in municipal solid 
waste treatment: An overview

Critical Reviews in Biotechnology ระดดบนานาชาตต 03/2554-03/2554Sunil Kumar
National Environmental Engineering 
Research Institute, India
รศ.ชาตต เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
Ackmez Mudhoo
Department of Chemical and 
Environmental Engineering, University of 
Mauritius, Mauritius
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408 Bleeding of Farmed Atlantic Cod:Residual Blood, 
Color, and QualityAttributes of Pre- and 
Postrigor Filletsas Affected by Perimortem Stress 
andDifferent Bleeding Methods

Journal of Aquatic Food Product 
Technology

ระดดบนานาชาตต 01/2554-  /2554HANNE DIGRE
SINTEF Fisheries and Aquaculture, 
Trondheim, Norway and 2Department of 
Biotechnology, The Norwegian University 
of Science and
ULF ERIKSON
SINTEF Fisheries and Aquaculture, 
Trondheim, Norway
EKREM MISIMI
SINTEF Fisheries and Aquaculture, 
Trondheim, Norway
INGER BEATE STANDAL
SINTEF Fisheries and Aquaculture, 
Trondheim, Norway
LORENA GALLART-JORNET
SINTEF Fisheries and Aquaculture, 
Trondheim, Norway
อ.ศตรตพร เรทยบร ดอย
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาคหกรรมศาสตรร
TURID RUSTAD
Department of Biotechnology, The 
Norwegian University of Science and 
Technology

 1.00

409 Body Measurements of Male Kamphaengsaen 
Beef Cattle as Parameters for Estimation of Live 
Weight

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554ผศ.สทรตยะ สะวานนทร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล
Phoompong Boonsaen
Department of Animal Science, Faculty of 
Agriculture at Kamphaeng Saen, 
Kasetsart University, Kamphaeng Saen 
Campus, Nakhon Pathom 73140, 
Thailand.
นายปรทชา อตนนทรดกษร
สถาบดนสทวรรณวาจกกสตกตจเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาปศทสดตวรและผลตตภดณฑรสดตวร กอาแพงแสน 
ศภนยรวตจดยและพดฒนาการผลตตกระบพอและโค

 1.00

410 Broad Mite Effects on Chili Shoot Damage and 
Yields

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY ระดดบนานาชาตต 08/2554อ.พดชนท วตช ตตพดนธทร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
ศ.อดงศทมาลยร จดนทราปดตยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
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411 Building a Service Oriented Cloud Computing 
Infrastructure using Microsoft CCR/DSS System

Journal of Next Generation 
Technology

ระดดบนานาชาตต 02/2554Rakpong Kaewpuang
Department of Computer Engineering, 
Faculty of Engineering,Kasetsart 
University
ผศ.ภทชงคร อททโยภาศ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร
Ganid Srimool 
Department of Computer Engineering, 
Faculty of Engineering,Kasetsart 
University
ผศ.จทฑา พตชตตลอาเคขญ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ

 -  

412 Calibration of a biome-biogeochemical cycles 
model for modeling the net primary production 
of teak forests through inverse modeling of 
remotely sensed data

JOURNAL OF APPLIED REMOTE 
SENSING

ระดดบนานาชาตต 03/2554Imvitthaya, C
Honda, K
Lertlum, S
ศ.นตพนธร ตด ลงธรรม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา

 1.00

413 Caloric Reduction in Mungbean Conserve Filling 
of Flaky Chinese Pastry

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554Teeranuch Chysirichote
Department of Home Economics, Faculty 
of Agriculture, Kasetsart University, 
Bangkok
Anchanee Utaipatanacheep
Department of Home Economics, Faculty 
of Agriculture, Kasetsart University, 
Bangkok
ดร.วารทณท วารดญญานนทร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร

 1.00

414 Campylobacter jejuni incidence, infectiion, and 
illness in Thailand

European Journal of Scientific 
Research

ระดดบนานาชาตต 04/2554Osiriphun, S.
Iamtawejaleon, P.
Kooprasertying, P.
Tuitemwon, P.
Erickson, L.E.
Koetsinchai, W.
รศ.ฆรณท ตท ดยเตขมวงศร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
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415 Candida andamanensis sp. nov., Candida 
laemsonensis sp. nov. and Candida ranongensis 
sp. nov., anamorphic yeast species isolated from 
estuarine waters in a Thai mangrove forest

International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology (IJSEM)

ระดดบนานาชาตต 02/2554Somjit Am-In
Bioresources Technology Unit, National 
Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology (BIOTEC), Pathumthani, 
Thailand
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
อ.วตเชทยร ยงมานตตชดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Sasitorn Jindamorakot
Bioresources Technology Unit, National 
Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology (BIOTEC), Pathumthani, 
Thailand

 1.00

416 Candida gosingica sp. nov., an anamorphic 
ascomycetous yeast closely related to 
Scheffersomyces spartinae.

International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology (IJSEM)

ระดดบนานาชาตต 03/2554C.F. Chang
Yao
C.H.
Young
S.S.
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Rungluk  Kaewwichian
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาจทลชทววตทยา คณะ
วตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
ผศ.นดนทนา สทสทข
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
C.F. Lee
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417 Candida maleeae sp nov., a novel anamorphic 
yeast species in the Ambrosiozyma clade found 
in Thailand

JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED 
MICROBIOLOGY

ระดดบนานาชาตต 08/2554Nakase, T
Jindamorakot, S
Am-In, S
Ninomiya, S
Kawasaki, H
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 1.00

418 Candida saraburiensis sp. nov. and Candida 
prachuapensis sp. nov., xylose-utilizing yeast 
species isolated in Thailand

International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology (IJSEM)

ระดดบนานาชาตต 02/2554Nitiyon, S.
Boonmak, C.
Am-In, S.
Jindamorakot, S.
Kawasaki, H.
อ.วตเชทยร ยงมานตตชดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
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419 Candida uthaithanina sp. nov., an anamorphic 
yeast species in Nakaseomyces clade isolated in 
Thailand.

ANTONIE VAN LEEUWENHOEK 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GENERAL AND MOLECULAR 
MICROBIOLOGY

ระดดบนานาชาตต 05/2554ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Sasitorn Jindamorakot
Bioresources Technology Unit, National 
Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology (BIOTEC), Pathumthani, 
Thailand
Somjit Am-In
Bioresources Technology Unit, National 
Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology (BIOTEC), Pathumthani, 
Thailand
Rungluk Kaewwichian
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาจทลชทววตทยา คณะ
วตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Sukanya Nitiyon
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาจทลชทววตทยา คณะ
วตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
อ.วตเชทยร ยงมานตตชดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Takashi Nakase
NITE Biological Resource Center (NBRC), 
Department of Biotechnology, National 
Institute of Technological and Evaluation, 
Chiba, Japan

 1.00

420 Carboxy-terminus truncations of Bacillus 
licheniformis SK-1 CHI72 with distinct substrate 
specificity

BMB Reports ระดดบนานาชาตต 06/2554Kudan, S.
อ.กมลทตพยร ขดตตตยะวงศร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Pichyangkura, R.

 1.00

421 Carotenoid Production by Rhodosporidium 
paludigenum DMKU3-LPK4 using Glycerol as the 
Carbon Source

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554Teera Yimyoo
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
อ.วตเชทยร ยงมานตตชดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
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422 Carotenoids Digestibility of Free Astaxanthin and 
Lutein by Fancy Carp (Cyprinus carprio)

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554Bundit Yuangsoi
Department of Fisheries, Faculty of 
Agriculture, Khon Kaen University
รศ.อรพตนทร จตนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
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423 Cassava in Lactating Sow Diets: I. Effects on Milk 
Composition and Quality

ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF 
ANIMAL SCIENCES

ระดดบนานาชาตต 04/2554Jupamatta, A
Kanto, U
ผศ.ชนตนทรร ตตรวดฒนวานตช
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
สรทรวตทยา
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424 Catalytic activity of sulfated iron-tin mixed oxide 
for esterification of free fatty acids in crude palm 
oil: Effects of iron precursor, calcination 
temperature and sulfate concentration

International Journal of Chemical 
Reactor Engineering

ระดดบนานาชาตต 10/2554Nuithitikul, K.
Prasitturattanachai, W.
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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425 Catalytic dehydrogenation of ethylbenzene to 
styrene over a tetrahedral platinum nanocluster: 
A DFT study

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554Janthon, P
Nongnual, T
ผศ.พตบภลยร พดนธท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

426 CdS-intercalated bentonite: A novel sulfide ion 
selective electrode

Applied Mechanics and Materials ระดดบนานาชาตต 07/2554Udomphan, K.
รศ.อดจจนา วงศรชดยสทวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.ลดดดา มทศทข
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

427 Cellulose nanowhiskers hydrolyzed from 
oxygen/organosolv agricultural cellulose

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554ดร.สทธทรา วตทยากาญจนร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายเทคโนโลยทชทวมวล
และพลดงงานชทวภาพ
นายวตขดณฑร อรรณพานทรดกษร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายเทคโนโลยทชทวมวล
และพลดงงานชทวภาพ
นายวทฒตนดนทร คงทดด
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายเทคโนโลยทชทวมวล
และพลดงงานชทวภาพ
ผศ.รดงรอง ยกส ดาน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
Ragauskas, AJ
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428 Changes in Soil Microorganisms, Flowering, and 
Yield of ‘Smooth Cayenne’Pineapple as Affected 
by Black Plastic Mulchin Organic Production

Thai Journal of Agricultural Science ระดดบนานาชาตต 10/2554-12/2554อดจฉรา บทญโรจนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน
ผศ.ปราโมทยร สฤษดตดนตรดนดรร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
รศ.สมบดตต ชตณะวงศร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
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429 Changes in the Physical and Chemical Properties 
of Thai Brown Rice Caused by 
High-Temperature Treatment

Journal of Developments in 
Sustainable Agriculture

ระดดบนานาชาตต 10/2554-04/2555ผศ.ดลฤดท ใจสททธตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน
ศ.ดร.สมชาตต โสภณรณฤทธตด
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทพระจอมเกล ดาธนบทรท

 -  

430 Changing allele frequencies associated with 
specific resistance genes to leaf blast in 
backcross introgression lines of Khao Dawk Mali 
105 developed from a conventional selection 
program

Field Crops Research ระดดบนานาชาตต 04/2554Korinsak, S.
Sirithunya, P.
Meakwatanakarn, P.
Sarkarung, S.
รศ.อภตชาตต วรรณวตจตตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
Toojinda, T.
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431 Characterization and Stabilization of the Extract 
from Mango Seed Kernel in a Cosmetic Emulsion

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554Pitchaon Maisuthisakul
Faculty of Science, University of the Thai 
Chamber of Commerce, Bangkok 10400, 
Thailand
อ.เทพกดญญา หาญศทลวดต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
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432 Characterization of Acidity in [B], [Al], and [Ga] 
Isomorphously Substituted ZSM-5: Embedded 
DFT/UFF Approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
QUANTUM CHEMISTRY

ระดดบนานาชาตต 08/2554Jungsuttiwong, S
Lomratsiri, J
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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433 Characterization of apatite from human teeth via 
XRD, FT-IR and TGA techniques

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 08/2554Pankaew, P.
ผศ.เอกชดย หทปนนตวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
อ.ศทภเดช สทจตนพรดหม
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
โครงการจดดตด ลงสายวตชาฟตสตกสร
Thamaphat, K.
Limsuwan, P.
Naemchanthara, K.
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434 Characterization of blood cells in Jungle cat, Felis 
chaus (Carnivora, Felidae)

Comparative Clinical Pathology ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554ศ.เฉลทยว ศาลากตจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
พยาธตวตทยา
รศ.เกรทยงศดกดตด ไพรหตรดญกตจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาพยาธต
วตทยา
รศ.เจรตญศดกดตด ศาลากตจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
นวลอนงคร นาคคง
คณะวตทยาศาสตรร มหาวตทยาลดยมหาสารคาม
ดารกา ทองไทยนดนทร
สวนสดตวรเปตดเขาเขทยว บางพระ ชลบทรท
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435 Characterization of calcium oxide derived from 
waste eggshell and its application as CO(2) 
sorbent

Ceramics International ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.ธงไทย วตฑภรยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00

436 Characterization of Cobalt Films on X-ray 
Lithographic Micropillars

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 11/2554อ.วดชรท รดตนสกทลทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
พดชรา ศทกลรดตนร
ภาควตชาฟตสตกสร คณะวตทยาศาสตรร ม.
เกษตรศาสตรร

 1.00

437 Characterization of coconut fiber-filled polyvinyl 
chloride/acrylonitrile styrene acrylate blends

Journal of Reinforced Plastics and 
Composites

ระดดบนานาชาตต 11/2554Assoc. Prof. Sarawut Rimdusit
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University
Assoc. Prof. Siriporn Damrongsakkul
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University
Patima Wongmanit
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University
Duangporn Saramas
Vinythai Public Co., Ltd., Thailand
อ.สทนดนทร ทตพยรทตพากร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร

 1.00

438 Characterization of doped TiO2 nanoparticle 
dispersions

Chemical Engineering Science ระดดบนานาชาตต 08/2554Sahu, M.
Suttiponparnit, K.
รศ.ศตรตกดลยา สทวจตตตานนทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Charinpanitkul, T.
Biswas, P.

 1.00

439 Characterization of Entanglement Photons 
Generated by Spontaneous Parametric Down 
Conversion Pulse Source

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554Ekkasit Sakatok
National Electronics and Computer 
Technology Center, 112 Paholyothin Rd., 
Klong Luang, Pathum Thani
ผศ.สทรศดกดตด เชทยงกา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร

 1.00

440 Characterization of eugenol extracted from 
Lemongrass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 
for food packaging materials

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 08/2554Petchsoongsakul, N.
อ.ชตราวทฒต เพชรเยขน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท

 1.00

441 Characterization of hot air drying and microwave 
vacuum drying of fingerroot (Boesenbergia 
pandurata).

International Journal of Food Science 
and Technology

ระดดบนานาชาตต 03/2554-03/2554รศ.นดนทวดน เทอดไทย
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
Hasaya Northongkom
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442 Characterization of microwave vacuum-dried 
durian chips

Journal of Food Engineering ระดดบนานาชาตต 05/2554-05/2554Sawittra Bai-Ngew
บดณฑตตวตทยาลดย มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.นดนทวดน เทอดไทย
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
ผศ.พตสตฏฐร ธรรมวตถท
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร

 1.00

443 Characterization of Thai amulets: A PIXE study Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 07/2554-07/2554อ.กฤษณร วดนอตนทรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
Songtam Suksawang
National Park, Wildlife and Plant 
Conservation Department, Ministry of 
Natural Resources and Environment, 
Bangkok 10900 Thailand
Sawet Intarasiri
Thailand Center of Excellence in Physics, 
Commission of Higher Education, 
Ayutthaya Road, Bangkok 10400 
Thailand
Chom Thongleurm
Science and Technology Research 
Institute of Chiang Mai University, Chiang 
Mai 50200 Thailand
Teerasak Kamwanna
Department of Physics, Faculty of 
Science, Khon Kaen University, Khon 
Kaen 40002 Thailand
Pisutti Dararutana
The Royal Thai Army Chemical 
Department, Bangkok 10900 Thailand

 1.00

444 Characterization of Thai Bacillus thuringiensis 
JCPT121 as PromisingBiopesticide against 
Diamondback Moth (Plutella xylostella L.)

Thai Journal of Agricultural Science ระดดบนานาชาตต 03/2554ประกาย
เทพหาร
ผศ.สททธตพดนธทร แก ดวสมพงษร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.จรตยา จดนทรรไพแสง
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา

 1.00

445 Chasmogamous mutant, a novel character 
enabling commercial hybrid seed production in 
mungbean

EUPHYTICA ระดดบนานาชาตต 09/2554Sorajjapinun, W
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00
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446 Checklist of New Records of Subfamily Lamiinae 
(Coleoptera: Cerambycidae) in Northern 
Thailand

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554Suksawat Ponpinij
Department of Entomology, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University
ศ.ประภารดจ หอมจดนทนร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
ผศ.วาลทลท โรจนวงศร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา

 1.00

447 Chemically induced behavioral responses in 
Anopheles minimus and Anopheles harrisoni in 
Thailand

Journal of Vector Ecology ระดดบนานาชาตต 12/2554Tisgratog, R.
Tananchai, C.
Bangs, M.J.
Tainchum, K.
อ.วราภรณร จดนทรจอานงคร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
รศ.อดจฉรตยา ปราบอรตพปาย
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร
Chauhan, K.R.
Pothikasikorn, J.
ศ.ธทรภาพ เจรตญวตรตยะภาพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา

 1.00

448 Chemopreventive properties of the bran 
extracted from a newly-developed Thai rice: 
The Riceberry

Food Chemistry ระดดบนานาชาตต 04/2554Leardkamolkarn, V.
Thongthep, W.
Suttiarporn, P.
Kongkachuichai, R.
Wongpornchai, S.
รศ.อภตชาตต วรรณวตจตตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

449 Chilling injury in mango fruit peel: Cultivar 
differences are related to the activity of 
phenylalanine ammonia lyase

POSTHARVEST BIOLOGY AND 
TECHNOLOGY

ระดดบนานาชาตต 10/2554Chidtragool, S
ศ.สายชล เกตทษา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
Bowen, J
Ferguson, IB
van Doorn, WG

 1.00

450 Chromosomal localization of the 18S-28S and 5s 
rRNA genes and (TTAGGG)nsequences of 
butterfly lizards (Leiolepis belliana belliana and 
Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata)

Genetics and Molecular Biology ระดดบนานาชาตต 08/2554อ.ครศร ศรทกทลนาถ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Uno, Y.
Matsubara, K.
รศ.อมรา ทองปาน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
รศ.เสาวนทยร สทพททธตธาดา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
รศ.สมศดกดตด อภตสตทธตวาณตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Nishida, C.
Matsuda, Y.

 1.00
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451 Classification of Hom Mali Rice with Different 
Degrees of Milling Based on Physicochemical 
Measurements by Principal Component Analysis

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554ผศ.รณฤทธตด ฤทธตรณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมการอาหาร
Areerat Imsil
Faculty of Agro-Industry, King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang, 
Bangkok 10520, Thailand.
Panmanas Sirisomboon
Agricultural engineering curriculum, 
Faculty of Engineering, King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang, 
Bangkok 10520, Thailand.
Varipat Areekul
Faculty of Agro-Industry, King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang, 
Bangkok 10520, Thailand.

 1.00

452 Classification of longan fruit bruising using visible 
spectroscopy

Journal of Food Engineering ระดดบนานาชาตต 05/2554Pholpho, T.
ผศ.ศตวลดกษณร ปฐวทรดตนร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร
Sirisomboon, P.

 1.00

453 Cloning and expression analysis of the Bombyx 
mori alpha-amylase gene (Amy) from the 
indigenous Thai silkworm strain, Nanglai

Journal of Insect Science ระดดบนานาชาตต 06/2554นตภาพร เงตนยวง
นตสตตมก.
Isao Kobayashi
The National Institute of Agrobiological 
Sciences, Tsukuba, Ibaraki 305-8634, 
Japan
ผศ.อมรรดตนร พรหมบทญ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
รศ.สทนดนทา รดตนาโภ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
Toshiki Tamura
The National Institute of Agrobiological 
Sciences, Tsukuba, Ibaraki 305-8634, 
Japan
รศ.เลตศลดกษณร เงตนศตรต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร

 1.00

454 Clustering and combined sampling approaches 
for multi-class imbalanced data classification

Lecture Notes in Electrical Engineering ระดดบนานาชาตต 12/2554Prachuabsupakij, W.
รศ.นวลวรรณ สทนทรภตษดช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร
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455 Cocrystallization of Ethylene/1-Octene 
Copolymer Blends During Crystallization Analysis 
Fractionation and Crystallization Elution 
Fractionation

JOURNAL OF POLYMER SCIENCE 
PART B-POLYMER PHYSICS

ระดดบนานาชาตต 05/2554Suriya, K
ผศ.สตรตพล อนดนตวรสกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Soares, JBP

 1.00

456 Coir Fiber Reinforced Polypropylene Composite 
Panel for Automotive Interior Applications

FIBERS AND POLYMERS ระดดบนานาชาตต 10/2554Ayrilmis, N
รศ.ทรงกลด จารทสมบดตต
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนผลตตภดณฑร
Fueangvivat, V
Bauchongkol, P
White, RH

 1.00

457 Collective Actions and the Management of 
Collectively Provided Rangeland Resources and 
Activities in Awbere District of Somali Regional 
State, Ethiopia

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554Mahdi Egge
Somali Region Pastoral and Agro-pastoral 
Research Institute, Jijiga, Ethiopia.
รศ.พตชดย ทองดทเลตศ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
รศ.สาวตตรท รดงสตภดทรร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
ศ.สายดณหร ทดดศรท
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

458 Combined Partial Oxidation and Carbon Dioxide 
Reforming Process: A Thermodynamic Study

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 01/2554-01/2554อ.สมภพ จรทงธรรมโชตต
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมเครพพองกล

 1.00

459 Combined prospective and retrospective motion 
correction to relax navigator requirements

Magnetic Resonance in Medicine ระดดบนานาชาตต 06/2554MacLaren, J.
Lee, K.J.
อ.ชดยยะ เหลพองวตรตยะ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Speck, O.
Zaitsev, M.

 1.00

460 Community Mangrove Forest Management on 
the Andaman Coast, Thailand.

Journal of Agroforestry and 
Environment

ระดดบนานาชาตต 01/2554นายสทรตนทรรภรณร ศรทอตนทรร
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน สถานทวตจดยเพพพอการพดฒนา
ชายฝดพงอดนดามดน
นายประลตนทรร  ไกรวตชดย
สถานทวตจดยเพพพอการพดฒนาชายฝดพงอดนดามดน
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461 Comparative study of heavy metal and 
pathogenic bacterial contamination in sludge 
and manure in biogas and non-biogas swine 
farms

Journal of Environmental Sciences ระดดบนานาชาตต 06/2554ผศ.พตษณท ตทลยกทล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
อ.อลงกต บทญสภงเนตน
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
ผศ.สทวตชา เกษมสทวรรณ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
นางศรทสมดย วตรตยารดมภะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
นางสาวจทรทยร ปานกอาเหนตด
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
นางสทวรรณา ทตพยรดกษร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
หทดยรดชตร หาญอนดนตชดย
คณะเวชศาสตรรเขตร ดอน มหาวตทยาลดยมหตดล
รดชนทกร มตพงขวดญ
คณะเวชศาสตรรเขตร ดอน มหาวตทยาลดยมหตดล
รามนรทยร เนตรวตเชทยร
ภาควตชาวตศวกรรมศาสตรรสตพงแวดล ดอม คณะ
วตศวกรรมศาสตรร จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย
รศ.ดร. สทธา ขาวเธทยร
ภาควตชาวตศวกรรมศาสตรรสตพงแวดล ดอม คณะ
วตศวกรรมศาสตรร จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย
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462 Comparison of Different Light Spectra in Fishing 
Lamps

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554ผศ.มณฑล อนงครพรยศกทล
คณะประมง บางเขน ภาควตชาวตทยาศาสตรรทาง
ทะเล
Kamonpan Awaiwanont
Department of Fisheries, Bangkok 10900, 
Thailand.
Suppachai Ananpongsuk
Southeast Asian Fisheries Development 
Center T/D, Samut Prakarn, 10290, 
Thailand.
Sukchai Arnupapboon
Southeast Asian Fisheries Development 
Center T/D, Samut Prakarn, 10290, 
Thailand.
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463 Comparison of Four Data Transformation 
Methods for Weibull Distributed Data

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554Thunyaporn Chortirat
Department of Statistics, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand.
ผศ.บทญอ ดอม โฉมทท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต
อ.จทฑาภรณร สตนสมบภรณรทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต
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464 Comparison of growth models between artificial 
neural networks and nonlinear regression 
analysis in Cherry Valley ducks

JOURNAL OF APPLIED POULTRY 
RESEARCH

ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.ชาญวตทยร แก ดวตาปท
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
อ.ชาญ เขตจดตทรดส
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
รศ.ชดยภภมต บดญชาศดกดตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
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465 Composite Poly(ethylene oxide) Electrolyte 
Modified with Ethanol for Dye-sensitized Solar 
Cells

Chiang Mai Journal of Science ระดดบนานาชาตต 04/2554Voranuch Somsongkul
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Chaiyuth Saekung
Institute of Solar Energy Technology 
Development (SOLARTEC), NSTDA, 
Pathum Thani 12120, Thailand.
San H. Thang
CSIRO Molecular and Health 
Technologies, Bayview Avenue, Clayton 
VIC 3168, Australia.
รศ.อดจจนา วงศรชดยสทวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.มารตสา อรดญชดยยะ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

466 Consequences of land use change on bird 
distribution at Sakaerat environmental research 
station

Journal of Ecology and Field Biology ระดดบนานาชาตต 06/2554-08/2554รศ.ยงยททธ ไตรสทรดตนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
อ.ประททป ด ดวงแค
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
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467 Conservation of pond systems: a case study of 
intractability, Brown Moss, UK

Hydrobiologia ระดดบนานาชาตต 04/2554อ.รดฐชา ชดยชนะ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
Rick Leah
Univ Liverpool, Sch Biol Sci, Liverpool 
Brian Moss
Univ Liverpool, Sch Biol Sci, Liverpool
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468 Consumption Behavior, Need and Factors 
Influencing Buying Decision on Soy and Soy 
Germ Products of Menopausal Women in 
Thailand

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554Sriwiang Tipkanon
Department of Product Development, 
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart 
University,
รศ.เพขญขวดญ ชมปรทดา
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
รศ.วตชดย หฤทดยธนาสดนตตด
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.ธงชดย สทวรรณสตชณนร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
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469 Contact Toxicity, Feeding Reduction, and 
Repellency of Essential Oils From Three Plants 
From the Ginger Family (Zingiberaceae) and 
Their Major Components Against Sitophilus 
zeamais and Tribolium castaneum

JOURNAL OF ECONOMIC 
ENTOMOLOGY

ระดดบนานาชาตต 08/2554Suthisut, D
Fields, PG
ศ.อดงศทมาลยร จดนทราปดตยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
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470 CONTINUOUS ETHANOL PRODUCTION USING 
IMMOBILIZED YEAST CELLS ENTRAPPED IN 
LOOFA-REINFORCED ALGINATE CARRIERS

BRAZILIAN JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY

ระดดบนานาชาตต 04/2554Bangrak, P
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Phisalaphong, M
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471 Controlled Synthesis of ZnO Nanostructures: 
The Role of Source and Substrate 
Temperatures

Journal of Physical Chemistry C ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.ชดชวาล วงศรชภสทข
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
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472 Coordination of series and shunt flexible AC 
transmission system devices based voltage 
source converter for improving power system 
stability

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 05/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา
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473 Coordination of Series and Shunt Flexible 
Alternating Current Transmission Line System 
Devices Based Thyristor Controller for Improving 
Power System Stability

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 04/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา
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474 Co-precipitation of asiatic acid and poly(L-lactide) 
using rapid expansion of subcritical solutions into 
liquid solvents

Journal of nanoparticle research ระดดบนานาชาตต 09/2554-09/2554อ.ออาพร เสนปหร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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475 Correlation between the shade of an azo 
disperse dye on poly(ethylene terephthalate) 
and poly(lactic acid) fibres with its spectroscopic 
properties in selected organic solvents

Coloration Technology ระดดบนานาชาตต 08/2554ผศ.จดนทรรทตพยร ซพพอสดตยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
Mungmeechai, Thanarak
Kasetsart University, Department of 
Chemistry
อ.พจนารถ สทวรรณรทจต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.วราภรณร พาราสทข
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Taylor, John A.
Colour Synthesis Solutions, Manchester
Phillips, D. A S
Colour Synthesis Solutions, Manchester
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476 Creating rules using abduction for legal 
reasoning by logic programming

Lecture Notes in Business Information 
Processing

ระดดบนานาชาตต 06/2554Tantisripreecha, T.
รศ.นวลวรรณ สทนทรภตษดช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร
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477 Cross-genera transferability of (simple sequence 
repeat) SSR markers among cassava 
(Manihotesculenta crantz), rubber tree (Hevea 
brasiliensis muell. Arg.) and physic nut (Jatropha 
curcas L.)

African Journal of Biotechnology ระดดบนานาชาตต 03/2554Whankaew, S
Institute of Molecular Biosciences, 
Mahidol University, Nakhon Pathom
Kanjanawattanawong, S.
Institute of Molecular Biosciences, 
Mahidol University, Nakhon Pathom
ผศ.เฉลตมพล ภภมตไชยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
Smith, D.R.a
Institute of Molecular Biosciences, 
Mahidol University, Nakhon Pathom
Narangajavana, J.
Department of Biotechnology, Faculty of 
Science, Mahidol University
Triwitayakorn, K.
Institute of Molecular Biosciences, 
Mahidol University, Nakhon Pathom
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478 Cross-protective immunity against leptospirosis 
elicited by a live, attenuated lipopolysaccharide 
mutant

Journal of Infectious Diseases ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.อดมพร ศรทคราม
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการอาหาร
Zhang, K.
Bartpho, T.
Lo, M.
Hoke, D.E.
Sermswan, R.W.
Adler, B.
Murray, G.L.
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479 Cytotoxic and Antimicrobial Activities of 
Aporphine Alkaloids Isolated from Stephania 
venosa (Blume) Spreng

Planta Medica ระดดบนานาชาตต 02/2554Makarasen, A
Chulabhorn Research Institute, Bangkok, 
Thailand
Sirithana, W
Department of Chemistry, The Center of 
Innovation in Chemistry (PERCH-CIC), 
Kasetsart University
Mogkhuntod, S
Department of Chemistry, The Center of 
Innovation in Chemistry (PERCH-CIC), 
Kasetsart University
Khunnawutmanotham, N.
Chulabhorn Research Institute, Bangkok, 
Thailand
Chimnoi, N.
Chulabhorn Research Institute, Bangkok, 
Thailand
รศ.สทพรรณา เตชะสกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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480 Deficiency in the amino aldehyde 
dehydrogenase encoded by GmAMADH2, the 
homologue of rice Os2AP, enhances 
2-acetyl-1-pyrroline biosynthesis in soybeans 
(Glycine max L.)

PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL ระดดบนานาชาตต 01/2554Arikit, S
Yoshihashi, T
Wanchana, S
Uyen, TT
Huong, NTT
Wongpornchai, S
รศ.อภตชาตต วรรณวตจตตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
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481 DEGRADATION OF SOLID WASTES IN TWO 
TYPES OF BIOREACTORS

Global Journal of Environmental 
Research

ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554รศ.มณจดนทรร เมฆธน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
น.ส.เกสตนท สททธตชาตต
นตส ตตปรตญญาโท

 -  

482 Density functional theory study of possible 
mechanisms of isooctene formation via 
isobutene dimerization over acidic beta zeolite

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554Singra, P
Kongpatpanich, K
อ.พตพดฒนร คงประชา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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483 Density Functional Theory Study of the 
Carbonyl-ene Reaction of Encapsulated 
Formaldehyde in Cu(I), Ag(I), and Au(I) 
Exchanged FAU Zeolites

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A ระดดบนานาชาตต 11/2554Wannakao, S
อ.พตพดฒนร คงประชา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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484 Dependence of Hysteresis Loops on Thickness 
of Thin Nickel FilmsPrepared by RF Sputtering

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 11/2554อ.วดชรท รดตนสกทลทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
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485 Deployment of a wireless sensor network for 
aquaculture and lake resource management

International Conference on Wireless 
and Mobile Computing, Networking 
and Communications

ระดดบนานาชาตต 10/2554Del Rosario, J.M.
Mateo, G.C.
Villanueva, M.M.F.
Chua, R.
Favila, C.
Libatique, N.J.C.
Tangonan, G.L.
Guico, M.L.
Pineda, C.
Rodil, C.
Garabiles, D.
Conti, N.
Tadina, R.
Iwata, H.
รศ.อดศนทยร กปอตระกภล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร

 1.00

486 Design development of wood-plastic for building 
louver faรงade

Procedia Engineering ระดดบนานาชาตต 09/2554รศ.เบญจพล เวทยรวตวรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา
อ.ศตรเดช สทรตต
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
เทคโนโลยททางอาคาร

 1.00

487 Detection of Salmonella and Escherichia coll in 
egg shell and egg content from different 
housing systems for laying hens

International Journal of Poultry 
Science

ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.วตรตยา ลท ดงใหญป
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
Wiriya, B.
Sangsawang, N.
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488 Detection of Salmonella in Food Samples by 
Dot-ELISA using Polyclonal Antibody

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554Krisada Tuchinda
Department of Microbiology, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand
Boontharika Naknam

Department of Microbiology, Faculty 
of Science, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand
Patcharee Sunthornandh
Department of Microbiology, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand
Chaiwat Kittikul
Department of Microbiology, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand
รศ.องอาจ เลาหวตนตจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน

 1.00

489 Detection of West Nile Virus in Mosquitoes in 
Nakhon-pathom and Phetchaburi Province, 
Thailand

THAI JOURNAL OF VETERINARY 
MEDICINE

ระดดบนานาชาตต 09/2554อ.เกรทยงไกร วตฑภรยรเสถทยร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
อ.นวลอนงคร สตนวดต
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
อ.รทปงโรจนร แจปมอ ดน
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
ผศ.คงศดกดตด เททพยงธรรม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
รศ.ทวทศดกดตด สปงเสรตม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
พยาธตวตทยา

 1.00

490 Determination of Drop-Impact Resistance of 
Plastic Bottles using Computer Aided 
Engineering

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554Chakrit Suvanjumrat
Department of Mechanical Engineering, 
Faculty of Engineering, Mahidol 
University, Nakhon Pathom 73170, 
Thailand.
ผศ.ธอารงคร พททธาพตทดกษรผล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล
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491 Determination of effective moisture diffusivity 
and assessment of quality attributes of banana 
slices during drying

LWT - Food Science and Technology ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.รตตยา ธทวพาณตชยานดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน
รศ.ดร.สมเกทยรตต ปรดชญาวรากร
มจธ.
จารทวรรณ กทลวตศวะ
มจธ.
ศ.ดร.สมชาตต โสภณรณฤทธตด
มจธ.

 1.00

492 Developing a university classification model from 
performance indicators

Performance Measurement and 
Metrics

ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554รศ.ก ดองกตตต พภสวดสดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
Suphattra Ketsarapong
Department of Industrial Engineering, 
Faculty of Engineering,Sripatum 
University
Dr. Jayanthi  Ranjan
Institute of Management Technology
Dr. Binshan Lin
Louisiana State University in Shreveport

 1.00

493 Developing new product through collaboration 
in high-tech enterprises

International Journal of Management 
and Enterprise Development

ระดดบนานาชาตต 04/2554Distanont, A.
Haapasalo, H.
รศ.บดตนทรร รดศมทเทศ
คณะบรตหารธทรกตจ บางเขน ภาควตชาการจดดการ
การผลตต
Lin, B.

 1.00

494 Development and validation of a Diagnostic 
Instrument to evaluate secondary school 
students' conceptions and problem solving in 
mechanics

The International Journal of Learning ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.ทดศตรตน วรรณเกตทศตรต
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาครทศนกษา

 1.00

495 Development of a Canal Automation Model: A 
Laboratory Experiment

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554รศ.วราวทธ วทฒตวณตชยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมชลประทาน
Wich Sriwongsa
Irrigation Development Institute, Royal 
Irrigation Department, Pakred, 
Nonthaburi 11120, Thailand.

 1.00

496 Development of a Knowledge Network Model in 
the Rice Commodity Chain, Nakhon Pathom 
Province

Kasetsart Journal (Social Science) ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554ผศ.สดนตต ศรทสวนแตง
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน
รศ.ผปองพรรณ ตรดยมงคลกภล
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน
อ.อารทรดตนร ภาคพตธเจรตญ
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน
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497 Development of a Quantitative, 
Competitive-PCR (QC-PCR) Assay to Determine 
the DNA Load of Porcine Circovirus Type 2 
(PCV2) in Blood and Fecal Swabs

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554Nattarat Thangthumniyom
Department of Microbiology and 
Immunology, Faculty of Veterinary 
Medicine, Kasetsart University
Tippawan Juntafong
Department of Microbiology and 
Immunology, Faculty of Veterinary 
Medicine, Kasetsart University
Nuntawan Petcharat
Department of Microbiology and 
Immunology, Faculty of Veterinary 
Medicine, Kasetsart University
ผศ.ปรตวรรต พภลเพตพม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
อ.เฉลตมพล เลขกเจรตญสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
รศ.พรทตพภา เลขกเจรตญสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน

 1.00

498 Development of in vitro Fertilized Eld's Deer 
Embryos and Their Transferred to Recipients

THAI JOURNAL OF VETERINARY 
MEDICINE

ระดดบนานาชาตต 03/2554Thongphakdee, A
Berg, D
Tharasanit, T
อ.สตทธวทรร ทองทตพยรศตรตเดช
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
Tipkantha, W
Arsaithamkul, V
Punkong, C
Noimoon, S
Tongthainan, D
Kamolnorranath, S
Commizzoli, P
Siriaroonrat, B

 1.00

499 Development of specific simple sequence repeat 
(SSR) markers for non-pollen type 
thermo-sensitive genic male sterile gene in rice 
(Oryza sativa L.)

African Journal of Biotechnology ระดดบนานาชาตต 12/2554Matthayatthaworn, W.
รศ.ประภา ศรทพตจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
ผศ.เฉลตมพล ภภมตไชยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
อ.สราวทธ รทปงเมฆารดตนร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
Uckarach, S.
ผศ.ธานท ศรทวงศรชดย
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
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500 Development of SSR markers of 
mangosteen(Garcinia mangostana L.)

International Research Journal of 
Biotechnology

ระดดบนานาชาตต 02/2554Warid Ali Qosim
Laboratory of Plant Breeding, Faculty of 
Agriculture, University of Padjadjaran, 
Indonesia
อ.สทจตนตร ภดทรภภวดล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
Kazuo N. Watanabe
Gene Research Center, University of 
Tsukuba, Japan

 -  

501 Dielectric Property of Barium-bearing Glasses 
Based on Thai Resources Doped with Nd3+

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.กฤษณร วดนอตนทรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
Pisutti Dararutana
Royal Thai Army Chemical Department, 
Bangkok 10900

 1.00

502 Differential Responses of Selected Soybean 
Cultivars to Drought Stress and Their Drought 
Tolerant Attributions

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554Aung Moe Myo Tint
Department of Agronomy, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand.
รศ.เอขจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
อ.สทตเขตตร นาคะเสถทยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
อ.วตทตตร ใจอารทยร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

503 Diffusion of linalool and methylchavicol from 
polyethylene-based antimicrobial packaging films

LWT - Food Science and Technology ระดดบนานาชาตต 11/2554รศ.ภาณทวดฒนร สรรพกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
Sonneveld, K.
Bigger, S.W.
Miltz, J.

 1.00

504 Digestibility and metabolizable energy values of 
processed cassava chips for growing and 
finishing pigs

Tropical Animal Health and Production ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.กานดา ล ดอแก ดวมณท
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ
Kanto, U.
Juttupornpong, S.
Yamauchi, K.
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505 Dimensions of Food Insecurity and Adoption of 
Soil Conservation Technology in Rural Areas of 
Gursum District, Eastern Ethiopia

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554Abebaw Shimeles
Somali Region Pastoral and Agro-pastoral 
Research Institute, Somali Region, P.O. 
Box 398, Jijiga, Ethiopia.
ผศ.เพขญพร เจนการกตจ
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
รศ.วทฒต หวดงวดชรกทล
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
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506 Direct ethanol production from cassava pulp 
using a surface-engineered yeast strain 
co-displaying two amylases, two cellulases and 
B-glucosidase

Applied Microbiology and 
Biotechnology

ระดดบนานาชาตต 04/2554-04/2554นางสาววราภรณร อภตวดฒนาภตวดต
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
นางสาวประภดสสร รดกถาวร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายเทคโนโลยทชทวมวล
และพลดงงานชทวภาพ
Yoshinori Murata
Post-harvest Science and Technology 
Division, Japan International Research 
Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), 
1-1 Ohwashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8686, 
Japan
Akihiko Kosugi
Post-harvest Science and Technology 
Division, Japan International Research 
Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), 
1-1 Ohwashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8686, 
Japan
Ryosuke Yamada
Department of Chemical Science and 
Engineering, Faculty of Engineering, 
Kobe University, Rokkodaicho, Nada-ku, 
Kobe 657-8501, Japan
Akihiko Kondo
Department of Chemical Science and 
Engineering, Faculty of Engineering, 
Kobe University, Rokkodaicho, Nada-ku, 
Kobe 657-8501, Japan
Takamitsu Arai
Post-harvest Science and Technology 
Division, Japan International Research 
Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), 
1-1 Ohwashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8686, 
Japan
Yutaka Mori
Post-harvest Science and Technology 
Division, Japan International Research 
Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), 
1-1 Ohwashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8686, 
Japan
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507 Direct Observation of Two-Dimensional Nematic 
and Smectic Ordering in Freely Suspended Films 
of a Bolaamphiphilic Liquid Crystal

Soft Matter ระดดบนานาชาตต 08/2554อ.ณดฐพร ฉดตรแถม
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Chenhui Zhu
Department of Physics, University of 
Colorado, Boulder, USA
Xiaohong Cheng
Institute of Chemistry, Martin-Luther 
University, Germany
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Carsten Tschierske
Institute of Chemistry, Martin-Luther 
University, Germany
Joseph E. Maclennan
Department of Physics, University of 
Colorado, Boulder, USA
Noel A. Clark
Department of Physics, University of 
Colorado, Boulder, USA

 1.00

508 Direct writing of channels for microfluidics in silica 
by MeV ion beam lithography

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 06/2554Puttaraksa, N.
Napari, M.
รศ.อรพตนทร เจทยรถาวร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Norarat, R.
Sajavaara, T.
Laitinen, M.
Singkarat, S.
Whitlow, H.J.

 1.00

509 Discovery of the male of Temnolopha matura 
Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae: 
Olethreutini) in South Thailand

Zootaxa ระดดบนานาชาตต 01/2554-01/2554ผศ.นดนทศดกดตด ปตพนแก ดว
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชากทฏวตทยา

 1.00

510 Diversity of Bartonella species detected in 
arthropod vectors from animals in Australia

Comparative Immunology, 
Microbiology and Infectious Diseases

ระดดบนานาชาตต 09/2554อ.กดญจนร แก ดวมงคล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
อ.ศราวรรณ แก ดวมงคล(ธนศตลปร )
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
Burmej, H.
Bennett, M.D.
Fleming, P.A.
Adams, P.J.
Wayne, A.F.
Ryan, U.
Irwin, P.J.
Fenwick, S.G.
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511 DNA Barcoding of Catfish: Species 
Authentication and Phylogenetic Assessment

PLOS ONE ระดดบนานาชาตต 03/2554Wong, LL
Peatman, E
Lu, JG
Kucuktas, H
He, SP
Zhou, CJ
ศ.อททดยรดตนร ณ นคร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
Liu, ZJ

 1.00

512 DNA microsatellite-based evaluation of early 
growth performance among strains of 
freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii de 
Man.

AQUACULTURE ระดดบนานาชาตต 02/2554-02/2554Thuchapol Karaket
Department of Aquaculture, Faculty of 
Fisheries, Kasetsart University
รศ.สทภาวดท พทปมพวง
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
ศ.อททดยรดตนร ณ นคร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
Wongpathom Kamonrat
Inland Fisheries Resources Research and 
Development Institute, Department of 
Fisheries, Ministry of Agriculture and 
Cooperative
Eric M. Hallerman
Department of Fisheries and Wildlife 
Sciences, Virginia Polytechnic Institute 
and State University, Blacksburg

 1.00

513 Do plastids in Dendrobium cv. Lucky Duan petals 
function similar to autophagosomes and 
autolysosomes?

Autophagy ระดดบนานาชาตต 06/2554Van Doorn, W.G.
Kirasak, K.
Sonong, A.
Srihiran, Y.
Van Lent, J.W.M.
ศ.สายชล เกตทษา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน

 1.00

514 Does A Long-Run Relationship Exist between 
Agriculture and Economic Growth in Thailand

International Journal of Economics 
and Finance

ระดดบนานาชาตต 08/2554-08/2554Chalermpon Jatuporn
Li-Hsien Chien
 Patana Sukprasert
รศ.ศทภพร ไทยภดกดท
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร

 -  

515 Double fliD and xagP mutants of Xanthomonas 
axonopodis pv. glycines and their roles on host 
and nonhost plant

PHYTOPATHOLOGY ระดดบนานาชาตต 06/2554Chuaboon, W
Burr, TJ
รศ.สทดฤดท ประเทพองวงศร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 1.00

516 Dynamics of entropy perturbations in assisted 
dark energy with mixed kinetic terms

JOURNAL OF COSMOLOGY AND 
ASTROPARTICLE PHYSICS

ระดดบนานาชาตต 02/2554ดร.คดมภทรร ค ดาแหวน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร

 1.00
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517 Eco-glass based on Thailand quartz sands and 
bismuth oxide

Materials Science Forum ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.กฤษณร วดนอตนทรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
อ.สรพงศร พงศรกระพดนธทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
Pisutti Dararutana
The Royal Thai Army Chemical 
Department, Bangkok 10900 Thailand

 1.00

518 Ecological barium-crystal glass based on Thailand 
quartz sands doped with zirconium dioxide

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 05/2554Krit, W.-I.
อ.สรพงศร พงศรกระพดนธทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
Dararutana, P.

 1.00

519 Edible coating and post-frying centrifuge step 
effect on quality of vacuum-fried banana chips

Journal of Food Engineering. ระดดบนานาชาตต 07/2554รศ.รดงสตนท โสธรวตทยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมการอาหาร

 1.00

520 Educational Quality of Graduates in Business 
Administration of Public Universities in Bangkok

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-04/2554ภาวตณท มาตรเจรตญ
คณะบรตหารธทรกตจ โครงการมหาบดณฑตต
สาขาบรตหารธทรกตจ มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร 
กรทงเทพฯ
อ.หฤทดย นอาประเสรตฐชดย
คณะบรตหารธทรกตจ บางเขน ภาควตชาการจดดการ
รศ.ทองฟภ ศตรตวงศร
คณะบรตหารธทรกตจ บางเขน ภาควตชาการจดดการ

 1.00

521 Effect of a narrow channel on heat transfer 
enhancement of a slot-jet impingement system

Journal of Food Engineering ระดดบนานาชาตต 04/2554Na-Pompet, K.
ผศ.วราภรณร บทญทรดพยรทตพยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

522 Effect of a Pyrimethamine-Sulfanilamide 
Combination on Induced Temporal Infertility in 
Male Wistar Rats

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554รศ.พนดส ธรรมกทรตตวงศร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
Kittiya Lerkchundhakriat
Department of Animal Science, Faculty of 
Agriculture, Silpakorn University

 1.00

523 Effect of Additives on Mechanical Properties and 
Photo-Stability of Filament-Wound Glass Fiber 
Reinforced Epoxy Pipes

Polymer and Polymer Composite ระดดบนานาชาตต 05/2554-12/2554อ.ชตราวทฒต เพชรเยขน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
Atong, D.
Natl Met & Mat Technol Ctr,
Aht-Ong, D.

Natl Met & Mat Technol Ctr,

 1.00

524 Effect of amphiphilic molecules on characteristics 
and tensile properties of thermoplastic starch 
and its blends with poly(lactic acid)

CARBOHYDRATE POLYMERS ระดดบนานาชาตต 01/2554Yokesahachart, C
ผศ.รดงรอง ยกส ดาน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท

 1.00
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525 Effect of cassava starch destructuration to 
mechanical properties of compostable blends

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 10/2554นางสาวเรพองรอง ทองตดน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
รศ.กล ดาณรงคร ศรทรอต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ

 1.00

526 Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay 
nanocomposite: properties and structure

Rubber Chemistry & Technology ระดดบนานาชาตต 04/2554-10/2554ผศ.ธารตณท นามพตชญร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
รศ.ดร.รดตนวรรณ มกรพดนธทร
ว ตทยาลดยปตโตรเลทยม ปตโตรเคมท จทฬาลงกรณร 
มหาวตทยาลดย

 1.00

527 Effect of Commercially Defatted Rice Bran 
Extract on Browning of Vegetable and Fruit 
Puree

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554Sukhontha Sukhonthara
Department of Food Science and 
Technology, Faculty of Agro-Industry, 
Kasetsart University, Bangkok 10900, 
Thailand.
รศ.โชคชดย ธทรกทลเกทยรตต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

528 Effect of Cytokinins (BAP and TDZ) and Auxin 
(2,4-D) on Growth and Development of 
Paphiopedilum callosum

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554Patcharawadee Wattanawikkit
Department of Botany, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand.,3 Department of 
Biology, Faculty of Science, 
Ramkhamhaeng University, Bangkok 
10240, Thailand.
Eric Bunn
Kings Park & Botanic Garden, West 
Perth, Western Australia.
Kongkanda Chayanarit4
Queen Sirikit Botanic Garden, Mae Rim, 
Chiang Mai 50180, Thailand.
รศ.สทรทยา ตดนตตวตวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพฤกษ
ศาสตรร

 1.00

529 Effect of debranching and heat-moisture 
treatment on the properties of Thai rice flours

International Journal of Food Science 
and Technology

ระดดบนานาชาตต 12/2554นางสาวประจงเวท สาตมาลท
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร
Matsuki, J.

 1.00
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530 Effect of drying and proline addition on aroma 
volatile compoundsof acid-hydrolysed rice bran 
protein concentrate

International Journal of Food Science 
and Technology

ระดดบนานาชาตต 08/2554Kunwadee Kaewka
Department of Food Science and 
Technology, Kasetsart University, 
Bangkok 10900, Thailand
รศ.โชคชดย ธทรกทลเกทยรตต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
Keith R. Cadwallader
Department of Food Science and Human 
Nutrition, University of Illinois, 1302 W. 
Pennsylvania Ave, Urbana, IL 61801, USA

 1.00

531 Effect of Finasteride and Deslorelin on Clinical 
Benign Prostatic Hypertrophy in Dog and 
Disease Recurrencte After Treatment Cessation. 
The Thai Journal of Veterinary Medicine Suppl

The Thai Journal of Veterinary 
Medicine Suppl.

ระดดบนานาชาตต 01/2554-12/2554ชพพนสทมน   ลตลมมานนทร
นตส ตตปรตญญาโท
อ.จดนทรรจตรา ภวภภตานนทร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
รศ.เกษกนก ศตรตนฤมตตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง

 1.00

532 Effect of gas sparging on flux enhancement and 
phytochemical properties of clarified pineapple 
juice by microfiltration

Separation and Purification 
Technology

ระดดบนานาชาตต 08/2554Laorko, A.
Li, Z.
อ.ศศตธร ตรงจตตภดกดท
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
Youravong, W.

 1.00

533 Effect of Heat-Moisture Treatment on Qualities 
of Gluten-Free Alkaline Rice Noodles from 
Various Rice Flour Varieties

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554Chutima Chaichaw
Department of Food Science and 
Technology, Faculty of Agro-Industry, 
Kasetsart University, Bangkok 10900, 
Thailand.
ศ.อรอนงคร นดยวตกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
ผศ.มาศอทบล ทองงาม
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
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554 Effect of the solid content on biogas production 
from Jatropha curcas seed cake

International Journal of Global 
Warming

ระดดบนานาชาตต 12/2554ดร.นทษรา สตนบดวทอง
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝป ายเครพพองมพอและวตจดย
ทางวตทยาศาสตรร
Junko Munakata-Marr
Civil and Environmental 
Engineering,Colorado School of 
Mines,Golden, Colorado, 80401, USA
Boonsong Sillapacharoenkul
Department of Agro-Industrial 
Technology,Faculty of Applied 
Science,King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok,Bangkok 
10800, Thailand
Suphang Chulalaksananukul
Department of Chemical 
Engineering,Faculty of Engineering, 
Mahidol University,Salaya Campus, 
Nakornpathom, 73170, Thailand

 1.00

555 Effect of Thermal Treatment of Fast Growing 
Wood Fibers on Physical and Mechanical 
Properties of Light Medium Density Fiberboard

High Temperature Materials and 
Processes

ระดดบนานาชาตต 06/2554รศ.ทรงกลด จารทสมบดตต
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนผลตตภดณฑร
Nadir Ayrilmis
Department of Wood Mechanics and 
Technology, forestry faculty, Istanbul 
University
วดลยททธ  เฟพพองวตวดฒนร
กลทปมงานพดฒนาอทตสาหกรรมไม ด  สอานดกวตจดยและ
พดฒนาการปป าไม ด  กรมปป าไม ด
ปตยะวดท  บดวจงกล
กลทปมงานพดฒนาอทตสาหกรรมไม ด  สอานดกวตจดยและ
พดฒนาการปป าไม ด  กรมปป าไม ด

 1.00

556 Effect of thermal-treatment of wood fibres on 
properties of flat-pressed wood plastic 
composites

Polymer Degradation and Stability ระดดบนานาชาตต 05/2554Ayrilmis, N.
รศ.ทรงกลด จารทสมบดตต
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนผลตตภดณฑร
Fueangvivat, V.
Bauchongkol, P.

 1.00

557 Effect of Time Delay on Bone 
RemodelingProcess

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN 
SIMULATION

ระดดบนานาชาตต 10/2554Suchanan Thongmak
Chontita Rattanakul
Sahattaya Rattanamongkonkul
Wannapa Kunpasuruang
ผศ.สตทธตพงศร รดกตะเมธากภล
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร
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558 Effect of total sulfur amino acids in 
corn-cassava-soybean diets on growth 
performance, carcass yield and blood chemical 
profile of male broiler chickens from 1 to 42 days 
of age

Animal Production Science ระดดบนานาชาตต 04/2554Rakangtong, C.
รศ.ชดยภภมต บดญชาศดกดตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

559 Effect of water activity on sugar crystallization 
and beta-carotene stability of freeze-dried 
mango powder

JOURNAL OF FOOD ENGINEERING ระดดบนานาชาตต 08/2554Harnkarnsujarit, N
รศ.สงวนศรท เจรตญเหรทยญ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

560 Effect of Xanthan Gum on the Quality of Syrup 
Thickened by Modified Starch during Heating 
and Storage

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554รศ.รทปงนภา พงศรสวดสดตดมานตต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
Natee Yakard
Department of Product Development, 
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart 
University, Bangkok
รศ.ธงชดย สทวรรณสตชณนร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร

 1.00

561 Effects of cooking, drying and pretreatment 
methods on texture and starch digestibility of 
instant rice

Journal of Food Engineering ระดดบนานาชาตต 04/2554Rewthong, O.
Soponronnarit, S.
Taechapairoj, C.
นางพดชรท ตด ลงตระกภล
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร
Prachayawarakorn, S.

 1.00

562 Effects of different modified diets on growth, 
digestive enzyme activities and muscle 
compositions in juvenile Siamese fighting fish 
(Betta splendens Regan, 1910)

Aquaculture ระดดบนานาชาตต 12/2554Thongprajukaew, K.
รศ.อททดยวรรณ โกวตทวทท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
Kovitvadhi, S.
Somsueb, P.
Rungruangsak-Torrissen, K.

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 109/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

563 Effects of different modified diets on growth, 
digestive enzyme expressions and muscle quality 
in juvenile Siamese fighting fish (Betta splendens 
Regan, 1910)

Aquaculture ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554รศ.อททดยวรรณ โกวตทวทท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
Karun Thongprajukaew
Department of Applied Science, Faculty 
of Science, Prince of Songkla University, 
Songkhla, Thailand.
Satit Kovitvadhi
Department of Agriculture, Faculty of 
Science and Technology, 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 
Bangkok 10600, Thailand
Pisamai Somsueb
Inland Fisheries Research and 
Development Bureau, Department of 
Fisheries, Bangkok 10900, Thailand
Krisna Rungruangsak-Torrissen
Institute of Marine Research, Ecosystem 
Processes Research Group, Matre 
Research Station, N-5984 Matredal, 
Norway

 1.00

564 Effects of Drought Tolerant Quantitative Trait 
Loci on Flowering Traits, Panicle Exsertion Rate, 
Spikelet Sterility and Grain Yield of Rice under 
Rainfed Lowland Conditions

Kasetsart Journal - Natural Science ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554Rathmuny Then
Cambodian Agricultural Research and 
Development Institute (CARDI), National 
Road No.3, Prateah Lang, Dangkor, P.O.
Jonaliza L. Siangliw
Rice Gene Discovery Unit, National 
Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology, Kasetsart University, 
Kamphang
รศ.อภตชาตต วรรณวตจตตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.พภนพตภพ เกษมทรดพยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
Shu Fukai
The University of Queensland, School of 
Land, Crop and Food Sciences, Brisbane
Theerayut Toojinda
Rice Gene Discovery Unit, National 
Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology, Kasetsart University, 
Kamphang
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565 Effects of Dry Water Hyacinth Supplementation 
in Total Mixed Ration on Production 
Performance and Costs of Growing-Finishing 
Rabbits

Journal of ISSAAS ระดดบนานาชาตต 06/2554-06/2554นางสาวทดสนดนทนร หงสะพดก
สถาบดนสทวรรณวาจกกสตกตจเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาปศทสดตวรและผลตตภดณฑรสดตวร กอาแพงแสน 
ศภนยรวตจดยและพดฒนาการผลตตสดตวรเคทลยวเอพลองขนาด
เลขก
นายลดกษณร เพทยซ ดาย
สถาบดนสทวรรณวาจกกสตกตจเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาปศทสดตวรและผลตตภดณฑรสดตวร กอาแพงแสน 
ศภนยรวตจดยและพดฒนาการผลตตสดตวรเคทลยวเอพลองขนาด
เลขก
อ.สทกดญญา รดตนทดบทตมทอง
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล

 -  

566 Effects of drying methods on the nutritional and 
physical quality of pre-germinated rice

Transactions of the ASABE ระดดบนานาชาตต 07/2554Sootjarit, S.
อ.วทรเชษฐร จตตตาณตชยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
นางวตภา สทโรจนะเมธากทล
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร

 1.00

567 Effects of eggshell calcium on productive 
performance, plasma calcium, bone 
mineralization, and gonadal characteristics in 
laying hens

POULTRY SCIENCE ระดดบนานาชาตต 02/2554รศ.นตรดตนร กองรดตนานดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

568 Effects of Ethanol Tumeric (Curcuma longa 
Linn.) Extract Against Shrimp Pathogenic Vibrio 
spp. and on Growth Performance and Immune 
Status of White Shrimp (Litopenaeus vannamei)

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554รศ.องอาจ เลาหวตนตจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน
Pronchai Sincharoenpokai
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน
Patcharee Sunthornandh
Department of Microbiology, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok

 1.00

569 Effects of ferric chloride on thermal degradation 
of gamma-oryzanol and oxidation of rice bran oil

EUROPEAN JOURNAL OF LIPID 
SCIENCE AND TECHNOLOGY

ระดดบนานาชาตต 05/2554Khuwijitjaru, P
Yuenyong, T
รศ.รทปงนภา พงศรสวดสดตดมานตต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
Adachi, S
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570 Effects of Filler Contents and Processing 
Parameters on the Weldline Strength of 
Compression Molded Natural Rubber

Polymer Engineering & Science ระดดบนานาชาตต 12/2554-05/2554ผศ.สมเจตนร พดชรพดนธร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
วดชรพงษร  ชภแก ดว
ภาควตชาวตศวกรรมเครพพองกล คณะวตศวกรรมศาสตรร 
หมาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ธนวดฒนร  ตด ลงเขพพอนขดนธร
ภาควตชาวตศวกรรมเครพพองกล คณะวตศวกรรมศาสตรร 
หมาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ดร. นทชนาฏ ณ ระนอง
สถาบดนวตจดยยาง กรมวตชาการเกษตร  กระทรวง
เกษตรและสหกรณร

 1.00

571 Effects of fire frequency on prescribed fire 
behaviour and soil temperatures in dry 
dipterocarp forests

International Journal of Wildland Fire ระดดบนานาชาตต 02/2554ผศ.กอบศดกดตด วดนธงไชย
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนวดฒนวตทยา
Goldammer, J.G.
Bauhus, J.

 1.00

572 Effects of Fruit Load on Fruit Growth, Mesocarp 
Starch Grain Appearance and Sucrose-catalysing 
Enzyme Activity in a Gynoecious Cucumber Fruit

Environment Control in Biology ระดดบนานาชาตต 06/2554ผศ.พดชรทยา บทญกอแก ดว
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
Akio TAZUKE
College of Agriculture, Ibaraki University
 Shoko HIKOSAKA
Graduate School of Agricultural and Life 
Sciences, The University of Tokyo
Yoko MINE
Faculty of Agriculture, Tokyo University 
of Agriculture
Nobuo SUGIYAMA
Graduate School of Agricultural and Life 
Sciences, The University of Tokyo

 -  

573 Effects of gamma irradiation with and without 
compatibilizer on the mechanical properties of 
polypropylene/wood flour composites

Journal of Polymer Research ระดดบนานาชาตต 07/2554Assoc. Prof. Sarawut Rimdusit
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University
Sujittra Wongsongyot
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University
Sarot Jittarom
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University
Phiriyatorn Suwanmala
Thailand Institute of Nuclear Technology, 
Thailand
อ.สทนดนทร ทตพยรทตพากร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
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574 Effects of Gamma-ray Irradiation in Plant 
Morphology of Interspecific Hybrids between 
Torenia fournieri and Torenia baillonii

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554Wipaporn Sawangmee
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
รศ.ธดญญะ เตชะศทลพตทดกษร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
ผศ.พทรนทช จอมพทก
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชารดงสทประยทกตร
และไอโซโทป
Shinji Kikuchi
Graduate School of Horticulture, Chiba 
University, Chiba, Japan.

 1.00

575 Effects of heating media and operating 
conditions on drying kinetics and quality of 
germinated brown rice

Journal of Food Engineering ระดดบนานาชาตต 12/2554Srisang, N.
ดร.วารทณท วารดญญานนทร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร
Soponronnarit, S.
Prachayawarakorn, S.

 1.00

576 Effects of inter-cutting interval on biomass yield, 
growth components and chemical composition 
of napiergrass (Pennisetum purpureum 
Schumach) cultivars as bioenergy crops in 
Thailand

Grassland Science ระดดบนานาชาตต 09/2554Rengsirikul, K.
Ishii, Y.
Kangvansaichol, K.
Pripanapong, P.
รศ.ประภา ศรทพตจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.วตทยา ปด ลนสทวรรณ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ดร.พตลาณท ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Nakamanee, G.
ศ.สายดณหร ทดดศรท
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

577 Effects of land over on runoff coefficient Journal of Hydrology ระดดบนานาชาตต 11/2554รศ.นทชนารถ ศรทวงศตตานนทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ทรดพยากรนอลา
อ.วตษทวดฒกร แต ดสมบดตต
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมชลประทาน

 1.00

578 Effects of Lexical Cohesion and Macrorules on 
EFL Students' Main Idea Comprehension

Reading Improvement ระดดบนานาชาตต 06/2554-  /2554อ.สทจรรยา วตลาวรรณ
คณะมนทษยศาสตรร บางเขน ภาควตชาภาษาตปาง
ประเทศ

 -  

579 Effects of material and structural system on 
drying shrinkage behavior

Procedia Engineering ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.วรพงศร ศรทโสฬส
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา

 1.00
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580 Effects of Methionine Supplementation in 
Low-Protein Diets and Subsequent Re-feeding 
on Growth Performance, Liver and Serum Lipid 
Profile, Body Composition and Carcass Quality of 
Broiler Chickens at 42 Days of Age

JOURNAL OF POULTRY SCIENCE ระดดบนานาชาตต 10/2554Nukreaw, R
รศ.ชดยภภมต บดญชาศดกดตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
รศ.กดญจนะ มากวตจตตรร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล
รศ.อาภดสสรา ชภเทศะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
สรทรวตทยา
รศ.สมเกทยรตต ประสานพานตช
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
อ.วตรตยา ลท ดงใหญป
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

581 Effects of Noises on the Analysis of Fundamental 
Frequency Contours for Thai Speech

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 04/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

582 Effects of parathyroid hormone and calcitonin 
on bone formation and resorption: Mathematical 
modeling approach

International Journal of Mathematics 
and Computers in Simulation

ระดดบนานาชาตต 10/2554Chaiya, I.
Rattanakul, C.
Rattanamongkonkul, S.
Kunpasuruang, W.
ผศ.สตทธตพงศร รดกตะเมธากภล
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร

 1.00

583 Effects of soil amendments and EDTA on lead 
uptake by Chromolaena odorata : greenhouse 
and field trial experiments

International Journal of 
Phytoremediation

ระดดบนานาชาตต 10/2554อ.พรรณวตมล ตดนหดน
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เภสดชวตทยา
รศ.ดร.ประหยดด โภคฐตตตยทกตร
ภาควตชาชทววตทยา คณะวตทยาศาสตรร 
มหาวตทยาลดยมหตดล
ศ.ดร.มาลทยา เครพอตราชภ
ภาควตชาชทววตทยา คณะวตทยาศาสตรร 
มหาวตทยาลดยมหตดล
ดร.รดตนวดฒนร ไชยรดตนร
คณะสตพงแวดล ดอมและทรดยากรศาสตรร 
มหาวตทยาลดยมหตดล
ศ.ดร.สทชาตต อทปถดมภร
มหาวตทยาลดยบภรพา

 1.00
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584 Effects of Soil Moisture Depletion at Different 
Growth Stages on Yield and Water Use 
Efficiency of Bread Wheat Grown in Semi Arid 
Conditions in Ethiopia

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554Mahamed Badel Mahamed
Somali Region Pastoral and Agro-Pastoral 
Research Institute (SORPARI), Natural 
Resource Research Department, Jigjiga, 
Ethiopia.
รศ.เอขจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
Tilahun Hordofa
Malkassa Agricultural Research Center 
(MARC), Soil and Water Section, 
Malkassa, Ethiopia
ผศ.สทดสายสตน แก ดวเรพอง
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาเกษตรกลวตธาน
รศ.จตนดารดฐ วทระวทฒต
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

585 Effects of Thermal Treatment of Rubberwood 
Fibres on Physical and Mechanical Properties of 
Medium Density Fibreboard

Journal of Tropical Forest Science ระดดบนานาชาตต 01/2554Nadir Ayrilmis
Department of Wood Mechanics and 
Technology, Forestry Faculty, Istanbul 
University
รศ.ทรงกลด จารทสมบดตต
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนผลตตภดณฑร
นายวดลยททธ  เฟพพองวตวดฒนร
กลทปมงานพดฒนาอทตสาหกรรมไม ด สอานดกวตจดยและ
พดฒนาการปป าไม ด กรมปป าไม ด
น.ส.ปตยะวดท  บดวจงกล
กลทปมงานพดฒนาอทตสาหกรรมไม ด สอานดกวตจดยและ
พดฒนาการปป าไม ด กรมปป าไม ด

 1.00

586 Effects of Treatment Time by Sulphur 
Hexafluoride (SF6) Plasmaon Barrier and 
Mechanical Properties of Paperboard

PACKAGING TECHNOLOGY AND 
SCIENCE

ระดดบนานาชาตต 04/2554-  /2553ผศ.ธดญญารดตนร จตญกาญจนร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
น.ส.สทชาดา ถาวรวตรตยานดนทร
ภาควตชาเทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
รศ.ธทระวรรณ บทญวรรณ
มหาวตทยาลดยเชทยงใหมป
ผศ.พรชดย ราชตนะพดนธร
มหาวตทยาลดยเชทยงใหมป
อ.ออาพร เสนปหร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร

 1.00

587 Effects of Using Eggshell Waste as a Calcium 
Source in the Diet of Rhode Island Red Roosters 
on Semen Quality, Gonadal Development, 
Plasma Calcium and Bone Status

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554รศ.นตรดตนร กองรดตนานดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00
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588 Effects of Using Ground Eggshells as a Dietary 
Calcium Source on Egg Production Traits, 
Hatching Performance and Eggshell 
Ultrastructure in Laying Hens

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554รศ.นตรดตนร กองรดตนานดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

589 Effects of varieties, heat pretreatment and UHT 
conditions on the sugarcane juice quality

Chiang Mai Journal of Science ระดดบนานาชาตต 01/2554-04/2554อ.วทรเชษฐร จตตตาณตชยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
นายสมศดกดตด  วตรตยะพททธตพงศร  
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
นางสาวหทดยนตตยร  เจรตญพรวรนาม 
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
อ.สตรตชดย สปงเสรตมพงษร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

590 Effects of water requirement and substitution 
level on wheat-rice noodles with hydrocolloids

Starch/Staerke ระดดบนานาชาตต 08/2554รศ.ปรตศนา สทวรรณาภรณร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
Wiwattanawanich, K.

 1.00

591 Efficacy of Supervision System for 
Research-Based Professional Internship at 
Schools for Five-Year Program Agriculture 
Teachers

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554ผศ.สดนตต ศรทสวนแตง
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน
รศ.ผปองพรรณ ตรดยมงคลกภล
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน

 1.00

592 Efficient and rapid plant regeneration of oil palm 
zygotic embryos cv. 'Tenera' through somatic 
embryogenesis

Acta Physiologiae Plantarum ระดดบนานาชาตต 01/2554Thuzar, M.
รศ.อภตชาตต วรรณวตจตตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
Tragoonrung, S.
อ.ชดชวาล จดนทราสทรตยารดตนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร

 1.00

593 Efficient shoot regeneration from direct apical 
meristem tissue to produce virus-free purple 
passion fruit plants

Crop Protection ระดดบนานาชาตต 11/2554รศ.สตรตภดทรร พราหมณทยร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Thumjamras, S.
ผศ.พตสสวรรณ เจทยมสมบดตต
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ดร.ณรงครชดย พตพดฒนรธนวงศร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร ศภนยร
วตจดยระบบนตเวศเกษตร

 1.00

594 Ejaculate Characteristics of Captive Malayan 
Tapirs (Tapirus indicus)

Thai Journal of Veterinary Medicine ระดดบนานาชาตต 10/2554-12/2554อ.สตทธวทรร ทองทตพยรศตรตเดช
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า

 1.00
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595 Electric and Magnetic Properties of Recycled 
NDFEB-Natural Rubber Composites

Advanced Composites Letters ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554ผศ.พงศกร จดนทรดตนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
รศ.ดร.ชตตณรงคร  ศตรตสถตตยรกทล
มหาวตทยาลดยวลดยลดกษณร
อนทชตต  ฮดนเยขก
มหาวตทยาลดยวลดยลดกษณร
รศ.ดร.สดนตต  แม ดนศตรต
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทสทรนารท

 1.00

596 Electrical and electromechanical properties of 
alumina/natural rubber STR 5L composites

Materials Technology ระดดบนานาชาตต 04/2554อ.นทชนภา ตด ลงบรตบภรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Longtong, M.
Sirivat, A.
Kunanuraksapong, R.

 1.00

597 Electroactive alumina particles embedded in an 
acrylic elastomer

Polymer Composites ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.นทชนภา ตด ลงบรตบภรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Piraya Wongpinthong,
Department of Materials Engineering, 
Kasetsart University
Anuvat Sirivat
Petroleum and Petrochemical College, 
Chulalongkorn University
Ruksapong Kunanuruksapong
Petroleum and Petrochemical College, 
Chulalongkorn University

 1.00

598 Electrochemical properties of Zinc-LaCoO3 
electrode for alkaline zinc-based battery

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 07/2554รศ.อดจจนา วงศรชดยสทวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Boonpong, R.
รศ.อรรถธทรา วรยตพงยง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.มารตสา อรดญชดยยะ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

599 Electromechanical Properties of Dielectric 
Electroactive Elastomer Actuators based on 
Alumina/Natural Rubber

IEICE Technical Report ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554Araya Onthong
Materials Engineering Department, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
Sudarat Datsanae
Materials Engineering Department, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University
อ.นทชนภา ตด ลงบรตบภรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท

 -  
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600 Electrospun polylactic acid and cassava starch 
fiber by conjugated solvent technique

Materials Letters ระดดบนานาชาตต 03/2554Sunthornvarabhas, J.
ดร.ปฐมา จาตกานนทร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายเทคโนโลยทชทวมวล
และพลดงงานชทวภาพ
ดร.เกพลอกภล ปตยะจอมขวดญ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายพดฒนาเชตงธทรกตจ
รศ.กล ดาณรงคร ศรทรอต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ

 1.00

601 Encapsulation of magnetic CoFe(2)O(4) in 
SiO(2) nanocomposites using hydroxyapatite as 
templates: A drug delivery system

Materials Chemistry and Physics ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554อ.วทรพดฒนร พลอดน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Charoenphandhu, N
Tang, IM
Jongwattanapisan, P
Krishnamra, N
Hoonsawat, R

 1.00

602 Enhancement of inulinases and invertase 
production from Candida guilliermondii TISTR 
5844

Kasetsart J. (Nat. Sci.) 45: 675-685 ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554Molnapat Songpim
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
ดร.พตลาณท ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.วตรดตนร วาณตชยรศรทรดตนา
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.สาโรจนร ศตรตศดนสนทยกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ

 1.00

603 Enhancing decolorization of Reactive Black 5 and 
Reactive Red 198 during nano zerovalent iron 
treatment

Desalination ระดดบนานาชาตต 01/2554รศ.ตทลวตทยร สถาปนจารท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
อ.ชภพดนธทร ชมภภจดนทรร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมชลประทาน
Suntornchot, P.
ผศ.ภดทรา เพปงธรรมกทรตต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
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604 Enterprise development and global 
competitiveness through the development of 
higher education

International Journal of Management 
and Enterprise Development

ระดดบนานาชาตต 08/2554รศ.ก ดองกตตต พภสวดสดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
Ketsarapong, S.
Kess, P.
Kropsu, H.-V.
Lin, B.

 1.00

605 Entire function solutions of a system of two 
recurrent step equations with exponential 
polynomial coefficients

Journal of Difference Equations and 
Applications

ระดดบนานาชาตต 11/2554ศ.วตเชทยร เลาหโกศล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
W. Rungrottheera
Silpakorn University

 1.00

606 Environmental Management Practices in Thailand 
Hotel Industry

Papers of the Research Society of 
Commerce and Economics
journal of Hiroshima Shudo Unversity

ระดดบนานาชาตต 09/2554ผศ.นตรดนดร ทดพไชย
คณะบรตหารธทรกตจ บางเขน ภาควตชาการจดดการ
Tatsuo Kimbar

 -  

607 Enzymatic Browning of Fresh-cut Galangal 
(Alpinia siamense K. Schum) and its Relationship 
to Oxidative Enzymes

Journal of the Japanese Society for 
Horticultural Science.

ระดดบนานาชาตต 01/2554-03/2554Chinwang, U.
ศ.จรตงแท ด ศตรตพานตช
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
Chairat, R.

 1.00

608 EOQ models for a coordinated two-level 
international supply chain considering imperfect 
items and environmental impact.

 International Journal of Production 
Economics

ระดดบนานาชาตต 11/2554อ.พรธตภา องครคทณารดกษร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร
M.I.M. Wahab
Department of Mechanical and Industrial 
Engineering, Ryerson University
S.M.H. Mamun
Department of Mechanical and Industrial 
Engineering, Ryerson University

 1.00

609 Epidemiology of struvite uroliths in ferrets: 272 
cases (1981-2007)

Journal of the American Veterinary 
Medical Association

ระดดบนานาชาตต 11/2554Nwaokorie, E.E.
Osborne, C.A.
Lulich, J.P.
Albasan, H.
อ.เฉลตมพล เลขกเจรตญสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
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610 EPR spin trapping of an oxalate-derived free 
radical in the oxalate decarboxylase reaction

Free Radical Biology and Medicine ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.วตชชา อตพมอรปาม
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Saylor,B.T.
Department of Chemistry, University of 
Florida
Centonze,C.P.
Department of Chemistry, University of 
Florida
Richards,N.G.J.
Department of Chemistry, University of 
Florida
Angerhofer,A.
Department of Chemistry, University of 
Florida

 1.00

611 Estimating Genetic Parameters for Weight and 
Body Size of Pacific White Shrimp (Litopenaeus 
vannamei) by Restricted Maximum Likelihood 
Method

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554Yoottana Kanchanachai
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
รศ.สทภาวดท พทปมพวง
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
ผศ.ศกร คทณวทฒตฤทธตรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
Supattra Uraiwan
Aquatic Animal Genetics Research and 
Development Institute, Department of 
Fisheries, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, Pathum Thani

 1.00

612 Estimation of daily solar radiation from sunshine 
duration in Thailand

Journal of the Meteorological Society 
of Japan

ระดดบนานาชาตต 06/2554Watanabe, S.
Komori, D.
Aoki, M.
Kim, W.
รศ.สามดคคท บทณยะวดฒนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
อ.ปตยพงษร ทองดทนอก
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
Prakarnrat, S.
Baimoung, S.

 1.00

613 Estimation of desirable gillnet mesh size for an 
exploited population of a Pangasiid Pangasius 
bocourti in Thailand’s fishing ground of the 
Mekong Mainstream.

Asian Fisheries Science ระดดบนานาชาตต 09/2554นายฉดตรชดย ปรทชา
รศ.ธนตษฐา ทรรพนดนทนร ใจดท
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
รศ.ทวนทอง จทฑาเกตท
ม.อทบลราชธานท

 -  

614 Estimation of the Correlation Coefficient for a 
Bivariate Normal Distribution with Missing Data

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554อ.จทฑาภรณร สตนสมบภรณรทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต
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615 Estimation of the IHACRES Model Parameters for 
Flood Estimation of Ungauged Catchments in 
the Upper Ping River Basin

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554รศ.นทชนารถ ศรทวงศตตานนทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ทรดพยากรนอลา
อ.วตษทวดฒกร แต ดสมบดตต
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมชลประทาน

 1.00

616 Estrus Performance of Boran and Boran ? 
Holstein Friesian Crossbred Cattle Synchronized 
with a Protocol based on Estradiol Benzoate or 
Gonadotrophin-Releasing Hormone

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554Million Tadesse
Department of Animal Science, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Bangkok
ผศ.จอาเรตญ เททพยงธรรม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
รศ.อนทชดย ภตญโญภภมตมตนทรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
รศ.สมเกทยรตต ประสานพานตช
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
Azage Tegegne
International Livestock Research Institute 
(ILRI), P.O. Box 5689, Addis Ababa, 
Ethiopia.

 1.00

617 Ethanol production by repeated batch and 
continuous fermentations of blackstrap molasses 
using immobilized yeast cells on thin-shell silk 
cocoons

Applied Energy ระดดบนานาชาตต 12/2554Rattanapan, A.
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Phisalaphong, M.

 1.00

618 Ethanol production from sweet sorghum juice 
under very high gravity conditions: Batch, 
repeated-batch and scale up fermentation

Electronic Journal of Biotechnology ระดดบนานาชาตต 01/2554รศ.เพขญจตตร ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Assoc.Prof.Dr. Lakkana Laopaiboon
Khon Kaen University
Assoc.Prof.Dr. Prasit Jaisil
Khon Kaen University
Assoc.Prof.Dr. Pattana Laopaiboon
Khon Kaen University

 1.00

619 Ethnic food awareness and perceptions of 
consumers in Thailand and the United States

Nutrition and Food Science ระดดบนานาชาตต 07/2554Bell, B.
Adhikari, K.
IV, E.C.
Cherdchu, P.
รศ.ธงชดย สทวรรณสตชณนร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
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620 Ethylene-regulated hastening of perianth 
senescence after pollination in Dendrobium 
flowers is not due to an increase in perianth 
ethylene production

Postharvest Biology and Technology ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554น.ส.กาญจนา เหลพองสทวาลดย
Bansomdejchaopraya Rajabhat Univ, Agr 
Program, Fac Sci & Technol, Bangkok 
10600, Thailand
ศ.สายชล เกตทษา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
Dr W.G. van Doorn
Univ Calif Davis, Mann Lab, Dept Plant 
Sci, Davis, CA 95616 USA

 1.00

621 Ethylene-sensitive and ethylene-insensitive  
abscission in Dendrobium: Correlation with 
polygalacturonase activity

Postharvest Biololgy and Technology ระดดบนานาชาตต 01/2554-03/2554กนกพร บทญญอตตชาตต
ศ.สายชล เกตทษา
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
Wouter G. van Doorn
Univ Calif Davis, Dept Plant Sci, Mann 
Lab, Davis, CA 95616 USA

 1.00

622 Eucalyptus camaldulensis density and fiber 
length estimated by near-infrared spectroscopy

Wood Science and Technology ระดดบนานาชาตต 01/2554T. Inagaki, R. Kato, Y. Kurata 
Graduate School of Bioagricultural 
Sciences, Nagoya University, Furo-Cho 
Chikusa-ku, Nagoya 464-8601, Japan
M. Schwanninger 
Department of Chemistry, BOKU—
University of Natural Resources and 
Applied Life Sciences, Vienna, 1190 
Vienna, Austria
R .Kato 
Nagoya Univ, Grad Sch Bioagr Sci, 
Nagoya, Aichi 4648601, Japan 
Y. kurata
Nagoya Univ, Grad Sch Bioagr Sci, 
Nagoya, Aichi 4648601, Japan 
นางวารทณท ธนะแพสยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
ผศ.ประเทพอง พทฒซ ดอน
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนผลตตภดณฑร
S. Tsuchikawa
Nagoya Univ, Grad Sch Bioagr Sci, 
Nagoya, Aichi 4648601, Japan
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623 Evaluating the effectiveness of Protected Areas 
for conserving tropical forest butterflies of 
Thailand

Biological Conservation ระดดบนานาชาตต 10/2554-10/2554อ.สราวทธ คลอวทฒตมดนตรร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Jane K. Hill
University of York
Colin J. McClean
University of York

 1.00

624 Evaluation of bioactive compounds and 
bioactivities of soybean dried by different 
methods and conditions

FOOD CHEMISTRY ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.ชลตดา เนทยมนท ดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Nachaisin, M
Laohavanich, J
Devahastin, S

 1.00

625 Evaluation of Critical Clearing Time of Power 
System Equipped with a Static Synchronous 
Compensator

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 02/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

626 Evaluation of Critical Clearing Time of Power 
System EquippedWith a Series FACT Devices

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 06/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

627 EVALUATION OF DENTAL TARTAR, 
GINGIVITIS, AND SUBGINGIVAL BACTERIA IN 
FIV- AND FELV-NEGATIVE CATS.

JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL 
MEDICINE

ระดดบนานาชาตต 05/2554อ.พดนพตชา สดตถาสาธทชนะ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
รศ.นรตศ เตขงชดยศรท
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
Chongtrakool, P
Suchodolski, JS
Steiner, JM

 1.00

628 Evaluation of Microsatellite Polymorphism and 
GeneticVariability in Thai Ridgeback and 
Bangkaew Dogs

The Thai Journal of Veterinary 
Medicine

ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554อ.จดนทรรจตรา ภวภภตานนทร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
สทดธตษา เหลปาเปทพยม
หนปวยงานชดนสภตรโรคสดตวร คณะสดตวแพทยศาสตรร 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร วตทยาเขตกอาแพง
แสน

 1.00
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629 Evaluation of recombinant lig antigen-based 
ELISA for detection of leptospiral antibodies in 
canine sera.

The Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public Health

ระดดบนานาชาตต 04/2554อดญชลท ละอาด
นตสตตปเอก
รศ.ปฐมาพร เอมะวตศตษฎร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน
ผศ.ธวดชชดย ศดกดตดภภปอรปาม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
รศ.วรวตทยร วดชชวดลคท
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
พยาธตวตทยา

 1.00

630 Evaluation of the transverse shear stiffness of a 
steel bi-directional corrugated-strip-core 
sandwich beam

JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL 
STEEL RESEARCH

ระดดบนานาชาตต 02/2554อ.มานตตยร ลทกตจวดฒนะ
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา สาขา
วตชาวตศวกรรมตปอเรพอและเครพพองกลเรพอ
Boyd, SW
Shenoi, RA

 1.00

631 Evaluation of the waste from cassava starch 
production as a substrate for ethanol 
fermentation by Saccharomyces cerevisiae..

 Annals Microbiol. ระดดบนานาชาตต 09/2554Akaracharanya A
Department of Microbiology, Faculty of 
Science, Chulalongkorn University,
Kesornsit, Jutarat
Department of Microbiology, Faculty of 
Science, Chulalongkorn University
Leepipatpiboon, Natchanun
Department of Microbiology, Faculty of 
Science, Chulalongkorn University
Srinorakutara, Teerapatr
Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research (TISTR), 
Department of Energy Technology
รศ.วตเชทยร กตจปรทชาวนตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Tolieng, Vasana
Chulalongkorn University, Institute of 
Biotechnology and Genetic Engineering

 1.00

632 Evidence for a SAL1-PAP chloroplast retrograde 
pathway that functions in drought and high 
light signaling in Arabidopsis

Plant Cell ระดดบนานาชาตต 11/2554อ.วรรณรดตนร พรศตรตวงศร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
Dr. Barry Pogson
Australian National University

 1.00

633 Evidence for the possible involvement of 
Selenomonas ruminantium in rumen fiber 
digestion

FEMS Microbiology Letters ระดดบนานาชาตต 12/2554ผศ.สทรตยะ สะวานนทร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล
Koike, S.
Kobayashi, Y.

 1.00
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634 Experimental and computational evaluation of 
small microcoaxial rotor in hover

Journal of Aircraft ระดดบนานาชาตต 01/2554Liu, Z.
Albertani, R.
Moschetta, J.M.
Xu, M.
อ.ชตนภดทร ทตพโยภาส
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
การบตนและอวกาศ

 1.00

635 Experimental study of wood downdraft 
gasification for an improved producer gas quality 
through an innovative two-stage air and 
premixed air/gas supply approach

Bioresource Technology ระดดบนานาชาตต 04/2554อ.กตตตพงษร เจาจารนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเครพพองกล
อ.สมภพ จรทงธรรมโชตต
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมเครพพองกล
Gratuito, M.K.B.
Wongsuwan, H.
ผศ.สทวรรณ หอมหวล
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเครพพองกล

 1.00

636 Exploring the molecular basis for selective 
cytotoxicity of lamellarins against human 
hormone-dependent T47D and 
hormone-independent MDA-MB-231 breast 
cancer cells

Monatshefte fur Chemie ระดดบนานาชาตต 01/2554Thipnate, P.
Chittchang, M.
Thasana, N.
อ.พดชรทนารถ ทรดพยรอาภากร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Ploypradith, P.
รศ.สทภา หารหนองบดว
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

637 Exposure assessment and process sensitivity 
analysis of the contamination of Campylobacter 
in poultry products

POULTRY SCIENCE ระดดบนานาชาตต 07/2554Osiriphun, S
Iamtaweejaloen, P
Kooprasertying, P
Koetsinchai, W
รศ.ฆรณท ตท ดยเตขมวงศร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Erickson, LE
Tuitemwong, P

 1.00

638 Expression of cyclooxygenase-2 in the 
endometrium of gilts with different stages of 
endometritis

Journal of Veterinary Medical Science ระดดบนานาชาตต 11/2554Roongsitthichai, A.
Srisuwatanasagul, S.
อ.เสรท กทญแจนาค
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชากาย
วตภาคศาสตรร
Tummaruk, P.

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 125/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

639 Expression of foot and mouth disease virus 
nonstructural polyprotein 3ABC with inactive 
3C(pro) in Escherichia coli

PROTEIN EXPRESSION AND 
PURIFICATION

ระดดบนานาชาตต 11/2554Sariya, L
Thangthumniyom, N
รศ.วรวตทยร วดชชวดลคท
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
พยาธตวตทยา
นางวตไลรดตนร ฉอพาสตงหร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
Ramasoota, P
รศ.พรทตพภา เลขกเจรตญสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน

 1.00

640 Extensional Flow Characteristics of Milk and Soy 
Set Yogurts with Polysaccharide Additives

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554อ.สทกดญญา วตชชทก ตจ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมการอาหาร
Bandit Jarimopas
Department of Agricultural Engineering, 
Faculty of Engineering at Kamphaeng 
Saen, Kasetsart University, Kamphaeng 
Saen Campus, Nakorn Pathom 73140, 
Thailand.

 1.00

641 External morphological comparison, taxonomic 
revision and molecular differentiation of the four 
economically important species of earthworm in 
Thailand

International Journal of Agriculture 
and Biology

ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.วตรตยา ลท ดงใหญป
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
Bangrak, P.
รศ.สมชดย จดนทรรสวปาง
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

642 Fabrication of injection moulded 304l stainless 
steels reinforced with tungsten carbide particles

Materials Science Forum ระดดบนานาชาตต 08/2554Chuankrerkkul, N.
อ.ปรตญญา ฉกาจนโรดม
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท

 1.00

643 Factor controlling carbon sequestration of major 
upland soils in Northeast Plateau, Thailand

Thai Journal of Agricultural Science ระดดบนานาชาตต 04/2554-06/2554กมลวรรณ เหลปาพภลกตจ
นตสตต
ศ.เอตบ เขทยวรพพนรมณร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
รศ.อดญชลท สททธตประการ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 0.75

644 Factors Affecting Farmer's Readiness the 
Standard Swine Farm

Journal of Environmental Research ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554นางสาวศตราณท ศรทวตเชทยร
นตสตตปรตญญาโท
อ.กดมปนาท วตจตตรศรทกมล
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
รศ.เอมอร อดงสทรดตนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร

 0.75
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645 Factors Contributing to Poverty Incidence in 
Irrigated and Rainfed Ecosystems in Central 
Myanmar (2008)

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-04/2554Kyaw Swar Htoo
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
อ.จารนก สตงหปรทชา
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
ผศ.ประพตณวดท ศตรตศทภลดกษณร
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 1.00

646 Factors influencing genetic change for milk yield 
within farms in Central Thailand

Asian-Australasian Journal of Animal 
Sciences

ระดดบนานาชาตต 08/2554Sarakul, M.
ผศ.ศกร คทณวทฒตฤทธตรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
Elzo, M.A.
อ.ธนาทตพยร สทวรรณโสภท
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

647 Factors Influencing Students? Attitude Toward 
Having Opposite Sex Friends

Kasetsart Journal - Social Sciences ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554อตนทตรา จอานงครคอา
โรงเรทยนวดดปลภกศรดทธา สอานดกงานเขตลาดกระบดง
ผศ.สทภาพ ฉดตราภรณร
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาอาชทวศนกษา

 1.00

648 Feasibility study of a cyclic anoxic/aerobic 
two-stage MBR for treating ABS resin 
manufacturing wastewater

Bioresource Technology ระดดบนานาชาตต 04/2554-04/2554Chia Yuan Chang
Chia Nan University of Pharmacy and 
Science
นส. กทลชยา ทะนงคร
นตส ตตปรตญญาโท ภาควตชาวตศวกรรมสตพงแวดล ดอม 
ม.เกษตรศาสตรร
รศ.ชาตต เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
S. Vigneswaran
University of Technology Sydney

 1.00

649 Feasibility Study of Wind Farms under the Thai 
very small Scale Renewable Energy Power 
Producer (VSPP) Program

Energy Procedia ระดดบนานาชาตต 05/2554-05/2554ผศ.นภาพร พปวงพรพตทดกษร
คณะวตทยาศาสตรรและวตศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวตศวกรรมไฟฟดาและคอมพตวเตอรร
Tia, S.

 1.00

650 Fertilizer Practices Affecting Soil Nutrient Status 
of Apple Orchards in Bhutan

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554Tshering
Renewable Natural Resources Research 
and Development Centre, Department of 
Forest and Park Services, Ministry of 
Agriculture and Forest, Thimphu, 
Bhutan.
รศ.อทณารทจ บทญประกอบ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
รศ.กทมทท สดงขศตลา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 1.00
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651 Field Performance of Kamphaengsaen Canal 
Automation System

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554รศ.วราวทธ วทฒตวณตชยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมชลประทาน
Vich Sriwongsa
Irrigation Development Institute, Royal 
Irrigation Department, Pakred, 
Nonthaburi 11120, Thailand.

 1.00

652 Fifth Year Pre-service Science Teachers? 
Struggles with and Learning About Teaching 
Science Through a-Year-Long Field Experience

Kasetsart Journal - Social Sciences ระดดบนานาชาตต 01/2554-04/2554ผศ.ชาตรท ฝป ายคอาตา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา

 1.00

653 Fine structure of wing scales of butterflies, 
Euploea mulciber and Troides aeacus

Journal of Structural Biology ระดดบนานาชาตต 10/2554นางสาวปทณยวทรร เดชครอง
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายปฏตบดตต
การวตจดยและเรพอนปลภกพพชทดลอง
ดร.สทรดตนรวดท จตวะจตนดา
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ฝป ายปฏตบดตต
การวตจดยและเรพอนปลภกพพชทดลอง
นายภราดร ดอกจดนทรร
สถาบดนวตจดยและพดฒนา  กอาแพงแสน ศภนยรวตจดย
และพดฒนากทฏวตทยาสตพงแวดล ดอม
Kongtungmon, M.
Chomsaeng, N.
Chairuangsri, T.
Yu, C.-C.
Hsiao, C.-N.
Shiojiri, M.

 1.00

654 Finite Element Study of the Stress Response of 
Bi-Directional Corrugated-Strip Core Sandwich 
Beam

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 09/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา
อ.มานตตยร ลทกตจวดฒนะ
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา สาขา
วตชาวตศวกรรมตปอเรพอและเครพพองกลเรพอ

 1.00

655 Fire flame detection using color segmentation 
and space-time analysis

Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering

ระดดบนานาชาตต 10/2554อ.มตตต รทจานทรดกษร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
Saengngoen, P.
Sajjawiso, T.

 1.00

656 First report of natural infection of Pepper chat 
fruit viroid in tomato plants in Thailand

New Disease Reports ระดดบนานาชาตต 07/2554-12/2554ผศ.คนนงนตตยร เหรทยญวรากร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ผศ.สทภาพร กลตพนคง
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
จตราภรณร ปอสภงเนตน
ภาควตชาโรคพพช คณะเกษตร กอาแพงแสน

 -  

657 Formaldehyde encapsulated in lithium-decorated 
metal-organic frameworks: A DFT study

ACS National Meeting Book of 
Abstracts

ระดดบนานาชาตต 03/2554Maihom, T.
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00
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658 Four novel species of the anamorphic yeast 
genus Candida found in Thailand and Taiwan

JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED 
MICROBIOLOGY

ระดดบนานาชาตต 08/2554Nakase, T
Jindamorakot, S
Am-In, S
Lee, CF
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 1.00

659 Free Radical Scavenging Activity, Tyrosinase 
Inhibition Activity and Fatty Acids Composition 
of Oils from Pupae of Native Thai Silkworm 
(Bombyx mori L.)

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554ดร.สทพนตดา(พงษรศตรต)  วตนตจฉดย
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Jiradej Manosroi
Faculty of Pharmacy, Chiang Mai 
University, Chiang Mai 50200, Thailand.
Masahiko Abe
Department of Pure and Applied 
Chemistry, Faculty of Science and 
Technology, Tokyo University of Science 
Noda,Chiba, Japan.
Korawinwich Boonpisuttinant
Faculty of Pharmacy, Chiang Mai 
University, Chiang Mai 50200, Thailand.
Aranya Manosroi
Faculty of Pharmacy, Chiang Mai 
University, Chiang Mai 50200, Thailand.

 1.00

660 Free Radical Scavenging and Tyrosinase 
Inhibition Activity of Physic Nut (Jatrophacurcas 
Linn.) Seed Oil Entrapped in Niosomes

Current Nanoscience ระดดบนานาชาตต 07/2554-10/2554ศ.ดร.อรดญญา มโนสร ดอย
คณะเภสดชศาสตรร ม.เชทยงใหมป
กรวตนทรวตชญร บทญพตสททธตนดนทร
คณะเภสดชศาสตรร ม.เชทยงใหมป
ดร.สทพนตดา(พงษรศตรต)  วตนตจฉดย
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
วรผกา มโนสร ดอย
คณะแพทยรศาสตรร ม.เชทยงใหมป
ศ.ดร.จทรเดช อรดญญา มโนสร ดอย
คณะเภสดชศาสตรร ม.เชทยงใหมป
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661 Frequency of pyrethroid resistance in Aedes 
aegypti and Aedes albopictus (Diptera: 
Culicidae) in Thailand

Journal of Vector Ecology ระดดบนานาชาตต 06/2554Chuaycharoensuk, T.
อ.วราภรณร จดนทรจอานงคร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
Boonyuan, W.
Bangs, M.J.
รศ.พงศรเทพ อดครธนกทล
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
Thammapalo, S.
Jirakanjanakit, N.
รศ.สมชาย ธนสตนชยกทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชากทฏวตทยา
ศ.ธทรภาพ เจรตญวตรตยะภาพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา

 1.00

662 Frequency-dependent magnetoelectricity of 
CoFe2O4-BaTiO3 particulate composites

Transactions of Nonferrous Metals 
Society of China

ระดดบนานาชาตต 11/2554อดจฉรา  คอากองแก ดว
ภาควตชาฟตสตกสร คณะวตทยาศาสตรร มหาวตทยาลดย
ขอนแกปน
ผศ.พงศกร จดนทรดตนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
รศ.ดร.ชตตณรงคร  ศตรตสถตตยรกทล
สอานดกวตชาวตทยาศาสตรร มหาวตทยาลดยวลดยลดกษณร
ดร. ธทระพนธร แย ดมวงษร
ศภนยรเทคโนโลยทโลหะและวดสดทแหปงชาตต สอานดก
งานพดฒนาวตทยาศาสตรรและเทคโนโลยทแหปงชาตต
รศ.ดร.สดนตต  แม ดนศตรต
สอานดกวตชาฟตสตกสร คณะวตทยาศาสตรร 
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทสทรนารท

 1.00

663 Fumigant toxicity of essential oils from three 
Thai plants (Zingiberaceae) and their major 
compounds against Sitophilus zeamais, Tribolium 
castaneum and two parasitoids.

Journal of Stored Product Research ระดดบนานาชาตต 06/2554ดวงสมร สททธตสททธตด
มฟาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
Pual G. Fields
Cereal Research Centre, Canada
ศ.อดงศทมาลยร จดนทราปดตยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา

 1.00

664 Functions and differences whose roots have the 
same real part

Chamchuri Journal of Mathematics ระดดบนานาชาตต 12/2554ศ.วตเชทยร เลาหโกศล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
Piriya Prunglerdbuathong
Department of Mathematics, Prince of 
Songkla University
Kiattisak Prathom
Department of Mathematics, Prince of 
Songkla University
Suton Tadee
Department of Mathematics, Kasetsart 
University
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665 Genetic characterization of flea-derived 
Bartonella species from native animals in Australia 
suggests host-parasite co-evolution

Infection, Genetics and Evolution ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.กดญจนร แก ดวมงคล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
อ.ศราวรรณ แก ดวมงคล(ธนศตลปร )
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
McInnes, L.M.
Burmej, H.
Bennett, M.D.
Adams, P.J.
Ryan, U.
Irwin, P.J.
Fenwick, S.G.

 1.00

666 Genetic characterization of porcine circovirus 
type 2 in piglets from PMWS-affected and 
-negative farms in Thailand

VIROLOGY JOURNAL ระดดบนานาชาตต 02/2554Jantafong, T
อ.อลงกต บทญสภงเนตน
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
ผศ.ปรตวรรต พภลเพตพม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
รศ.กตจจา  อทไรรงคร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร
อ.เฉลตมพล เลขกเจรตญสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
รศ.พรทตพภา เลขกเจรตญสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน

 1.00

667 Genetic Diversity Among Jatropha and 
Jatropha-RelatedSpecies Based on ISSR Markers

Plant Molecular Biology Reporter 
(Plant Mol Biol Rep)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-03/2554ผศ.พดชรตนทรร ตดญญะ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
น.ส.ปดณฑารทยร แต ดประยภร
น.ส.เยาวนาถ หาดคอา
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

668 Genetic diversity of Candidatus Liberibacter 
asiaticus strains from Thailand based on DnaA 
and TufB genes

PHYTOPATHOLOGY ระดดบนานาชาตต 06/2554Donnua, S
รศ.ออาไพวรรณ ภราดรรนทวดฒนร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
Sechler, A
Schaad, N
อ.ศรทเมฆ ชาวโพงพาง
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
รศ.นตพนธร ทวทชดย
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 1.00
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669 Genetic diversity of mushroom mite 
(Luciaphorus sp.) infesting cultivated 
mushrooms in the Northeast of Thailand

African Journal of Agricultural 
Research

ระดดบนานาชาตต 10/2554Bussaman, P.
Sermswan, R.W.
ศ.อดงศทมาลยร จดนทราปดตยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา

 1.00

670 Genetic diversity of physic nut (Jatropha curcas 
L.) revealed by SSR markers

Journal of Crop Science and 
Biotechnology

ระดดบนานาชาตต 06/2554Yaowalak Na-ek
Department of Agronomy, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand
Arunee Wongkaew
Department of Agronomy, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand
Thitaporn Phumichai
Rubber Research Institute of Thailand, 
Department of Agriculture, 50 
Paholyothin Rd. Jatujak, Bangkok 10900, 
Thailand
Nongluck Kongsiri
Department of Agronomy, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand
รศ.รดงสฤษดตด กาวทตกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
ผศ.ธานท ศรทวงศรชดย
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
ผศ.เฉลตมพล ภภมตไชยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา

 -  

671 Genetic diversity of the Bambara groundnut 
(Vigna subterranea (L.) Verdc.) as assessed by 
SSR markers

Genome ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554อ.ประกตจ สมทปา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
สมพงศร จดนทรรแก ดว
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
อรอทมา รทปงน ดอย
ภาควตชาเทคโนโลยทการผลตตพพช คณะเทคโนโลยท
การเกษตร สถาบดนเทคโนโลยทพระจอมเกล ดาเจ ดา
คทณทหารลาดกระบดง 
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

672 Genetic effects of heat stress on milk yield of 
Thai Holstein crossbreds

Journal of Dairy Science ระดดบนานาชาตต 01/2554Boonkum, W.
Misztal, I.
Duangjinda, M.
Pattarajinda, V.
รศ.ศรเทพ ธดมวาสร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
Sanpote, J.

 1.00
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673 Genotype by Environment Interaction of 
Jatropha (Jatropha curcas L.)Grown from 
Seedlings vs Cuttings

Thai Journal of Agricultural Science ระดดบนานาชาตต 04/2554-06/2554M.M. Tar
นตสตตปรตญญาเอก
N. Nyi
นตสตตปรตญญาเอก
ผศ.พดชรตนทรร ตดญญะ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

674 Geodesic-based Skeleton Smoothing International Journal of Mathematical 
Models and Methods in Applied 
Sciences

ระดดบนานาชาตต 06/2554-06/2554อ.ปรวดฒนร วตสภตรศดกดตด
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
โครงการจดดตด ลงสายวตชาคอมพตวเตอรร
ผศ.ดร.กรกช ประชทมรดกษร
สถาบดนเทคโนโลยทพระจอมเกล ดาเจ ดาคทณทหาร
ลาดกระบดง

 1.00

675 Geographic variation in the advertisement calls 
of Gekko gecko in relation to variations in 
morphological features: Implications for regional 
population differentiation

Ethology Ecology and Evolution ระดดบนานาชาตต 05/2554Yu, X.
Peng, Y.
อ.อดญชลท เอาผล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
Ding, L.
Brauth, S.E.
Tang, Y.-Z.

 1.00

676 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in 
the Asian femur

SURGICAL AND RADIOLOGIC 
ANATOMY

ระดดบนานาชาตต 11/2554Chantarapanich, N
Mahaisavariya, B
รศ.ปองวตทยร ศตรตโพธตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
การบตนและอวกาศ
Sitthiseripratip, K

 1.00

677 Germinated Brown Rice Drying by Hot Air 
Fluidization Technique

DRYING TECHNOLOGY ระดดบนานาชาตต 04/2554Srisang, N
Prachayawarakorn, S
ดร.วารทณท วารดญญานนทร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร
Soponronnarit, S

 1.00

678 Glycine Peptide Bond Formation Catalyzed by 
Faujasite

CHEMPHYSCHEM ระดดบนานาชาตต 08/2554Phuakkong, O
Bobuatong, K
ผศ.พตบภลยร พดนธท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
อ.บทญเดช เบตกฟดา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Probst, M
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00
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679 Glycolipid composition of Hevea brasiliensis latex Phytochemistry ระดดบนานาชาตต 10/2554ดร.ศตรตลดกษณร เลทลยงประยภร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายเทคโนโลยทชทวมวล
และพลดงงานชทวภาพ
รศ.กล ดาณรงคร ศรทรอต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
Dubreucq, E.
Vaysse, L.

 1.00

680 GPS synchronized phasor measurement 
units-based wide area robust PSS parameters 
optimization

European Transactions on Electrical 
Power

ระดดบนานาชาตต 01/2554Cuk Supriyadi Ali Nandar
Agency for the Assessment and 
Application of Technology, Indonesia
Issarachai Ngamroo
School of Electrical Engineering, King 
Mongkut's Institute of Technology 
Ladkrabang, Thailand
อ.สดญชดย เดชานทภาพฤทธา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
Masayuki Watanabe
Department of Electrical Engineering, 
Kyushu Institute of Technology, Japan
Yasunori Mitani
Department of Electrical Engineering, 
Kyushu Institute of Technology, Japan

 1.00

681 Green Space Value in Economic Aspect Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-04/2554รศ.โสมสกาว เพชรานนทร
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรร
ผศ.วลดยภรณร อดตตะนดนทนร
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรร

 1.00

682 Growth and ethanol fermentation ability on 
hexose and pentose sugars and glucose effect 
under various conditions in thermotolerant yeast 
Kluyveromyces marxianus

APPLIED MICROBIOLOGY AND 
BIOTECHNOLOGY

ระดดบนานาชาตต 05/2554Rodrussamee, N
Lertwattanasakul, N
Hirata, K
Suprayogi
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Kosaka, T
Yamada, M

 1.00
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683 Habitat, abundance and dietof invasive 
suckermouth armored catfish(Loricariidae 
Pterygoplichthys)in the Nong Yai Canal, East 
Thailan

Tropical Zoology ระดดบนานาชาตต 04/2554-04/2554อ.รดฐชา ชดยชนะ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
อ.สดนตต พปวงเจรตญ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
ผศ.เรพองวตชญร ยท ดนพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา

 1.00

684 Handling concept drift via ensemble and class 
distribution estimation technique

Lecture Notes in Computer Science 
(including subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture 
Notes in Bioinformatics)

ระดดบนานาชาตต 12/2554Limsetto, N.
รศ.กฤษณะ ไวยมดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร

 1.00

685 Healing of a Vacancy Defect in a Single-Walled 
Carbon Nanotube by Carbon Monoxide 
Disproportionation

Journal of Physical Chemistry C ระดดบนานาชาตต 03/2554Nongnual, T
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

686 Heleocoris (Heteroptera: Naucoridae: 
Laccocorinae) of Thailand, with description of a 
new species

Zootaxa ระดดบนานาชาตต 01/2554Sites, R.W.
อ.เอกวดต วตถทประดตษฐร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา

 1.00

687 Herbidospora sakaeratensis sp. nov., isolated 
from soil, and reclassification of 
Streptosporangium claviforme as a later 
synonym of Herbidospora cretacea

International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology (IJSEM)

ระดดบนานาชาตต 04/2554Boondaeng, A
Suriyachadkun, C
Ishida, Y
Tamura, T
Tokuyama, S
รศ.วตเชทยร กตจปรทชาวนตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 1.00

688 Heritability for growth traits in Giant freshwater 
prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Mann 
1879) based on BLUP method.

Aquaculture Research ระดดบนานาชาตต 02/2554-03/2554Nissara Kitcharoen
1Department of Aquaculture, Graduate 
School, Kasetsart University
ผศ.วตกรม รดงสตนธทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
ศกร คทณวทฒตฤทธตรณ
คณะเกษตร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
ศ.อททดยรดตนร ณ นคร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา

 1.00

689 Heterocyclic amine content in commercial ready 
to eat meat products

MEAT SCIENCE ระดดบนานาชาตต 06/2554อ.กนตฐพร วดงใน 
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
Gadgil, P
Houser, TA
Hunt, MC
Smith, JS

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 135/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

690 Heterosis of Agronomic Characters in Jatropha 
(Jatropha curcas L.)

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554Maung Maung Tar
Department of Agricultural Research, 
Ministry of Agriculture and Irrigation, 
Yezin, Nay Pyi Taw, Myanmar.
ผศ.พดชรตนทรร ตดญญะ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

691 High genetic diversity in field isolates of 
Trypanosoma theileri assessed by analysis of 
cathepsin L-like sequences disclosed multiple 
and new genotypes infecting cattle in Thailand

Veterinary Parasitology ระดดบนานาชาตต 08/2554Garcia, H.A.
Kamyingkird, K.
Rodrigues, A.C.
รศ.สถาพร จตตตปาลพงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
Teixeira, M.M.G.
Desquesnes, M.

 1.00

692 High Grid Resolution and Parallelized Tsunami 
Simulation with Fully Nonlinear Boussinesq 
Equations

Computers & Fluids ระดดบนานาชาตต 01/2554Nuttita Pophet
Center for Applied Coastal Research, 
University of Delaware, Newark, DE, USA
อ.ณรงครฤทธตด แก ดวบรรจดกรร
คณะวตทยาศาสตรร  ศรทราชา สาขาวตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนฐานและพลศนกษา
Jack Asavanant
Faculty of Science, Chulalongkorn 
University, Thailand
Mansour Ioualalen
Institut de Recherche pour le 
D?veloppement, IRD, G?oAzur, (IRD, 
CNRS, UNSA, UPMC), 
Villefranche-sur-mer, France

 1.00

693 High performance spreadsheet simulation ona 
desktop grid

Journal of Simulation ระดดบนานาชาตต 09/2554ผศ.จทฑา พตชตตลอาเคขญ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
S Kajkamhaeng
High Performance Computing and 
Networking Center, Kasetsart University
ผศ.ภทชงคร อททโยภาศ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร
R Kaewpuang
High Performance Computing and 
Networking Center, Kasetsart University

 1.00

694 High Pitch Delay Resolution Technique for Tonal 
Language Speech Coding Based on Multi-Pulse 
Based Code Excited Linear Prediction Algorithm

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 01/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00
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695 High throughput phenotyping of canopy water 
mass and canopy temperature in well-watered 
and drought stressed tropical maize hybrids in 
the vegetative stage

European Journal of Agronomy ระดดบนานาชาตต 06/2554Winterhalter, L.
Mistele, B.
ดร.สรรเสรตญ จอาปาทอง
สถาบดนอตนทรทจดนทรสถตตยรเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาพพชศาสตรร ศภนยรวตจดยข ดาวโพดและข ดาวฟป าง
แหปงชาตต
Schmidhalter, U.

 1.00

696 Highly Filled Polypropylene Rubber Wood Flour 
Composites

Engineering Journal ระดดบนานาชาตต 04/2554Assoc. Prof. Sarawut Rimdusit
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University
Watanachai Smittakorn
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University
Sarot Jittarom
Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University
อ.สทนดนทร ทตพยรทตพากร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร

 1.00

697 High-Throughput detection of spore 
contamination in food powders and food 
packages using tiered approach of ATP 
bioluminescence and real-time PCR. [Accepted].

LWT – Food Science and Technology ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554อ.วรรณสวดสดตด รดฐพตทดกษรสดนตต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
E. Park
College of Public Health, Division of 
Environmental Health Sciences, The Ohio 
State University
C.S. Lee
College of Public Health, Division of 
Environmental Health Sciences, The Ohio 
State University
R.Y.A. Wu 
PepsiCo Beverage Americas, IL, USA
J. Lee
College of Public Health, Division of 
Environmental Health Sciences, The Ohio 
State University

 1.00

698 High-throughput sensing of aerial biomass and 
above-ground nitrogen uptake in the vegetative 
stage of well-watered and drought stressed 
tropical maize hybrids

Crop Science ระดดบนานาชาตต 03/2554Winterhalter, L.
Mistele, B.
ดร.สรรเสรตญ จอาปาทอง
สถาบดนอตนทรทจดนทรสถตตยรเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาพพชศาสตรร ศภนยรวตจดยข ดาวโพดและข ดาวฟป าง
แหปงชาตต
Schmidhalter, U.

 1.00
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699 Histological structure of the digestive tract of 
the freshwater pearl mussel hyriopsis (Hyriopsis) 
bialatus (Bivalvia: Unionidae)

Thai Journal of Agricultural Science ระดดบนานาชาตต 03/2554Tantiwisawaruji, S.
รศ.กรรณตกา ชดชวาลวานตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
รศ.อททดยวรรณ โกวตทวทท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
รศ.อมรา ทองปาน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Kovitvadhi, S.

 1.00

700 Hopeahainol C monohydrate Acta Crystallographica Section E: 
Structure Reports Online

ระดดบนานาชาตต 06/2554Fun, H.-K.
Sudto, K.
Ge, H.-M.
Tan, R.-X.
รศ.สทภา หารหนองบดว
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Chantrapromma, S.

 1.00

701 Host feeding responses of Aedes aegypti (L.) 
exposed to deltamethrin

Journal of Vector Ecology ระดดบนานาชาตต 12/2554Boonyuan, W.
Kongmee, M.
Bangs, M.J.
รศ.อดจฉรตยา ปราบอรตพปาย
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร
ศ.ธทรภาพ เจรตญวตรตยะภาพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา

 1.00

702 Host plants and natural enemies of papaya 
mealybug, paracoccus marginatus (Hemiptera: 
Pseudococcidae) in Thailand

Thai Journal of Agricultural Science ระดดบนานาชาตต 09/2554-09/2554รศ.อตนทวดฒนร บทรทคอา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชากทฏวตทยา
นางสาวศมาพร แสงยศ
ศทนยรวตจดยและควบคทมศดตรภพพชโดยชทวตนทรทยรแหปง
ชาตต ภาคเหนพอ มหาวตทยลดยแมปโจ ด เชทยงใหมป

 1.00

703 How informative is the Thai corporate 
governance index? A financial approach

International Journal of Accounting 
and Information Management

ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.สทนทรท เหลปาพดดจดน
คณะวตทยาการจดดการ ศรทราชา สาขาวตชาการเงตน
อ.สตตาภา บดวเกษ
คณะวตทยาการจดดการ ศรทราชา สอานดกงาน
เลขานทการ

 1.00

704 HUE-stream: Evolution-based clustering 
technique for heterogeneous data streams with 
uncertainty

Lecture Notes in Computer Science 
(including subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture 
Notes in Bioinformatics)

ระดดบนานาชาตต 12/2554Meesuksabai, W.
Kangkachit, T.
รศ.กฤษณะ ไวยมดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร

 1.00

705 Hydrodynamic characteristics of a pulsed 
spouted bed of food particulates

Journal of Food Engineering ระดดบนานาชาตต 04/2554อ.ชลตดา เนทยมนท ดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Kanthamool, W.
Devahastin, S.
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706 Hyers-Ulam stability of a generalized 
trigonometric-quadratic functional equation

International Conference on Applied 
and Computational Mathematics

ระดดบนานาชาตต 05/2554Hengkrawit, C.
ศ.วตเชทยร เลาหโกศล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
Tongsomporn, J.

 1.00

707 Identification of Mangrove Patches and Its 
Species Using Remote Sensing and Field Method 
in Ranong Province, Thailand

Jurnal Akuatik ระดดบนานาชาตต 01/2554-01/2554อ.ภภวดล โดยดท
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ
Vincents P. Siregar
Faculty of Fisheries and Marine Science, 
IPB, Indonesia

 1.00

708 Identification of QTLs controlling major fatty 
acid contents in soybean seed

Sabrao Journal of Breeding and 
Genetics

ระดดบนานาชาตต 12/2554Moongkanna, J.
Pantalone, V.R.
Burton, J.W.
Toojinda, T.
อ.สทตเขตตร นาคะเสถทยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

709 Identification of species (meat and blood 
samples)using nested-PCR analysis of 
mitochondrial DNA

African Journal of Biotechnology ระดดบนานาชาตต 06/2554อ.ศศตมนดส อทณจดกรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
Meesawat, P.
Anyamaneeratch, K.
Anuwareepong, D.
อ.ครศร ศรทกทลนาถ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
ผศ.เกทยรตตทวท ชภวงศรโกมล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท

 1.00

710 Ideotype breeding for submergence tolerance 
and cooking quality by marker-assisted selection 
in rice

Field Crops Research ระดดบนานาชาตต 11/2554Jantaboon, J.
Siangliw, M.
Im-mark, S.
Jamboonsri, W.
รศ.อภตชาตต วรรณวตจตตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
Toojinda, T.

 1.00

711 Impact of a Proposed Pier on Tidal Currents:Koa 
Kood Island, Thailand

World Academy of Science, 
Engineering and Technology

ระดดบนานาชาตต 09/2554-09/2554อ.เช ตดวงศร แสงศทภวานตช
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา

 1.00
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712 Impact of Annealing on Susceptibility to Acid 
Hydrolysis and Physico-Chemical Properties of 
Cassava Starch

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554ดร.ปฐมา จาตกานนทร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายเทคโนโลยทชทวมวล
และพลดงงานชทวภาพ
Rungtiva Wansuksri
Cassava and Starch Technology Research 
Unit, National Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology, Bangkok 
10900, Thailand.
รศ.กล ดาณรงคร ศรทรอต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ

 1.00

713 Impact of Climate Change on Agricultural 
Revenue and Adaptation Strategies of Farmers 
in Northeastern Thailand

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554ชนาพร คอาวงษร
บดณฑตตวตทยาลดย สาขาการจดดการทรดพยากร
รศ.สทวรรณา ประณทตวตกทล
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 1.00
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714 Impact of GSTM1, GSTT1, GSTP1 polymorphism 
and environmental lead exposure on oxidative 
stress biomarkers.

Scientific Research and Essays ระดดบนานาชาตต 12/2554Nitchaphat Khansakorn
Department of Social and Environmental 
Medicine, Faculty of Tropical Medicine, 
Mahidol University, 10400, Thailand.
Waranya Wongwit
Department of Social and Environmental 
Medicine, Faculty of Tropical Medicine, 
Mahidol University, 10400, Thailand.
Prapin Tharnpoophasiam
Department of Social and Environmental 
Medicine, Faculty of Tropical Medicine, 
Mahidol University, 10400, Thailand.
Bunlue Hengprasith
Health Office, Electricity Generating 
Authority of Thailand, Nonthaburi, 
11130, Thailand.
Lerson Suwannathon
Excellence Service Center for Medical 
Technology and Quality Improvement, 
Faculty of Medical Technology, Mahidol 
University, 10700, Thailand.
Krongtong Yoovathaworn
Department of Pharmacology and 
Toxicology Graduate Program, Faculty of 
Science, Mahidol University, 10400, 
Thailand.
นางสาวกฤตยา เพชรผนลง
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝป ายเครพพองมพอและวตจดย
ทางวตทยาศาสตรร
Suwannee Chanprasertyothin
Office of Research Academic and 
Innovation, Faculty of Medicine 
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 
10400 Thailand.
Thunyachai Sura
7Department of Medicine, Faculty of 
Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University, Bangkok 10400, Thailand.
Sming Kaojarern
7Department of Medicine, Faculty of 
Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University, Bangkok 10400, Thailand.
Piyamit Sritara
Department of Medicine, Faculty of 

 1.00
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Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University, Bangkok 10400, Thailand.
Jintana Sirivarasai
Department of Medicine, Faculty of 
Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University, Bangkok 10400, Thailand.

715 Improved Tryptophan Content in Maize with 
Opaque-2 gene Using Marker Assisted Selection 
(MAS) in Backcross and Selfing Generations

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554รศ.ชภศดกดตด จอมพทก
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
Pachara Cheuchart
Department of Agronomy, Faculty of 
Agriculture at Kamphaeng Saen, 
Kasetsart University, Nakhon Pathom 
73140, Thailand.
ผศ.พทรนทช จอมพทก
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชารดงสทประยทกตร
และไอโซโทป
รศ.สมศดกดตด อภตสตทธตวาณตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร

 1.00

716 Improvement of proton-exchange membrane 
fuel cell performance using platinum-loaded 
carbon black entrapped in crosslinked chitosan

JOURNAL OF POWER SOURCES ระดดบนานาชาตต 01/2554Phompan, W
ผศ.นดนทตยา หาญศทภลดกษณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00

717 Improving power system transient stability with 
static synchronous series compensator

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 04/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

718 Improving Subpixel Classification by 
Incorporating Prior Information in Linear Mixture 
Models

IEEE TRANSACTIONS ON 
GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING

ระดดบนานาชาตต 03/2554ผศ.ธทรสตทธตด เกษตรเกษม
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
Arora, MK
Varshney, PK
รศ.วทฒตพงศร อารทกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา

 1.00

719 In vitro and in silico binding study of the peptide 
derived from HIV-1 CA-CTD and LysRS as a 
potential HIV-1 blocking site

Journal of Theoretical Biology ระดดบนานาชาตต 02/2554Na Nakorn, P.
ดร.วตชชา ตรทสทวรรณ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ
ผศ.เกทยรตตทวท ชภวงศรโกมล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
รศ.สทภา หารหนองบดว
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
อ.นลวดฒนร บทญญาลดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท

 1.00
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720 Increase in yield of the straw mushroom 
(Vovariella volvacea) by supplement with 
Paenibacillus and Bacillus to the compost

Journal of the Faculty of Agriculture, 
Kyushu University

ระดดบนานาชาตต 09/2554-09/2554ผศ.สทรางคร สทธตราวทธ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Ahchara payapanon
Department of Agriculture, Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, Chatuchak, 
Bangkok.
Sirinan Shompoosang
Institue of Food Research and Product 
development, Kasetsart Univ.
Kenichi Tsuchiya
Lab.of Plant Pathology.Fac. of 
Agriculture, Kyushu Univ
Naruto Furuya
Lab. of Plant Pathology. Fac. of 
Agriculture, Kyushu Univ.
Puttana Roongrawee
Department of Agriculture, Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, Chatuchak, 
Bangkok
Tewin Kulpiyawat
Department of Agriculture and 
Cooperatives, Chatuchak, Bangkok
Apirusht Somrith
Department of Agriculture, Ministry of 
Agriculture and Cooperatives,Chatuchak, 
Bangkok

 1.00

721 Independence measures of arithmetic functions Journal of Number Theory ระดดบนานาชาตต 01/2554ศ.วตเชทยร เลาหโกศล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
ผศ.ภดททตรา เรพองสตนทรดพยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
Takao Komatsu
Hirosaki University, Japan

 1.00

722 Induced interaction of NH4NO3 with 
POLY(p-phenylene vinylene) by mean of Zeolite 
Y

Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering

ระดดบนานาชาตต 03/2554Kamonsawas, J.
Sirivat, A.
อ.พตมพา หอมนตรดนดรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Prissanaroon, W.

 1.00
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723 Influence of atmospheric correction and number 
of sampling points on the accuracy of water 
clarity assessment using remote sensing 
application

Journal of Hydrology ระดดบนานาชาตต 05/2554รศ.นทชนารถ ศรทวงศตตานนทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ทรดพยากรนอลา
นายกฤษณดส สทรกตตยร 
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ทรดพยากรนอลา
นายสรรสฤษฎร เธทยรโพธตดภตรดกษร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ทรดพยากรนอลา

 1.00

724 Influence of Biopolymer Emulsifier Type on 
Formation and Stability of Rice Bran Oil-in-Water 
Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic, and 
Modified Starch

Journal of Food Science ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554รดชนท เจรตญ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร
รศ.อนทวดตร แจ ดงชดด
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
รศ.กมลวรรณ แจ ดงชดด
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
อ.เทพกดญญา หาญศทลวดต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
ศ.อรอนงคร นดยวตกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
David Julian McClements
Univ. of Massachusetts

 1.00

725 Influence of collapsed structure on stability of 
beta-carotene in freeze-dried mangoes

Food Research International ระดดบนานาชาตต 12/2554ณดฐดนดย หาญการสทจรตต
นตสตตปรตญญาเอก ภาควตชา วทอ  คณะ อก  มก
รศ.สงวนศรท เจรตญเหรทยญ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

726 Influence of environmental factors on 
abundance and temporal variation of benthic 
fauna resources in the eutrophic Tha Chin 
estuary, Samut Sakhon province, Thailand

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY ระดดบนานาชาตต 10/2554Ritnim, N 
Kasetsart Univ, Fac Fisheries, Dept 
Fishery Biol
รศ.จารทมาศ เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 144/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

727 Influence of Fineness of Cement Produced from 
Industrial Wastes on Strength of Mortar

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554รศ.ศทภกตจ นนทนานดนทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา
ณพล อยภปบรรพต
รฟม.
ผศ.ดวงฤดท ฉายสทวรรณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
นายเกทยรตตคทณ ทองแดง
คณะวตทยาศาสตรรและวตศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวตชาวตศวกรรมโยธาและสตพงแวดล ดอม

 1.00

728 Influence of manganese substitution into the 
A-site of perovskite type Ca1-xMnxTiO3 ceramic

Ceramics International ระดดบนานาชาตต 09/2554อ.วทรพดฒนร พลอดน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Meejoo, S.
Mehtar, A.
Tang, I.-M.

 1.00

729 Influence of red light on reproductive 
performance, eggshell ultrastructure, and eye 
morphology in Thai-native hens

POULTRY SCIENCE ระดดบนานาชาตต 12/2554รศ.นตรดตนร กองรดตนานดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

730 Influence of sputtering power on structure and 
photocatalyst properties of DC magnetron 
sputtered TiO2 thin film

Procedia Engineering ระดดบนานาชาตต 09/2554-11/2554อ.ภ.พนพงบทญ ปานศตลา
คณะวตทยาศาสตรร  ศรทราชา สาขาวตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนฐานและพลศนกษา
นตรดนดรร วตทตตอนดนตร
คณะวตทยาศาสตรร มาหวตทยาลดยบภรพา
สทรสตงหร ไชยคทณ
คณะวตทยาศาสตรร มาหวตทยาลดยบภรพา

 1.00

731 Influence of temperature and soil type on 
inhibition of urea hydrolysis by N-(n-butyl) 
thiophosphoric triamide in wheat and pasture 
soils in south-eastern Australia

Soil Research ระดดบนานาชาตต 05/2554-05/2554H. Suter
University of Melbourne
ผศ.ภดทรา เพปงธรรมกทรตต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
C. Walker
University of Melbourne
D. Chen
University of Melbourne
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732 Influence of Thermal and Oil Aging on Weldline 
Strength of NR/EPDM and NR/NBR Blends

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554ผศ.สมเจตนร พดชรพดนธร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Watcharapong Chookaew
Department of Mechanical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University, Bangkok 10900, Thailand.
Tanawat Tungkeunkunt
Department of Mechanical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University, Bangkok 10900, Thailand.

 1.00

733 Inhibitory Activity of Asian Spices on 
Heterocyclic Amines Formation in Cooked Beef 
Patties

JOURNAL OF FOOD SCIENCE ระดดบนานาชาตต 10/2554อ.กนตฐพร วดงใน 
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
ผศ.วรรณท จตรภาคยรกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
Smith, JS

 1.00

734 Inhibitory effect of pineapple shell extract and 
its ultrafiltered fractions on polyphenol oxidase 
activity and browning in fresh-cut banana slices 
Efecto inhibidor de extracto de cascara de pina 
y sus fracciones ultrafiltradas en la actividad 
polifenoloxidasa y pardeamiento de rodajas de 
platano recien cortadas

CYTA-JOURNAL OF FOOD ระดดบนานาชาตต 05/2554Saisung, P
รศ.โชคชดย ธทรกทลเกทยรตต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

735 Initial Assessment of the Acceptability of a 
Push-Pull Aedes aegypti Control Strategy in 
Iquitos, Peru and Kanchanaburi, Thailand

AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL 
MEDICINE AND HYGIENE

ระดดบนานาชาตต 02/2554Paz-Soldan, VA
Plasai, V
Morrison, AC
Rios-Lopez, EJ
Guedez-Gonzales, S
Grieco, JP
Mundal, K
ศ.ธทรภาพ เจรตญวตรตยะภาพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
Achee, NL

 1.00

736 Insecticidal activity of Bauhnia scandens crude 
extract on mortality and detoxification enzymes 
activity of Plutella xylostella (Lepidoptera: 
Yponomeutidae)

Comm.Appl.Biol.Sci, ระดดบนานาชาตต 12/2554W.Poonsri
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
อ.วดนชดย ปลพลมภาณทภดทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.วสกร บดลลดงกรโพธตด
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 1.00

737 In-Silico ADME Models: A General Assessment of 
their Utility in Drug Discovery Applications

CURRENT TOPICS IN MEDICINAL 
CHEMISTRY

ระดดบนานาชาตต 02/2554Gleeson, MP
Hersey, A
รศ.สทภา หารหนองบดว
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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738 Integration of Java-based BIM with spatial 
database

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL 
ENGINEERING

ระดดบนานาชาตต 03/2554ผศ.ศทภวทฒต มาลดยกฤษณะชลท 
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา
รศ.หรรษา วดฒนานทกตจ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ทรดพยากรนอลา

 1.00

739 Integration of Quality Protein in Waxy Maize by 
Means of Simple Sequence Repeat Markers

CROP SCIENCE ระดดบนานาชาตต 11/2554Sinkangam, B
Stamp, P
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
ผศ.พทรนทช จอมพทก
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชารดงสทประยทกตร
และไอโซโทป
Mongkol, W
Porniyom, A
Dang, NC
รศ.ชภศดกดตด จอมพทก
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

740 Integration of safety instrumented system with 
automated HAZOP analysis:An application for 
continuous biodiesel production

Journal of Loss Prevention in the 
Process Industries

ระดดบนานาชาตต 07/2554ชยกฤต จทรวงศรสทนทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
นครตนทรร ไทรงามสถตต
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
รศ.ธงไชย ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00

741 Integration of Sufficiency Economy Philosophy in 
Teaching and Learning: Example from Home 
Economics Course

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-04/2554เชาวนร สทวรรณชล
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาอาชทวศนกษา
ผศ.ชทพสทมน รดงสยาธร
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาอาชทวศนกษา

 1.00

742 Intelligence trading system for thai stock index Studies in Computational Intelligence ระดดบนานาชาตต 04/2554Radeerom, M.
อ.หทดยเทพ วงศรสทวรรณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเครพพองกล
Kasemsan, M.L.K.

 1.00

743 Interannual variation in leaf expansion and 
outbreak of a teak defoliator at a teak stand in 
northern Thailand

Ecological Applications ระดดบนานาชาตต 07/2554Tanaka, K.
ผศ.ชดชชดย ตดนตสตรตนทรร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
Suzuki, M.
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744 Interannual variation in transpiration onset and 
its predictive indicator for a tropical deciduous 
forest in northern Thailand based on 8-year 
sap-flow records

Ecohydrology ระดดบนานาชาตต 03/2554Yoshifuji, N.
Komatsu, H.
Kumagai, T.
Tanaka, N.
ผศ.ชดชชดย ตดนตสตรตนทรร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
Suzuki, M.

 1.00

745 Inter-area power systems stability improvement 
by Static Synchronous Series Compensator

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 07/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

746 Interrelationships among knowledge 
management, organisational learning and 
innovation

International Journal of Innovation 
and Learning

ระดดบนานาชาตต 04/2554-06/2554ดร.ระพท กาญจนะ
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทราชมงคลธดญบทรท
Dr.Kris M.Y. Law
The Hong Kong Polytechnic University
รศ.ก ดองกตตต พภสวดสดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
นายณรงครศดกดตด  คอาภา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขต ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
นางสาวปรตชญา มะลตทอง
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ

 1.00

747 Interrelationships between intellectual capital 
and performance: Empirical examination

INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA 
SYSTEMS

ระดดบนานาชาตต 06/2554รศ.ก ดองกตตต พภสวดสดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
Comepa, Narongsak
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University, Bangkok, Thailand
Sitko-Lutek, Agnieszka
 Faculty of Economics, Marie 
Curie-Sklodowska University, Lublin, 
Poland
Ooi, Keng-Boon
Faculty of Business and Finance, 
University Tunku Abdul Rahman (UTAR), 
Petaling Jaya, Malaysia

 1.00

748 Intra-host diversities of the receptor-binding 
domain of stork faeces-derived avian H5N1 
viruses and its significance as predicted by 
molecular dynamic simulation

JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY ระดดบนานาชาตต 02/2554Ubol, S
Suksatu, A
Modhiran, N
ผศ.จดกร แสงมา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Thitithanyanont, A
Fukuda, M
Juthayothin, T

 1.00
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749 Inverse data envelopment analysis model to 
preserve relative efficiency values:The case of 
variable returns to scale

Computers & Industrial Engineering ระดดบนานาชาตต 11/2554รศ.เสาวณทยร เลตศวรสตรตกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
รศ.พทรยททธร ชาญเศรษฐตกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
Prof.Shu-Cherng Fang
North Carolina State University

 1.00

750 Investigation of fumigant efficacy in flour mills 
under real-world fumigation conditions

Journal of Stored Products Research ระดดบนานาชาตต 07/2554-07/2554Wan-Tien Tsai
Department of Entomology, Purdue 
University, 901 West State Street, West 
Lafayette, IN, 47907, USA
Linda J. Mason
Department of Entomology, Purdue 
University, 901 West State Street, West 
Lafayette, IN, 47907, USA
อ.วดชรพล ชยประเสรตฐ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร
Dirk E. Maier
Department of Grain Science and 
Industry, Kansas State University, 201 
Shellenberger Hall, Manhattan, KS, 
66506, USA
Klein E. Ileleji
Department of Agricultural and Biological 
Engineering, Purdue University, 225 
South University Street, West Lafayette, 
IN, 47907, USA

 1.00

751 Investigation of Properties of Low Thermal 
Conductivity Pozzolanics Soil Bricks Towards 
Sustainable Development

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 05/2554-05/2554Weerapol Namboonruang
Department of Civil and Architecture, 
Faculty of Science and Technology, 
MCRU 70150, Thailand
Rattana Rawangkul
Rattanakosin College for Sustainable 
Energy and Environment, RMUTR 73170, 
Thailand
ผศ.วดนชดย ยอดสทดใจ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา
J. Khedari
Rattanakosin College for Sustainable 
Energy and Environment, RMUTR 73170, 
Thailand
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752 Ion chromatographic analysis of monocarboxylic 
and dicarboxylic acids in rainwater at Si Racha, 
Thailand compared with Ogasawara Island and 
Tokyo, Japan

EANET Science Bulletin ระดดบนานาชาตต 01/2554ผศ.สทนทรท ขทนทอง
คณะวตทยาศาสตรร  ศรทราชา สาขาวตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม

 -  

753 Isoflavone content in soy germ flours prepared 
from two drying methods

International Journal of Food Science 
& Technology

ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554Sriwiang Tipdkanon
นตสตตปรตญญาเอก มก.
รศ.เพขญขวดญ ชมปรทดา
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
รศ.วตชดย หฤทดยธนาสดนตตด
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
Professor Witoon Prinyawiwatkul
Louisiana State University Agricultural 
Center, U.S.A
Dr. Hong Kyoon No
Catholic University of Daegu., Republic of 
Korea
Dr. Zhimin Xu
Louisiana State University Agricultural 
Center, U.S.A

 1.00

754 Isolation and characterization of dihydroflavonol 
4-reductase gene in dendrobium flowers

Journal of Plant Sciences ระดดบนานาชาตต 06/2554ดร.วตภารดตนร พตทดกษรดปานธรรม
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
ศ.ธทระ สภตะบทตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
ผศ.พตสสวรรณ เจทยมสมบดตต
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
Pitaksutheepong, C.
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755 Isolation and characterization of eight novel 
microsatellite loci in whisker sheatfish 
(Micronema bleekeri Gunther 1864)

Conservation Genetics Resources ระดดบนานาชาตต 07/2554-07/2554อ.ปตยมาศ ผองแก ดว
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ
รศ.นตตยรศรท แสงเดพอน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
รศ.อมรา ทองปาน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
อ.อทไรวรรณ อรดญวาสนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
อ.อดครพงษร สวดสดตพงษร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
นายประมทข ฤาแก ดวมา
สถานทวตจดยและพดฒนาประมงนอลาจพดจดงหวดด
สกลนคร
ผศ.วตภา หงษรตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร

 1.00

756 Isolation of 55 microsatellite markers for 
Jatropha curcas and its closely related species

BIOLOGIA PLANTARUM ระดดบนานาชาตต 06/2554ผศ.เฉลตมพล ภภมตไชยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
ฐตตาภรณร ภภมตไชยร
สถาบดนวตจดยยาง
Kongsiri, N.
Department of Agronomy, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand
Wongkaew, A
Department of Agronomy, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand
รศ.ประภา ศรทพตจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.รดงสฤษดตด กาวทตกะ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

757 Kevlar? fiber-reinforced polybenzoxazine alloys 
for ballistic impact applications

Engineering Journal ระดดบนานาชาตต 10/2554Rimdusit, S.
Pathomsap, S.
Kasemsiri, P.
Jubsilp, C.
อ.สทนดนทร ทตพยรทตพากร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร

 1.00

758 Key interactions of the mutant HIV-1 reverse 
transcriptase/efavirenz: An evidence obtained 
from ONIOM method

MedChemComm ระดดบนานาชาตต 09/2554Boonsri, P.
Kuno, M.
รศ.สทภา หารหนองบดว
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00
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759 Kinetic Analysis of Alkaline Extraction on 
Sweet-Bamboo Leaves

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 09/2554อ.พรทตพยร แซปเบก
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
ผศ.จดนทรรทตพยร ซพพอสดตยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
รศ.สตรตส ตน ชทมรทม
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ

 1.00

760 Kinetic of myristic acid esterification with 
methanol in the presence oftriglycerides over 
sulfated zirconia�

Renewable energy ระดดบนานาชาตต 10/2554รศ.เพขญจตตร ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00

761 Kinetics and Temperature Dependent Moisture 
Diffusivities of Pumpkin Seeds During Drying

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554อ.วทรเชษฐร จตตตาณตชยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

762 Lactobacillus plantarum Strains from Fermented 
Vegetables as Potential Probiotics

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554Wanticha Lapsiri
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.สทนทยร นตธตส ตนประเสรตฐ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.เพขญแข วดนไชยธนวงศร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ

 1.00

763 Large-Scale Network-Service Disruption: 
Dependencies and External Factors

IEEE Transactions on Network and 
Service Management

ระดดบนานาชาตต 12/2554-03/2555อ.สทภาพร เอพลอจงมานท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร
Professor Chuanyi Ji
Georgia Institute of Technology

 1.00

764 Leadership and quality management practices in 
Thailand

International Journal & Production 
Management

ระดดบนานาชาตต 10/2554ผศ.ทตพยรรดตนร เลาหวตเชทยร
คณะบรตหารธทรกตจ บางเขน ภาควตชาการจดดการ
การผลตต
Lawrence D. Fredendall
Department of Management, Clemson 
University, Clemson, South Carolina, USA
R. Stephen Cantrell
Department of Management, Clemson 
University, Clemson, South Carolina, USA
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วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 152/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

765 Learning and Preparing for Thailand Quality 
Award: Customer Satisfaction Analysis

International Journal of Electronic 
Customer Relationship Management

ระดดบนานาชาตต 07/2554-09/2554รศ.ก ดองกตตต พภสวดสดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
อ.พรเทพ อนทสสรนตตตสาร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
นางสาวสโรชา  ลอปกทลเกทยรตต
คณะวตศวกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
Dr. Alain Y.L. Chong
The Hong Kong Polytechnic University

 1.00

766 Life cycle assessment of biodiesel production 
from jatropha

Journal of the Taiwan Institute of 
Chemical Engineers

ระดดบนานาชาตต 05/2554Kaewcharoensombat, U.
Prommetta, K.
รศ.ธงไชย ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00

767 Lightning Performance Assessment to Improve 
Lightning Protection System of 115 kV 
Overhead Lines

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554อ.นาตยา คล ดายเรพอง
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา
Sudarat Somkane
Department of Electrical Engineering, 
Faculty of Engineering at Sriracha, 
Kasetsart University, Chon Buri
Arthapong Sokesuwan
Department of Electrical Engineering, 
Faculty of Engineering at Sriracha, 
Kasetsart University, Chon Buri

 1.00

768 'Liking', 'Buying', 'Choosing' and 'Take Away' 
preference tests for varying degrees of hedonic 
disparity

Food Quality and Preference ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.สทกดญญา วตชชทก ตจ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมการอาหาร
O'Mahony, M.

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 153/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

769 Linear and Nonlinear Behaviors of Light in a 
Silicon Ring Resonator

Microwave and Optical Technology 
Letters

ระดดบนานาชาตต 05/2554-05/2554Vanishkorn B
King Mongkuts Inst Technol Ladkrabang, 
Fac Sci, Adv Photon Res Ctr, Bangkok 
10520, Thailand 
Kusalajeerung C
Kasetsart Univ, Fac Sci, Dept Phys, 
Bangkok 10900, Thailand 
ผศ.สทรศดกดตด เชทยงกา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Pitukwongsaporn S
Kasetsart Univ, Fac Sci, Dept Phys, 
Bangkok 10900, Thailand
Jukgoljun, B
King Mongkuts Inst Technol Ladkrabang, 
Fac Sci, Adv Photon Res Ctr, Bangkok 
10520, Thailand 
Yupapin PP 
King Mongkuts Inst Technol Ladkrabang, 
Fac Sci, Adv Photon Res Ctr, Bangkok 
10520, Thailand

 1.00

770 Local structures of cobalt in Co-doped TiO2 by 
synchrotron x-ray absorption near edge 
structures

Current Applied Physics ระดดบนานาชาตต 10/2554-12/2554อ.จตรโรจนร ต.เททยนประเสรตฐ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
S. Klaithong
A. niltharach
รศ.อรรถธทรา วรยตพงยง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
S. Na-Phattalung
S. Limpijumnong

 1.00

771 Locomotor behavioral responses of anopheles 
minimus and anopheles harrisoni to 
alpha-cypermethrin in Thailand

Journal of the American Mosquito 
Control Association

ระดดบนานาชาตต 09/2554Malaithong, N.
Tisgratog, R.
Tainchum, K.
รศ.อดจฉรตยา ปราบอรตพปาย
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร
อ.วราภรณร จดนทรจอานงคร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
Bangs, M.J.
ศ.ธทรภาพ เจรตญวตรตยะภาพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา

 1.00

772 Logistics Cost Structure for Mangosteen Farmers 
in Thailand

Systems Engineering Procedia ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.พรธตภา องครคทณารดกษร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร
Chonlachart Piyakarn
graduate student
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773 Longevity, Fecundity and Development Time of 
Eucalyptus Gall Wasp, Leptocybe invasa Fisher & 
La Salle(Hymenoptera:Euopidae) in 
Kanchanaburi Province, Thailand

Thai Journal of Agricultrual Science ระดดบนานาชาตต 09/2554B. Sangtongpraow
Department of Entomology, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University
รศ.โกศล เจรตญสม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
รศ.สมคตด สตรตพดฒนดตลก
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด

 0.75

774 Loss of AM additives from antimicrobial films 
during storage

Journal of Food Engineering ระดดบนานาชาตต 07/2554รศ.ภาณทวดฒนร สรรพกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
Kees Sonneveld
KspackExpert and Associates
Stephen W. Bigger
School of Engineering and Science, 
Faculty of Health, Engineering and 
Science, Victoria University
Joseph Miltz
Department of Biotechnology and Food 
Engineering, Technion-Israel Institute of 
Technology

 1.00

775 Loss of genetic variation of Phalacronotus 
bleekeri (Gunther, 1864) in the hatchery stocks 
revealed by newly developed microsatellites

Aquaculture ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554อดญญลดกษณร วชตรไชยการ
บดณฑตตวตทยาลดย มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
วรางคณา พระคทณ
บรตษดทเจรตญโภคภดณฑรอาหาร
Thuy Nguyen
Department of Primary Production, 
Australia
วรวตทยร พรหมปากดท
กรมประมง 
ศ.อททดยรดตนร ณ นคร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา

 1.00

776 Lower Extremity Joint Posture and Peak Knee 
Valgus Moment during Side-step Cutting 
Performed by Males and Females

JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY 
SCIENCE

ระดดบนานาชาตต 08/2554Jorrakate, C
Vachalathiti, R
Vongsirinavarat, M
ผศ.สตรตพร ศศตมณฑลกทล
คณะวตทยาศาสตรรการกทฬา กอาแพงแสน สาขาชท
วกลศาสตรรการกทฬา

 1.00

777 Lowering the Maillard reaction products (MRPs) 
in heated whey protein products and their 
cytotoxicity in human cell models by whey 
protein hydrolysate

Food Research International ระดดบนานาชาตต 04/2554รศ.ปารตฉดตร หงสประภาส
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
Kerdchouay, P.
Sakulsom, P.

 1.00
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778 Lubiprostone Activates Cl- Secretion via cAMP 
Signaling and Increases Membrane CFTR in the 
Human Colon Carcinoma Cell Line, T84

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES ระดดบนานาชาตต 02/2554Ao, M
Venkatasubramanian, J
อ.ชดยวดฒนร บทญแก ดววรรณ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
Ganesan, N
Syed, A
Benya, RV
Rao, MC

 1.00

779 LuxR homolog XagR of Xanthomonas axonopodis 
pv. glycines is solubilized only in the soybean 
plant and contributes to the infection process

PHYTOPATHOLOGY ระดดบนานาชาตต 06/2554Chatnaparat, T
รศ.สทดฤดท ประเทพองวงศร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
Ionescu, M
Lindow, SE

 1.00

780 Machinable glass-ceramics forming as a 
restorative dental materials

Dental Materials Journal ระดดบนานาชาตต 05/2554ผศ.ดวงฤดท ฉายสทวรรณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
นางสาวกรองกาญจนร ศตรตนทกทลวดฒนา
นตสตตปรตญญาโท  ภาควตชาวตศวกรรมวดสดท  คณะ
วตศวกรรมศาสตรร  มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
รศ.ดร.ทพญ.กาญจนา  กาญจนทวทวดฒนร    
RSU  (Rangsit University) Dental Center  
และ Institute of Advanced Dental 
Medicine, Ransit University, Thailand
Dr. Greg Heness
Department of Physics and Advanced 
Materials, Faculty of Science, University 
of Technology, Sydney, Australia
Professor Kimihiro Yamashita
Institute of Biomaterials and 
Bioengineering, Tokyo Medical and 
Dental University, Japan

 1.00

781 Magnetic properties and magnetoimpedace of 
electroplated wires

Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid 
State Phenomena

ระดดบนานาชาตต 08/2554Kurlyandskaya, G.V.
ผศ.พงศกร จดนทรดตนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Bebenin, N.G.
Vaล kovskiy, V.O.

 1.00
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782 Magnetoelectric Properties of Cu- and 
Mn-Doped 0.75BiFeO3–0.25BaTiO3 Multiferroic 
Ceramics

Ferroelectrics ระดดบนานาชาตต 10/2554S. Chandarak
Suranaree University of Technology
S. Pojprapai
Suranaree University of Technology
S. Srilomsak
Suranaree University of Technology
ผศ.พงศกร จดนทรดตนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
S.ujirawat
Suranaree University of Technology
R. Yimnirun
Suranaree University of Technology

 1.00

783 Magnetoimpedance of cobalt-coated silicon 
steels

Physica B: Condensed Matter ระดดบนานาชาตต 01/2554Sirisathitkul, C.
Piromrak, S.
ผศ.พงศกร จดนทรดตนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร

 1.00

784 Maklamicin, an Antibacterial Polyketide from an 
Endophytic Micromonospora sp.

JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS ระดดบนานาชาตต 04/2554Igarashi, Y
Ogura, H
Furihata, K
Oku, N
Indananda, C
รศ.อรตนทตพยร ธรรมชดยพตเนต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร

 1.00

785 Mapping airborne pollen of papaya (Carica 
papaya L.) and its distribution related to land 
use using GIS and remote sensing

Aerobiologia ระดดบนานาชาตต 12/2554Sritakae, A.
Praseartkul, P.
Cheunban, W.
Miphokasap, P.
รศ.อภตสตทธตด เอทพยมหนปอ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
Burns, P.
Phironrit, N.
Phuangrat, B.
Kitsubun, P.
Meechai, A.

 1.00

786 Mapping genetic determinants of the 
cell-culture growth phenotype of enterovirus 71

Journal of General Virology ระดดบนานาชาตต 06/2554อ.พดชรา เผพอกเทศ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน
Chua, B.H.
Sanders, S.
Bek, E.J.
Kok, C.C.
Mcminn, P.C.

 1.00
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787 Measuring the Firm’s Financial Value: 
Interrelationships with the Board Structure

International Journal of Performance 
Measurement

ระดดบนานาชาตต 12/2554รศ.ศศตวตมล มทออาพล
คณะบรตหารธทรกตจ บางเขน ภาควตชาการบดญชท
ผศ.วตมล รอดเพขชร
คณะบรตหารธทรกตจ บางเขน ภาควตชาการบดญชท
อ.ศรายททธ เรพองสทวรรณ
คณะบรตหารธทรกตจ บางเขน ภาควตชาการบดญชท
BellSouth Professor Binshan Lin
School of Business, Louisiana State 
University in Shreveport, Shreveport, 
USA.

 -  

788 Mechanical bruising of young coconut   Biosystems Engineering ระดดบนานาชาตต 07/2554Udomsak Kitthawee
 Department of Agricultural Engineering, 
Faculty of Engineering at 
Kamphaengsaen, Kasetsart University, 
Malaiman, Kamphaengsaen, 
Nakohnpathom 73140, Thailand
ผศ.ศตวลดกษณร ปฐวทรดตนร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร
Tanarat Srirungruang
Department of Mechanical Engineering 
Technology, Faculty of Agricultural and 
Industrial Technology, Nakohn Sawan 
Rajaphat University, Nakohn Sawan, 
Thailand
 David Slaughter
Department of Biological and Agricultural 
Engineering, University of California, 
Davis, CA, USA

 1.00

789 Melatonin contents in mulberry (Morus spp.) 
leaves: Effects of sample preparation, cultivar, 
leaf age and tea processing

Food Chemistry ระดดบนานาชาตต 09/2554Pothinuch, P.
อ.ศศตธร ตรงจตตภดกดท
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

790 Memetic algorithm for non-identical parallel 
machines scheduling problem with earliness and 
tardiness penalties

International Journal of Manufacturing 
Technology and Management

ระดดบนานาชาตต 02/2554อ.วตสททธตด สทพตทดกษร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
Plongon, K.

 1.00

791 Method for Somatic Cell Nuclear Transfer in 
Zebrafish

METHODS IN CELL BIOLOGY, VOL 
104: ZEBRAFISH: GENETICS, 
GENOMICS AND INFORMATICS, 3RD 
EDITION

ระดดบนานาชาตต 08/2554อ.กรรณตการร ศตรตภดทรประวดตต
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาพยาธต
วตทยา
Cibelli, JB

 1.00

792 MEXIR: An Implementation of High Performance 
and High Precision on XML Retrieval

Computer Technology and Application ระดดบนานาชาตต 04/2554-04/2554Tanakorn Wichaiwong
รศ.ชทลทรดตนร จรดสกทลชดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร

 -  

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 158/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

793 Microbial community dynamics in mesophilic 
anaerobic co-digestion of mixed waste

Bioresource Technology ระดดบนานาชาตต 03/2554ผศ.ศวพร ศทภผล
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
Jenkins, S.N.
Intomo, P.
Waite, I.S.
O'Donnell, A.G.

 1.00

794 Microorganisms with Novel Dissimilatory 
(Bi)Sulfite Reductase Genes Are Widespread 
and Part of the Core Microbiota in Low-Sulfate 
Peatlands

APPLIED AND ENVIRONMENTAL 
MICROBIOLOGY

ระดดบนานาชาตต 02/2554Steger, D
Wentrup, C
Braunegger, C
อ.ปตพนสทรางคร ดทวงษร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Hofer, M
Richter, A
Baranyi, C
Pester, M
Wagner, M
Loy, A

 1.00

795 Microsatellite-centromere mapping in walking 
catfish Clarias macrocephalus (Gunther, 1864) 
using gynogenetic diploids

AQUACULTURE RESEARCH ระดดบนานาชาตต 01/2554รศ.สทภาวดท พทปมพวง
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
Chantapim Sukkorntong
Center for Agricultural Biotechnology, 
Kasetsart University, Nakorn 
Pathom,Thailand

 1.00

796 Microsecond Molecular Dynamics Simulations of 
Intrinsically Disordered Proteins Involved in the 
Oxidative Stress Response

PLOS ONE ระดดบนานาชาตต 11/2554Cino, EA
อ.จตรศดกดตด วงศรเอกบทตร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Karttunen, M
Choy, WY

 1.00

797 Microwave modelling of radio frequency 
microelectromechanical rotary switches

IET MICROWAVES ANTENNAS & 
PROPAGATION

ระดดบนานาชาตต 02/2554ผศ.สทเนตร พรานนทรสถตตยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
Holmes, AS
Lucyszyn, S

 1.00

798 Microwave vacuum drying of osmotically 
dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung)

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD 
SCIENCE AND TECHNOLOGY

ระดดบนานาชาตต 11/2554รศ.นดนทวดน เทอดไทย
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
Zhou, WB
Pattanapa, K

 1.00
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799 Minimax optimisation approach for the Robust 
Vehicle Routing Problem with Time Windows 
and uncertain travel times

International Journal of Logistics 
Systems and Management  (IJLSM)

ระดดบนานาชาตต 10/2554-12/2554Tharinee Manisri
Department of Industrial 
Engineering,Sripatum University
รศ.อนดนตร มทปงวดฒนา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
Gerrit K. Janssens
Transportation Research Institute 
(IMOB),Hasselt University

 1.00

800 Mitochondrial DNA data indicate an introduction 
through Mainland Southeast Asia for Australian 
dingoes and Polynesian domestic dogs

Proceedings of the Royal Society 
B-Biological Sciences (Published online 
before print September 7, 2011)

ระดดบนานาชาตต 09/2554Mattias C. R. Oskarsson
KTH-Royal Institute of Technology, 
Stockholm, Sweden
Cornelya F. C. Klutsch
KTH-Royal Institute of Technology, 
Stockholm, Sweden
ผศ.อทคเดช บทญประกอบ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
สรทรวตทยา
Alan Wilton
University of New South Wales, Sydney, 
Australia
Yuichi Tanabe
School of Veterinary Medicine, Azabu 
University, Japan
Peter Savolainen
KTH-Royal Institute of Technology, 
Stockholm, Sweden

 1.00

801 Modeling capacity flexibility of transportation 
networks

Transportation Research Part A: Policy 
and Practice

ระดดบนานาชาตต 02/2554Chen, A.
อ.ปนดดดา กสตกตจวตวดฒนร
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมโยธา

 1.00

802 Modeling Community Quality of Life Indicators 
for Developing Solar Home System in Remote 
Areas

Energy Procedia ระดดบนานาชาตต 05/2554Iemsomboon, P.
ศ.นตพนธร ตด ลงธรรม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
Kanjanasuntorn, S.
ผศ.สทรดตนร บดวเลตศ
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม

 1.00

803 Modeling fire evacuation of a library building 
based on the numerical simulation

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 05/2554Jirasingha, W.
อ.สทภดทร พดฒนรวตชดยโชตต
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมเครพพองกล

 1.00

804 Modeling of Fundamental Frequency Contour of 
Thai Expressive Speech using Fujisaki’s Model 
and Structural Model

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 08/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00
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805 Moisture sorption behavior and drying kinetics of 
pre-germinated rough rice and pre-germinated 
brown rice

Transactions of the American Society 
of Agricultural and Biological Engineers

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554นส. สารภท สทจรตต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
อ.วทรเชษฐร จตตตาณตชยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
นายสตทธตพงศร ผมพดนธร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
นายพตพดฒนร ฤกษรดอารตหร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

806 Molecular and serological prevalence of Babesia 
bovis and Babesia bigemina in water buffaloes in 
the northeast region of Thailand

Veterinary Parasitology ระดดบนานาชาตต 06/2554Terkawi, M.A.
Huyen, N.X.
Shinuo, C.
อ.เทวตนทรร อตนปดพนแก ดว
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
Maklon, K.
Aboulaila, M.
Ueno, A.
Goo, Y.-K.
Yokoyama, N.
รศ.สถาพร จตตตปาลพงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
Xuan, X.
Igarashi, I.

 1.00

807 Molecular cloning and characterization of two 
inducible NAD+-adh genes encoding NAD+
-dependent alcohol dehydrogenases from 
Acetobacter pasteurianus SKU1108

Journal of Bioscience and 
Bioengineering

ระดดบนานาชาตต 11/2554Masud, U.
Interdisciplinary Graduate Program in 
Genetic Engineering, The Graduate 
School, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand
Matsushita, K.
Department of Biological Chemistry, 
Faculty of Agriculture, Yamaguchi 
University, Yamaguchi 753-8515, Japan
รศ.กดญจนา ธทระกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
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808 Molecular cloning and expression analysis of the 
interferonc-inducible lysosomal thiol reductase 
gene from the shrimpPenaeus monodon

Molecular Biology Reports ระดดบนานาชาตต 06/2554Kittima Kongton
Prince of Songkla University
Amornrat Phongdara
Prince of Songkla University
อ.มลธตรา ศรทถาวร 
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Warapond Wanna
Prince of Songkla University
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809 Molecular prevalence of different genotypes of 
theileria orientalis detected from cattle and 
water buffaloes in Thailand

Journal of Parasitology ระดดบนานาชาตต 06/2554Altangerel, K.
Sivakumar, T.
อ.เทวตนทรร อตนปดพนแก ดว
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
รศ.สถาพร จตตตปาลพงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
Terkawi, M.A.
Ueno, A.
Xuan, X.
Igarashi, I.
Yokoyama, N.
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810 Monitoring vibration-based structural health 
using nonlinear approach

Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical 
Engineering

ระดดบนานาชาตต 03/2554-03/2554Punurai, W.
อ.ธทรพงศร จดนทรรเพขง
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา
Sookjit, T.
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811 More fun and curiosity with magnetic guns in 
the classroom

Physics Education ระดดบนานาชาตต 05/2554อรจตรา จตตตาศตรตนทวดตร
สถาบดนนวดตกรรม มหาวตทยาลดยมหตดล
อ.ทดศตรตน วรรณเกตทศตรต
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาครทศนกษา
บทญโชตต เผปาสวดสดตดยรรยง 
จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย
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812 Morphological development of glochidia in 
artificial media through early juvenile of 
freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) 
bialatus Simpson, 1900

INVERTEBRATE REPRODUCTION & 
DEVELOPMENT

ระดดบนานาชาตต 03/2554Chumnanpuen, P
รศ.อททดยวรรณ โกวตทวทท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
รศ.กรรณตกา ชดชวาลวานตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
รศ.อมรา ทองปาน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Kovitvadhi, S
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813 Morphological Identification of Mandarin (Citrus 
reticulata Blanco) in Bhutan

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554Kinley Dorji
Department of Agriculture, Ministry of 
Agriculture and Forest, Thimphu, 
Bhutan.
อ.ชตนวดฒนร ยดพวดฒนพดนธร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
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814 Morphometric and molecular analysis of Gracilaria 
salicornia and its adelphoparasite in Thailand

ScienceAsia ระดดบนานาชาตต 03/2554Kongkittayapun, N
รศ.อนงคร จทรภดทรร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
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815 Multinodal regulation of the 
arcuate/paraventricular nucleus circuit by leptin

Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of 
America

ระดดบนานาชาตต 01/2554Ghamari-Langroudi, M.
อ.ดลดา ศรทใส
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชากาย
วตภาคศาสตรร
Cone, R.D.

 1.00

816 Na2WO4-Mn/mullite catalysts for oxidative 
coupling of methane

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.พตนททรสทดา วทรวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Sukwises, N.
Boonpa, S.
Larpkiattaworn, S.
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817 Nanobiocomposite-based bienzyme 
screen-printed electrode for glucose monitoring

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 12/2554Pakapongpan, S.
อ.สทรชดย ธชทพดนธร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Poo-Arporn, Y.
Palangsuntikul, R.
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818 Nanocrystalline Thin Films TiO2 Prepared by 
Different Concentration oforganic Acid and their 
Photocatalytic Activity

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 06/2554-07/2554รศ.สทดจตต สงวนเรพอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Nitikarn Fangern
Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Kasetsart University, 50 Pahol 
Yothin Road,
Chamorn Chawengkijwanich
National science and technology 
development agency, Paholyothin Road, 
Klong Nueng,
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819 Natural Resource Conservation Practices of 
Resettlers in the New Resettlement Areas of 
Amhara Region, Ethiopia

Kasetsart Journal (Social Sciences) ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554Mr. Teshome Walle
Bureau of Agriculture and Rural 
Development, Amhara Region, P.O.Box 
437, Bahir Dar, Ethiopia.
รศ.สาวตตรท รดงสตภดทรร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
รศ.วดนชดย จดนทรรประเสรตฐ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
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820 Network Based Social Capital and Individual Loan 
Repayment Performance

Journal of Development Studies ระดดบนานาชาตต 08/2554ผศ.นทชนาถ มดพงคดพง
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 1.00

821 New light-emitting 
poly{(9,9-di-n-octylfluorenediyl vinylene)-alt-
[1,5(2,6-dioctyloxy)naphthalene vinylene]}

POLYMER INTERNATIONAL ระดดบนานาชาตต 04/2554อ.พตเชษฐ อนทรดกษรอทดม
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
โครงการจดดตด ลงสายวตชาเคมท
El-daye, J
Chinwangso, P
Advincula, RC
Phanichphant, S
Lee, TR

 1.00

822 New microsatellite markers classifying nontoxic 
and toxic Jatropha curcas

Journal of Genetics ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554ผศ.พดชรตนทรร ตดญญะ
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
สทจตณณา เดชะพรรค
นตสตตปรตญญาโท
Muang Muang Tar
นตสตตปรตญญาเอก
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
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823 New Modeling and Performance Evaluation of 
Tool Sharing Control in FMS using Colored Petri 
Nets

Assembly Automation ระดดบนานาชาตต 04/2554-06/2554Shaukat Ali Shah 
Asian Institute of Technology
Erik L J Bohez 
Asian Institute of Technology
รศ.รทปงรดตนร ภตสดชเพขญ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
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824 New record of Dotilla intermedia (Brachyura: 
Ocypodidae) from Thailand

Marine Biodiversity Records ระดดบนานาชาตต 06/2554รศ.จตตตตมา อายทตตะกะ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาวตทยาศาสตรรทาง
ทะเล

 -  

825 New records of Isonychia formosana, 
Prosopistoma annamense and Prosopistoma 
sinense (Ephemeroptera) from Thailand

Entomological Research ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.บทญเสฐทยร บทญสภง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
ดร. นตศารดตนร  ตด ลงไพโรจนรวงศร
ภาควตชาชทววตทยา คณะวตทยาศาสตรร 
มหาวตทยาลดยขอนแกปน

 1.00

826 New statistics for detection of outliers using the 
last few principal components

SCIENCE ASIA ระดดบนานาชาตต 11/2554Rungrawee Amnarttrakul
Statistics Department, Kasetsart 
University
อ.ออาไพ ทองธทรภาพ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต

 1.00

827 Niobium Wires as Space Holder and Sintering Aid 
for Porous NiTi

ADVANCED ENGINEERING MATERIALS ระดดบนานาชาตต 04/2554อ.อดมพตกา บดนสตทธตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Dunand, DC
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828 NirK and nirS Nitrite reductase genes from 
non-agricultural forest soil bacteria in Thailand

WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY 
& BIOTECHNOLOGY

ระดดบนานาชาตต 04/2554Theerachat, Monna
Chulalongkorn Univ, Fac Sci, Dept Bot, 
Bangkok 10330, Thailand 
Virunanon, Chompunuch
Chulalongkorn Univ, Fac Sci, Dept Bot, 
Bangkok 10330, Thailand 
Chulalaksananukul, Suphang
Mahidol Univ, Dept Chem Engn, Fac 
Engn, Nakhon Pathom 73170, Thailand
ดร.นทษรา สตนบดวทอง
สถาบดนวตจดยและพดฒนาแหปงมหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร บางเขน ฝป ายเครพพองมพอและวตจดย
ทางวตทยาศาสตรร
Chulalaksananukul, Warawu
Chulalongkorn Univ, Fac Sci, Dept Bot, 
Bangkok 10330, Thailand
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829 Nitric oxide reversibly inhibits Bacillus subtilis 
oxalate decarboxylase

Chemical Communications ระดดบนานาชาตต 01/2554Moral,M.E.G.
Department of Chemistry, University of 
Florida
Tu,C.K.
Department of Pharmacology & 
Therapeutics,University of Florida
อ.วตชชา อตพมอรปาม
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Angerhofer,A.
Department of Chemistry, University of 
Florida
Silverman,D.N.
Department of Pharmacology & 
Therapeutics,University of Florida
Richards,N.G.J.
Department of Chemistry, University of 
Florida

 1.00

830 Nitrogen and water uptake on sloping lands of 
Thailand

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 10/2554Siriwong, S.
ผศ.ธนภชดย กองแก ดว
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
Cadisch, G.
Hilger, T.
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831 Nitrogen Removal Efficiencies for Two Biological 
Nutrient Removal (BNR) Plants in Thailand; 
Molasses as an External Carbon Source for 
Enriched Dinitrifying Culture in a BNR Process

Journal of Environmental Science and 
Engineering

ระดดบนานาชาตต 10/2554-  /2554ผศ.พงศรศดกดตด หนภพดนธร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
P.Pajorn
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
ผศ.สดญญา สตรตว ตทยาปกรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
ผศ.มงคล ดอารงครศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
C.Wantawin
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทพระจอมเกล ดาธนบทรท

 1.00

832 Nodule Growth and Nitrogen Fixation of 
Selected Soybean Cultivars under Different Soil 
Water Regimes

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554Aung Moe Myo Tint
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.เอขจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
อ.สทตเขตตร นาคะเสถทยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
อ.วตทตตร ใจอารทยร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
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833 Non-destructive and rapid analysis of chemical 
compositions in Thai steamed pork sausages by 
near-infrared spectroscopy

Food Chemistry ระดดบนานาชาตต 11/2554ดร.ปตตตพร ฤทธตเรพองเดช
ม.มหตดล วตทยาเขตกาญจนบทรท
ผศ.รณฤทธตด ฤทธตรณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมการอาหาร
Hideyuki Shinzawa
Advanced Industrial Science and 
Technlogy, Japan 
Yukihiro Ozaki
Kwansei Gakuin University, Japan

 1.00

834 Non-destructive Maturity Classification of Mango 
Based on Physical, Mechanical and Optical 
Properties

Journal of Food Engineering ระดดบนานาชาตต 08/2554-08/2554Padungsak Wanitchang
Rajamangala University of Technology 
Tawan-ok, Chonburi
รศ.อนทพดนธร เทอดวงศรวรกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร
Jaitip Wanitchang
Rajamangala University of Technology 
Tawan-ok, Chonburi
Natrapee Nakawajana
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาวตศวกรรมเกษตร คณะ
วตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
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835 Non-destructive prediction of hardening pericarp 
disorder in intact mangosteen by near infrared 
transmittance spectroscopy

Journal of Food Engineering ระดดบนานาชาตต 10/2554-10/2554ผศ.สนธตสทข ธทระชดยชยทตต
สถาบดนเทคโนโลยทพระจอมเกล ดา เจ ดาคทณทหาร 
ลาดกระบดง
รศ.อนทพดนธร เทอดวงศรวรกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร
นางวารทณท ธนะแพสยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Kazuaki Kiji
Technological Development Department, 
SAIKA Technological Institute 
Foundation, 1-20 Kuroda 2-chome, 
Wakayama City, Wakayama 640-8341, 
Japan

 1.00

836 Nonlinear control design of series FACTS devices 
for damping power system oscillation

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 04/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

837 Nonlinear Control Design of Shunt Flexible AC 
TransmissionSystem Devices for Damping Power 
System Oscillation

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 06/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

838 Nonlinear switching in silicon-based ring 
resonators

Optical Engineering ระดดบนานาชาตต 02/2554Kusalajeerung, C.
ผศ.สทรศดกดตด เชทยงกา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Pitukwongsaporn, S.
Yupapin, P.P.

 1.00

839 Novel and Highly Specific Monoclonal Antibody 
to Acidovorax citrulli and Development of 
ELISA-Based Detection in Cucurbit Leaves and 
Seed

PLANT DISEASE ระดดบนานาชาตต 09/2554Himananto, O
Thummabenjapone, P
Luxananil, P
Kumpoosiri, M
ผศ.รดชนท ฮงประยภร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
รศ.วตชดย โฆสตตรดตน
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
Gajanandana, O

 1.00
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840 Novel recovery of nano-structured ceria (CeO 2) 
from Ce(III)-benzoxazine dimer complexes via 
thermal decomposition

International Journal of Molecular 
Sciences

ระดดบนานาชาตต 07/2554-07/2554ฉดตรชดย วทระนตตตสกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดยเทคโนโลยท
ราชมงคล ธดญบทรท
อรรถพล แก ดววตลดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
ศราวทธ แสงเงตน
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
วรวดขร วดฒนฐานะ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
อ.ทรงวทฒต สทรมตตร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.นดทธมน คภณแสง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.อภตรดตนร เลาหรบทตรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท

 1.00

841 Nutrient loads and their impacts on chlorophyll a 
in the Mae Klong River and estuarine ecosystem: 
An approach for nutrient criteria development

Water Science and Technology ระดดบนานาชาตต 07/2554Thongdonphum, B.
รศ.เชษฐพงษร เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาวตทยาศาสตรรทาง
ทะเล
รศ.จารทมาศ เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง

 1.00

842 Ogataea phyllophila sp nov., Candida 
chumphonensis sp nov and Candida 
mattranensis sp nov., three methylotrophic 
yeast species from phylloplane in Thailand

ANTONIE VAN LEEUWENHOEK 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GENERAL AND MOLECULAR 
MICROBIOLOGY

ระดดบนานาชาตต 08/2554Koowadjanakul, N
Jindamorakot, S
อ.วตเชทยร ยงมานตตชดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 1.00

843 On a classification of a structure algebra: 
SU-algebra

Scientia Magna ระดดบนานาชาตต 11/2554-03/2555รศ.อทษณทยร ลทรวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
น?.?ส?.?สทภาวดท แก ดวระหดน
โรงเรทยนเมพองคง จดงหวดด?นครราชสทมา

 -  

844 ON F-DERIVATIONS IN LATTICES Far East Journal of Mathematical 
Sciences (FJMS)

ระดดบนานาชาตต 04/2554-04/2554รศ.อทษณทยร ลทรวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
Sureeporn Harmaitree 
ภาควตชาคณตตศาสตรร

 1.00

845 On isomorphisms of SU-algebras Scientia Magna ระดดบนานาชาตต 09/2554-09/2554น.ส.สทภาวดท แก ดวระหดน
โรงเรทยนเมพองคง จดงหวดดนครราชสทมา
รศ.อทษณทยร ลทรวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร

 -  
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846 On outer (?, ?)-derivations of BCI-algebras Far East Journal of Mathematical 
Sciences (FJMS)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554รศ.อทษณทยร ลทรวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
Chanwit Prabpayak
Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon

 1.00

847 On property (?) of generalized Ces?ro sequence 
space

Applied Mathematical Sciences ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.จตระศดกดตด มงคลเคหา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร
Panoi, S.
อ.วตเนตร แสนหาญ
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร

 1.00

848 One-pot synthesis of core-shell 
silica-aluminosilicate composites: effect of pH 
and chitosan addition

Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering 
Aspects 380 (1-3) 319–326 (2011)

ระดดบนานาชาตต 04/2554-05/2554บทษยา ชอานาญดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
อ.ธงไทย วตฑภรยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
รศ.ไพศาล คงคาฉทยฉาย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
รศ.เมตตา เจรตญพานตช
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00

849 On-line and off-line POD assisted projective 
integral for non-linear problems: A case study 
with Burgers' equation

International Journal of Computational 
and Mathematical Sciences

ระดดบนานาชาตต 03/2554ผศ.มนตรท มาลทวงศร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
Sirisup, S.

 1.00

850 Optical properties of lead glass doped with 
CdS/Se compound

Materials Science Forum ระดดบนานาชาตต 04/2554อ.กฤษณร วดนอตนทรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
อ.สรพงศร พงศรกระพดนธทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
Pisutti Dararutana
Royal Thai Army Chemical Department, 
Bangkok 10900

 1.00

851 Optimal Control Design of Static Synchronous 
SeriesCompensator for Damping Power System 
Oscillation

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 06/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

852 Optimal Control Design of Static Var 
Compensator forDamping Power System 
Oscillation

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 05/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00
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853 Optimization of Extrusion Conditions for 
Functional Ready-to-Eat Breakfast Cereal

Food Science and Technolgy 
Research

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554นางจทฬาลดกษณร จารทนทช
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
นายนตพดฒนร ลตลมสงวน
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
นางสาววราภรณร ประเสรตฐ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
นายพตสททธตด บทตรสทวรรณ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป

 1.00

854 Optimization of Malting Conditions for Two Black 
Rice Varieties, Black Non-Waxy Rice and Black 
Waxy Rice (Oryza sativa L. Indica)

Journal Institute of Brewing ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.อทลดยวรรณร อทสดนสา
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
Chokchai Wanapu
Suranaree University of Technology

 1.00

855 Optimized Production of L-phenylalanine by 
Fermentation Using Crude Glycerol

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554ผศ.อนทสตษฐร ธนะพตมพรเมธา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Kla Taneeto
Center of Excellence for Petroleum, 
Petrochemicals and Advanced Materials, 
S&T Postgraduate Education and 
Research Development Office (PERDO) 
Bangkok 10330, Thailand.
Methee Khamduang
Department of Chemical Engineering, 
Faculty of Engineering, Kasetsart 
University, Bangkok 10900, Thailand.
Kanoktip Packdibamrung
Department of Biochemistry, Faculty of 
Science, Chulalongkorn University, 
Bangkok 10330, Thailand.
รศ.เพขญจตตร ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00

856 Optimum fish for fish glue processing for fish skin 
value added and the glue character

Journal of Agricultural Science and 
Technology B

ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554ผศ.กดงสดาลยร บทญปราบ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาผลตตภดณฑรประมง
Jirawat Satiankormsorakrai
ภาควตชาผลตตภดณฑรประมง คณะประมง 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
Nuttawat Khamthong
ภาควตชาผลตตภดณฑรประมง คณะประมง 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
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857 Overlaps in Jurisdiction of Tambon Administrative 
Organizations and Problems in Local 
Development Planning in Nonthaburi Province

Kasetsart Journal - Social Sciences ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554อ.พดนธรทตพยร จงโกรย
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาภภมตศาสตรร
อ.ชนมณท ทองใบ
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาภภมตศาสตรร

 1.00

858 Paclobutrazol, Water Stress and Nitrogen 
Induced Flowering in ‘Khao Nam Phueng’ 
Pummelo

KASETSART JOURNAL: NATURAL 
SCIENCE

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554ทตวาพร ผดทง
นตสตตปรตญญาเอก ภาควตชาพพชสวน คณะเกษตร 
กอาแพงแสน
รศ.กฤษณา กฤษณพทกตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
ผศ.ลพ ภวภภตานนทร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน

 1.00

859 Particulate Matter size distribution in the 
exhaust gas of a modern diesel Engine fuelled 
with a biodiesel blend

BIOMASS & BIOENERGY ระดดบนานาชาตต 10/2554ผศ.สถาพร เชพลอเพขง
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมเครพพองกล
Xu, HM
Tsolakis, A
Wyszynski, M
Price, P

 1.00

860 PATHOGENICITY AND CULTURE OF A 
HETERORHABDITIS INDICA ISOLATE FROM 
THAILAND

Nematropica ระดดบนานาชาตต 06/2554รศ.มณจดนทรร เมฆธน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
นางวดชรท สมสทข
กรมวตชาการเกษตร
น.ส.ภาวตณท รดตนะคอน
นตสตตปรตญญาโท
น.ส.ดารารดตนร โฮตาก ดา
นตสตตปรตญญาเอก

 1.00

861 Pathogenicity of swine influenza viruses 
possessing an avian or swine-origin PB2 
polymerase gene evaluated in mouse and pig 
models

Virology ระดดบนานาชาตต 02/2554Ma, W.
Lager, K.M.
Li, X.
Janke, B.H.
Mosier, D.A.
Painter, L.E.
Ulery, E.S.
Ma, J.
รศ.พรทตพภา เลขกเจรตญสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน
Webby, R.J.
Richt, J.A.
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862 Patterns of intraparticle distribution of surface 
concentration due to irreversible adsorption in 
TAP multi-pulse experiments

Chemical Engineering Journal ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554รศ.ผนพงผาย พรรณวดท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Nattapong Pongboutr
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
Watcharing Soikham
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
Thantip Yooyao
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท มหาวตทยาลดย
เกษตรศาสตรร
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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863 Performance of reinforced concrete beams 
strengthened with CFRP composite in corrosive 
environment

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 06/2554ผศ.ปตยะ โชตตกไกร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา
Chimmanee, W.

 1.00

864 Petal Color and Petal Form Mutations Observed 
in Torenia hybrida Following Gamma Irradiation in 
vitro

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554Valerie W. Suwanseree
Department of Horticulture, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand.
Tharathorn Teerakathiti
National Center for Genetic Engineering 
and Biotechnology, 113 Thailand Science 
Park, Phahonyothin Road, Pathum Thani 
12120, Thailand.
อ.เฌอมาลยร วงศรชาวจดนทร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
รศ.ธดญญะ เตชะศทลพตทดกษร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชสวน
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865 Phase equilibrium modeling of triglycerides in 
supercritical fluids

The Journal of Chemical 
Thermodynamics

ระดดบนานาชาตต 03/2554รศ.ธงไชย ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Benjaeat Phithakchokchai
Department of Chemical Engineering, 
Faculty of Engineering, King Mongkut’s 
University of Technology, Thonburi, 
Bangkok 10140, Thailand
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866 Photoautotrophic production of lipids by some 
Chlorella strains

Marine Biotechnology ระดดบนานาชาตต 10/2554-10/2554รศ.สาโรจนร ศตรตศดนสนทยกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
Somruethai Singhasuwan
Biotechnology Program, School of 
Agricultural Technology, Walailak 
University
Wanna Choorit
Biotechnology Program, School of 
Agricultural Technology, Walailak 
University
นายณดฐภาส ผภ ดพดฒนร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
จทลชทววตทยาประยทกตร
Jose Luis Garcia
Department of Chemical Engineering, 
University of Almer?a, E-04071 Almer?a, 
Spain
Yusuf Chisti
School of Engineering, Massey University, 
Private Bag 11 222, Palmerston North, 
New Zealand
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867 Photocatalytic degradation of 
3,4-dichlorophenylurea in aqueous gold 
nanoparticles-modified titanium dioxide 
suspension under simulated solar light

Journal of Hazardous Materials ระดดบนานาชาตต 06/2554Chusaksri, S.
Lomda, J.
อ.ธารตนท สาลทโภชนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.ภควดท สททธตไวยกตจ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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868 Photophysical properties and vibrational 
structure of ladder-type penta p-phenylene and 
carbazole derivatives based on SAC-CI 
calculations

Theoretical Chemistry Accounts ระดดบนานาชาตต 08/2554อ.พจมาลยร พภลมท
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Ehara, M.
Nakatsuji, H.
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869 Phylogenetic and cophylogenetic relationships of 
Entomopathogenic nematodes (Heterorhabditis: 
Rhabditida) and their symbiotic bacteria 
(Photorhabdus: Enterobacteriaceae)

Molecular Phylogenetics and Evolution ระดดบนานาชาตต 02/2554พดชรทวรรณ มณทสาคร
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร
R. An
The Ohio State Universty
H. Daneshvar
The Ohio State Universty
K. Taylor
The Ohio State Universty
X. Bai
The Ohio State Universty
B. J. Adams
Brigham Young University
P.S. Grewal
The Ohio State Universty
ศ.อดงศทมาลยร จดนทราปดตยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
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870 Physical Properties of Butter Cake Made from 
Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554Piyaporn Chueamchaitrakun
Department of Product Development, 
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart 
University, Bangkok 10900, Thailand.
รศ.เพขญขวดญ ชมปรทดา
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
รศ.วตชดย หฤทดยธนาสดนตตด
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.ธงชดย สทวรรณสตชณนร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
ดร.ศทมาพร เกษมสอาราญ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
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871 Physical properties of thermoplastic cassava 
starches extruded from commercial modified 
derivatives in a pilot scale

Applied Mechanics and Materials ระดดบนานาชาตต 11/2554นางสาวเรพองรอง ทองตดน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
รศ.กล ดาณรงคร ศรทรอต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
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872 Physical, Chemical, Textural and Sensory 
Properties of Dried Wheat Noodles 
Supplemented with Unripe Banana Flour

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554อ.ปตตตพร ฤทธตเรพองเดช
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
Sompit Parnbankled
Food Technology Program, Mahidol 
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Sawitri Donchedee
Food Technology Program, Mahidol 
University, Kanchanaburi Campus, 
Kanchanaburi 71150, Thailand
Rungtiwa Wongsagonsup
Food Technology Program, Mahidol 
University, Kanchanaburi Campus, 
Kanchanaburi 71150, Thailand
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873 Physicochemical changes during processing of 
Chinese Xuanwei ham

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554Aixiang Huang
Faculty of Food Science and Technology, 
Yunnan Agricultural University, Kunming, 
650201 P.R. China
รศ.สาโรจนร ศตรตศดนสนทยกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
Changrong Ge
Faculty of Food Science and Technology, 
Yunnan Agricultural University, Kunming, 
650201 P.R. China
Zongdao Chen
Faculty of Food Science, Xinan University, 
Chong Qing, 400716 P.R. China
Qichao Huang
Faculty of Food Science and Technology, 
Yunnan Agricultural University, Kunming, 
650201 P.R. China
Wen Qin
Faculty of Agricultural Engineering, 
Sichuan Agricultural University, Ya-an, 
625014 P.R. China
Yusuf Chisti
School of Engineering, Massey University, 
Private Bag 11 222, Palmerston North, 
New Zealand
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874 Physicochemical changes in fresh-cut honeydew 
melon fruit during storage

African Journal of Agricultural 
Research

ระดดบนานาชาตต 06/2554อ.สทรตยดณหร สทภาพวานตช
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการอาหาร
Tucker, G.A.

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 175/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

875 Physicochemical changes in fresh-cut wax apple 
(Syzygium samarangenese [Blume] Merrill & L.M. 
Perry) during storage

Food Chemistry ระดดบนานาชาตต 08/2554อ.สทรตยดณหร สทภาพวานตช
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการอาหาร
Pimsaga, J.
Srisujan, P.
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876 Physicochemical characteristics and sensory 
optimisation of pineapple leather snack as 
affected by glucose syrup and pectin 
concentrations

International Journal of Food Science 
and Technology

ระดดบนานาชาตต 05/2554-05/2554Chanchira Phimpharian,
ภาควตชาพดฒนาผลตตภดณฑร
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รศ.นดนทวดน เทอดไทย
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
Witoon Prinyawiwatkul
LSU
Hong Kyoon No
LSU
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877 Physico-chemical properties of jackfruit seed 
starch (Artocarpus heterophyllus) and its 
application as a thickener and stabilizer in chilli 
sauce

LWT - Food Science and Technology ระดดบนานาชาตต 06/2554Rengsutthi, K.
รศ.สงวนศรท เจรตญเหรทยญ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
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878 Physicochemical properties of konjac 
glucomannan extracted from konjac flour by a 
simple centrifugation process

LWT - Food Science and Technology ระดดบนานาชาตต 12/2554นางสาวอรวรร ตตตรดตนร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
รศ.สงวนศรท เจรตญเหรทยญ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
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879 Physico-Chemical Properties, Chemical 
Composition and In Vitro Antimicrobial and Free 
Radical-Scavenging Capacity of Tea Tree 
Essential Oil in Thailand

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)
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นางสาวประภดสสร รดกถาวร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
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นายโอฬาร ตดณฑวตรทฬหร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร ศภนยร
วตจดยระบบนตเวศเกษตร
นางวทระศรท เมฆตรง 
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาระบบนตเวศเกษตร ศภนยร
วตจดยระบบนตเวศเกษตร
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880 Phytoextraction of Zinc, Cadmium and Lead 
from Contaminated Soil by Vetiver Grass

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554รศ.นวลฉวท รทปงธนเกทยรตต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชารดงสทประยทกตร
และไอโซโทป
Sarattana Sanoh
Soil Science Research Group, Agricultural 
Production Science Research and 
Development Office, Department of 
Agriculture, Bangkok 10900, Thailand.
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881 Pineapple Leaf Fiber Reinforced Thermoplastic 
Composites: Effects of Fiber Length and Fiber 
Content on Their Characteristics

JOURNAL OF APPLIED POLYMER 
SCIENCE

ระดดบนานาชาตต 02/2554ดร.รดงสตมา ชลคทป
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
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ดร.รดตนา ตดนฑเทอดธรรม
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และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายเทคโนโลยทชทวมวล
และพลดงงานชทวภาพ
นางสทชาดา อทชชตน
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายเทคโนโลยทชทวมวล
และพลดงงานชทวภาพ
รศ.กล ดาณรงคร ศรทรอต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ

 1.00

882 Pixelcuts: Scalable Approximate Illumination from 
Many Point Lights

Chiang Mai Journal of Science ระดดบนานาชาตต 03/2554นายประมทข ขดนเงตน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร
Thatchapol Saranurak
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร
อ.ชาครตต วดชโรภาส
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร

 1.00

883 Plant species vulnerability to climate change in 
Peninsular Thailand

Applied Geography ระดดบนานาชาตต 07/2554รศ.ยงยททธ ไตรสทรดตนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
Shrestha, R.P.
Kjelgren, R.
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884 Polyamines in cyanobacteria: biosynthesis, 
transport and abiotic stressresponse

Technology and Education Topics in 
Applied Microbiology and Microbial 
Biotechnology

ระดดบนานาชาตต 12/2554ศ.ดร. อรดญ อตนเจรตญศดกดตด
ภาควตชาชทวเคมท คณะวตทยาศาสตรร จทฬาลงกรณร
มหาวตทยาลดย
ผศ.ดร. เสาวรดตนร จดนทะโร
ภาควตชาชทวเคมท คณะวตทยาศาสตรร จทฬาลงกรณร
มหาวตทยาลดย
Assoc. Prof. Prikko Maenpaa
Department of Biochemistry and Food 
Chemistry, Turku University, Finland
อ.วทฒตนดนทร รดกษาจตตรร
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร

 -  

885 Possible Potassium and Magnesium Limitations 
for Shrimp Survival and Production in 
Low-Salinity, Pond Waters in Thailand

Journal of the World Aquaculture 
Society

ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.อตสรตยา วทฒตสตนธทร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
Boyd, Claude E.
Auburn University, Department of 
Fisheries and Allied 
Aquacultures,Auburndale

 1.00

886 Potential forage and biomass production of 
newly introduced varieties of leucaena 
(Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) in 
Thailand

Grassland Science ระดดบนานาชาตต 06/2554Rengsirikul, K.
Kanjanakuha, A.
Ishii, Y.
Kangvansaichol, K.
รศ.ประภา ศรทพตจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.วตทยา ปด ลนสทวรรณ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ดร.พตลาณท ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Nakamanee, G.
ศ.สายดณหร ทดดศรท
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
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887 Potential of Mammea siamensis as a botanical 
insecticide: Its efficiency on diamondback moth 
and side effects on non-target organisms

Journal of Medicinal Plants Research ระดดบนานาชาตต 06/2554-06/2554อ.กฤตชญา อตสกทล
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
รศ.ดร. อารยา จาตตเสถทยร
ภาควตชาชทววตทยา คณะวตทยาศาสตรร 
มหาวตทยาลดยเชทยงใหมป
ผศ.ดร. ชดยวดฒนร จาตตเสถทยร
ภาควตชาชทววตทยา คณะวตทยาศาสตรร 
มหาวตทยาลดยเชทยงใหมป
Prof. Dr. Elke Pawelzik
Department of Crop Science, 
Georg-August-University Goettingen, 
Goettingen 37075, Germany

 1.00

888 Potential use of antioxidative mungbean protein 
hydrolysate as an anticancer asiatic acid carrier

Food Research International ระดดบนานาชาตต 04/2554Wongekalak, L.-O.
Sakulsom, P.
Jirasripongpun, K.
รศ.ปารตฉดตร หงสประภาส
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

889 Practical data compression in wireless sensor 
networks: A survey

Journal of Network and Computer 
Applications

ระดดบนานาชาตต 03/2554Srisooksai, T
Kasetsart Univ, Fac Engn, Dept Elect 
Engn, TAIST Tokyo Tech,ICT Embedded 
Syst Program, Bangkok, Thailand
Keamarungsi, K
Kasetsart Univ, Fac Engn, Dept Elect 
Engn, TAIST Tokyo Tech,ICT Embedded 
Syst Program, Bangkok, Thailand
ผศ.พภนลาภ ลามศรทจดนทรร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
Araki, K
Tokyo Inst Technol, Dept Elect & Elect 
Engn, Tokyo, Japan

 1.00

890 Predicting odor mixture's responses on machine 
olfaction sensors

Sensors and Actuators, B: Chemical ระดดบนานาชาตต 07/2554ผศ.เอกชดย ไพศาลกตตตตสกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
H.T. Nagle
North Carolina State University, Dept 
Electrical & Computer Engineering, 
Raleigh, NC 27695 USA
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891 Prediction of Pasting and Thermal Properties of 
Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours Using 
Near Infrared Spectroscopy

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554Piyaporn Chueamchaitrakun
Department of Product Development, 
Faculty of Agro-Industry, Kasetsart 
University, Bangkok 10900, Thailand.
รศ.เพขญขวดญ ชมปรทดา
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
รศ.วตชดย หฤทดยธนาสดนตตด
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.ธงชดย สทวรรณสตชณนร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
ดร.ศทมาพร เกษมสอาราญ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ

 1.00

892 Preferred Sources of Information among 
Sorghum Farmers in Awbere District of Somali 
Regional State, Ethiopia

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554Mahdi Egge
Somali Region Pastoral and Agro-pastoral 
Research Institute, Ethiopia.
รศ.พตชดย ทองดทเลตศ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
รศ.สาวตตรท รดงสตภดทรร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
ศ.สายดณหร ทดดศรท
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

893 Preharvest bagging with wavelength-selective 
materials enhances development and quality of 
mango (Mangifera indica L.) cv. Nam Dok Mai #4

Journal of the Science of Food and 
Agriculture

ระดดบนานาชาตต 03/2554รศ.วาณท ชนเหขนชอบ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
Kamhangwong, D.
Kruenate, J.
Khongrat, K.
Tangchantra, N.
Wichai, U.
Singh, S.P.

 1.00

894 Preliminary Study of Conformation and Drug 
Release Mechanism of Doxorubicin-Conjugated 
Glycol Chitosan, via cis-Aconityl Linkage, by 
Molecular Modeling

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MOLECULAR SCIENCES

ระดดบนานาชาตต 03/2554รศ.ธงไชย ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Boonmee, J

 1.00
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895 Preliminary Study of Pd/CeO2 Derived from 
Cerium Complexes as Solid Support Catalysts for 
HydrogenationReaction in a Micro-reactor

Energy Procedia ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554นายวรวดชร วดฒนะฐานะ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
นางสาวอรทณท หลดกคอา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
นายอรรถพล แก ดววตลดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
ผศ.นดทธมน คภณแสง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.อภตรดตนร เลาหรบทตรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
ดร. ฉดตรชดย วทระนตตตสกทล
มหาวตทยาลดยเทคโนโลยทราชมงคลธดญบทรท

 1.00

896 Prenylated Flavonoids from the Leaves of Derris 
malaccensis and their Cytotoxicity

NATURAL PRODUCT 
COMMUNICATIONS

ระดดบนานาชาตต 08/2554Chokchaichamnankit, D
Kongjinda, V
Khunnawutmanotham, N
Chimnoi, N
Pisutcharoenpong, S
รศ.สทพรรณา เตชะสกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

897 Preparation and Characterization of the Blended 
Film from Silk Fibroinand Regenerated Cellulose 
Fiber Residue

Advanced Material Research ระดดบนานาชาตต 09/2554ผศ.จดนทรรทตพยร ซพพอสดตยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
อ.พรทตพยร แซปเบก
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
อ.พจนารถ สทวรรณรทจต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
นางลดกษณาวดท ทรายขาว

 1.00
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898 Preparation and Characterization of Thin Films 
TiO2 Prepared byVarious Amount of Triton 
X-100 Surfactant for Photodegradation of aDye 
Pollutant

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 06/2554-07/2554รศ.สทดจตต สงวนเรพอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.นดทธมน คภณแสง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Chamorn Chawengkijwanich
National science and technology 
development agency, Paholyothin Road, 
Klong Nueng, Klong
Rachan Leotphayakkarat
1Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Kasetsart University, 50 Pahol 
Yothin Road,
Nitikarn Fangern
Department of Chemistry, Faculty of 
Science, Kasetsart University, 50 Pahol 
Yothin Road,

 1.00

899 Preparation and Properties of Microcrystalline 
Cellulose from CornResidues

Advanced Material Research ระดดบนานาชาตต 09/2554ผศ.จดนทรรทตพยร ซพพอสดตยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
อ.พจนารถ สทวรรณรทจต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

900 Preparation and properties of sulfonated 
poly(etheretherketone)/Analcime composite 
membrane for a proton exchange mem 
branefuel cell(PEMFC)

Journal of the Taiwan Institute of 
Chemical Engineers

ระดดบนานาชาตต 01/2554Nuannid Intaraprasi
Department 
ofChemicalEngineering,FacultyofEngineeri
ng,KasetsartUniversity,50PaholyothinRoa
d,Jatujak,Bangkok10900,Thailand
รศ.ไพศาล คงคาฉทยฉาย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00

901 Preparation of Chemical Vapor Sensing Materials 
from Composites of Esterifed Poly (vinyl alcohol) 
and Carbon Black

Sensors & Actuators: B. Chemical ระดดบนานาชาตต 08/2554-08/2554นายศราวทธ แสงเงตน
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
ดร. สมบทญ สหสตทธตวดฒนร
MTEC
นายอรรถพล แก ดววตลดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
ผศ.นดทธมน คภณแสง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.อภตรดตนร เลาหรบทตรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
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902 Preparation of silica xerogel with high silanol 
content from sodium silicate and its application 
as CO2 adsorbent

Ceramics International ระดดบนานาชาตต 09/2554อ.ธงไทย วตฑภรยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Tatan, N.
Rattanavichian, P.
รศ.เมตตา เจรตญพานตช
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
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903 Preparation of Tamarind-Seed Thickener for 
Pigment Printing on Cotton

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 05/2554Supaluk Tepparin
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
อ.พรทตพยร แซปเบก
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
ผศ.จดนทรรทตพยร ซพพอสดตยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
รศ.สตรตส ตน ชทมรทม
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ

 1.00

904 Preparation, characterization and in vitro release 
study of carvacrol-loaded chitosan nanoparticles

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces ระดดบนานาชาตต 05/2554ลลตตา เขทยวฉอ ดอน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
ผศ.รดงรอง ยกส ดาน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
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905 Preparation, Characterization and Properties of 
Ternary Blends with Epoxidized Natural Rubber, 
Poly(Lactic Acid) and Poly(Butylene 
Adipate-Co-Terephthalate)

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554ผศ.ธารตณท นามพตชญร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
รศ.ดร.รดตนวรรณ มกรพดนธทร
ว ตทยาลดยปตโตรเลทยม จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย

 1.00

906 Pressurized liquid and superheated water 
extraction of active constituents from Zingiber 
cassumunar Roxb. rhizome

Separation Science and Technology ระดดบนานาชาตต 01/2554รศ.อรพตนทร เจทยรถาวร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Poonsukcharoen, T.
Pathrakorn, T.
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907 Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of 
Streptococcus suis Isolated from Slaughter Pigs 
in Northern Thailand

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554อ.ณดฐกานตร ลดกษณรกตจเจรตญ
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
อ.ศราวรรณ แก ดวมงคล(ธนศตลปร )
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
อ.พรพตมล เมธทนทกภล
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
อ.อนามตกา กาญจนบรรเทตง
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
นายคมสดน สดจจะสถาพร
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
นายณรงคร อาบกตพง
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
รศ.วรวทฒต ฤกษรออานวยโชค
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชากาย
วตภาคศาสตรร
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908 Prevalence and risk factors for intestinal parasite 
infection in goats raised in Nakhon Pathom 
Province, Thailand

Tropical Animal Health Production ระดดบนานาชาตต 08/2554อ.นตอร รดตนภพ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
ผศ.พตพดฒนร อรทณวตภาส
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
ผศ.สทวตชา เกษมสทวรรณ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
อ.วราพร พตมพรประไพ
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
นายศทภชาตต ปานเนทยม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน โรงพยาบาล
สดตวร หนองโพ

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 184/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

909 Prevalence of Gastro-Intestinal Parasites of Dairy 
Cows in Thailand

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554รศ.สถาพร จตตตปาลพงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
รศ.อาคม สดงขรวรานนทร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
ผศ.บทรตนทรร นตพมสทพรรณร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
อ.เทวตนทรร อตนปดพนแก ดว
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
อ.จอานงจตต ผาสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
นางนงนทช ภตญโญภานทวดฒนร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
นายวตษณทวดฒนร ฉตมน ดอย
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
Chanya Kengradomkij
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
ผศ.พตพดฒนร อรทณวตภาส
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
Tanit Anakewith
Department of Livestock Development, 
Ministry of Agriculture and Co-operation, 
Bangkok
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910 Prevalence of Nerocila depressa (Isopoda, 
Cymothoidae) on Sardinella albella from a Thai 
estuary

Journal of Sea Research ระดดบนานาชาตต 02/2554-02/2554อ.ชทวารดตนร พรตนทรากภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
ผศ.วดชรตยา ภภรทว ตโรจนรกทล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
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911 Price Discovery in Developed and Emerging 
Commodity Futures Exchanges

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554ผศ.ธนโชตต บทญวรโชตต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร
ปตยลดกษณร หนภดอา
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 185/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

912 Probing the links between in vitro potency, 
ADMET and physicochemical parameters

Nat. Rev. Drug. Discov. ระดดบนานาชาตต 03/2554นายแมทธตว พอล กลทสดน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Hersey, A.
EMBL-EBI European Bioinformatics 
Institute, Wellcome Trust Genome 
Campus, Hinxton
 Montanari, D.
Neurosciences CEDD, GlaxoSmithKline 
Medicines Research Centre
 Overington, J.
EMBL-EBI European Bioinformatics 
Institute, Wellcome Trust Genome 
Campus, Hinxton
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913 Process Optimization for Biodiesel Production 
from Animal Fat via Two-step Catalyzed Process

Journal of environmental science and 
engineering

ระดดบนานาชาตต 10/2554-10/2554รศ.วตทยา ปด ลนสทวรรณ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
นางสาวรยากร นกแก ดว
สอานดกงานอธตการบดท ศภนยรประสานความรปวมมพอ
นานาชาตตด ดานการวตจดยการเกษตร เพพพอการพดฒนา 
(CIRAD)
ภาณท ส ดมเกลทลยง
ภาควตชาเคมท คณะวตทยาศาสตรร
มดลลตกา ตะพานวงศร
ภาควตชาเคมท คณะวตทยาศาสตรร
อ.สทจตณณา กรรณสภต
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
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914 Processing of NiTi foams by transient liquid 
phase sintering

Journal of Materials Engineering and 
Performance

ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.อดมพตกา บดนสตทธตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
David C Dunand
Northwestern University
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915 Production and characterization of activated 
carbon from waste tire by H 4 treatment for 
ethylene adsorbent used in active packaging

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 08/2554Sirimuangjinda, A.
Hemra, K.
Atong, D.
อ.ชตราวทฒต เพชรเยขน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
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916 Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese 
cassia) Curry from Central Thailand

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554นางสาวชปอลดดดา เททพยงพทก
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
Urai Paosangtong
Institute of Food Research and Product 
Development (IFRPD), Kasetsart 
University, Bangkok 10900, Thailand.
นางเยขนใจ ฐตตะฐาน
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ
นางสาวสมจตต อปอนเหม
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
โภชนาการและสทขภาพ
นายวตนดศ ภภมตนาถ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร

 1.00

917 Production of ?-glucosidase from a newly 
isolated Aspergillus species using Response 
Surface Methodology

International Journal of Microbiology ระดดบนานาชาตต 01/2554-01/2554ดร.พตลาณท ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
มลนพรรษ สงพตมพร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร 
ทวทสตรต มาลาพดนธทร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร 
Akihiko Kosugi
Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences (JIRCAS)
นางวารทณท ธนะแพสยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Yutaka Mori
Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences (JIRCAS)
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918 Production of Ethanol from Pulp Obtained by 
Steam Explosion Pretreatment of Oil Palm Trunk

Energy Sources ระดดบนานาชาตต 02/2554Khunrong, T
Kasetsart Univ, Dept Chem, Fac Sci.
รศ.วตทยา ปด ลนสทวรรณ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ดร.พตลาณท ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Pomchaitaward, C. 
Natl Met & Mat Technol Ctr,
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919 Production of tamarind powder by drum dryer 
using maltodextrin and Arabic gum as adjuncts

Songklanakarin Journal of Science and 
Technology

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554อ.วทรเชษฐร จตตตาณตชยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
น.ส. ทตตตตยา ดทยตพง                         
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
น.ส. เมธาวท จดนทรอตนทรร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
น.ส. วดนทนทยร  รดตนวงศร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

920 Productive Performance of Giant Freshwater 
Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Fed Diet 
Containing Silkworm Pupae (Bombyx mori) 
Replacing for Fish Meal

Journal of Agricultural Science and 
Technology A

ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554รศ.อรพตนทร จตนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
อ.สตทธตชดย ฮะทะโชตต
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ
นายฉดตรชดย ไทยททปงฉตน
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา

 -  

921 Proline- and thioproline-derived enamines: The 
theoretical study of torsional and ring puckering 
conformations

Computational & Theoretical 
Chemistry

ระดดบนานาชาตต 04/2554รศ.วราภรณร พาราสทข
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.ดร.วทฒตชดย พาราสทข
คณะวตทยาศาสตรร จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย

 1.00

922 Promoted and un-promoted Co/SiO2 
Fischer-Tropsch catalysts

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 07/2554Prangsri-Aroon, S.
อ.พตนททรสทดา วทรวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Bangmek, W.
รศ.อรรถธทรา วรยตพงยง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Kangwansupamonkon, W.
Deutschmann, O.
Schulz, H.

 1.00
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923 Properties of Lead-Free High Refractive Index 
Barium-based Glass Doped with TiO2

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 04/2554อ.กฤษณร วดนอตนทรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
Pisutti Dararutana
Royal Thai Army Chemical Department, 
Bangkok 10900

 1.00

924 Proteomic analysis of Chinese kale (B. 
alboglabra) leaves during growth

Journal of Integrated Omics ระดดบนานาชาตต 02/2554-11/2554Zuraifah Asrah Mohamad
Applied Biological Sciences Program, 
Chulabhorn Graduate Institute
Daranee Chokchaichamnankit
Laboratory of Biochemistry, Chulabhorn 
Research Institute
Kisana Bhinija
Laboratory of Biotechnology, Chulabhorn 
Research Institute
N. Monique Paricharttanakul
Laboratory of Biotechnology, Chulabhorn 
Research Institute
Jisnuson Svasti
Laboratory of Biochemistry, Chulabhorn 
Research Institute
รศ.พดฒนา ศรทฟดา ฮทนเนอรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Chantragan Srisomsap
Department of Biochemistry, Faculty of 
Science, Mahidol University

 -  

925 Pseudomonas fluorescens SP007s reduces plant 
infection and increases gamma-aminobutyric acid 
in seed infected by a complex pathogens of rice

PHYTOPATHOLOGY ระดดบนานาชาตต 06/2554รศ.สทดฤดท ประเทพองวงศร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
Chatnaparat, T
Chuaboon, W
Pupakdeepan, W
Sulaiman, A
Hemsanit, N

 1.00

926 Purification and Characterization of a 
Thermostable Xylanase from Saccharopolyspora 
pathumthaniensis S582 Isolated from the Gut of 
a Termite

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND 
BIOCHEMISTRY

ระดดบนานาชาตต 10/2554Sinma, K
Khucharoenphaisan, K
รศ.วตเชทยร กตจปรทชาวนตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Tokuyama, S

 1.00
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927 Purification, crystallization and preliminary X-ray 
analysis of recombinant betaine aldehyde 
dehydrogenase 2 (OsBADH2), a protein involved 
in jasmine aroma, from Thai fragrant rice (Oryza 
sativa L.)

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 
SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY 
AND CRYSTALLIZATION 
COMMUNICATIONS

ระดดบนานาชาตต 10/2554Kuaprasert, B
Silprasit, K
Horata, N
Khunrae, P
อ.ราตรท วงศรปดญญา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
อ.นลวดฒนร บทญญาลดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
รศ.อภตชาตต วรรณวตจตตร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
ผศ.เกทยรตตทวท ชภวงศรโกมล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท

 1.00

928 QTL identification of flowering time at three 
different latitudes reveals homeologous genomic 
regions that control flowering in soybean

THEORETICAL AND APPLIED 
GENETICS

ระดดบนานาชาตต 08/2554Liu, W
Kim, MY
Kang, YJ
Van, K
Lee, YH
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
Yuan, DL
Lee, SH

 1.00

929 Quality Attribute Changes in Intact and 
Fresh-Cut Honeydew Melon (Cucumis melo var. 
inodorus) cv. ‘Honey World’ during Storage

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554อ.สทรตยดณหร สทภาพวานตช
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการอาหาร
Kantharat Boon-Lha
Faculty of Natural Resources and 
Agro-Industry, Chalermprakiat Sakon 
Nakhon Province Campus, Kasetsart 
University, Sakon Nakhon 47000, 
Thailand.
Nareerat Mhernmee
Faculty of Natural Resources and 
Agro-Industry, Chalermprakiat Sakon 
Nakhon Province Campus, Kasetsart 
University, Sakon Nakhon 47000, 
Thailand.

 1.00

930 Quality Developments in Pulp Fibers using 
Conventional Papermaking Laboratory Beaters 
and an Industrial Pilot Refiner

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554อ.พตชตต สมบภรณร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนผลตตภดณฑร

 1.00

931 Quality of Batter and Sponge Cake Prepared 
from Wheat-Tapioca Flour Blends

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554อ.บทศราวรรณ ไชยะ
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการอาหาร
รศ.รทปงนภา พงศรสวดสดตดมานตต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร

 1.00
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932 Quantifiers in Thai Journal of Southeast Asian Linguistics 
Society

ระดดบนานาชาตต 12/2554รศ.กตตตมา อตนทรดมพรรยร
คณะมนทษยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ภาษาศาสตรร

 -  

933 QUANTITATIVE AND QUALITATIVE VIEWS OF 
THAI EFL LEARNERS’ LEARNING ORAL 
COMMUNICATION SKILLS

Academic Research International ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554อ.อรรถพล คอาเขทยน
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาศตลปศาสตรร

 1.00

934 Quantitative trait loci mapping of Cercospora leaf 
spot resistance in mungbean, Vigna radiata (L.) 
Wilczek

Molecular Breeding ระดดบนานาชาตต 08/2554Chankaew, S.
อ.ประกตจ สมทปา
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
Sorajjapinun, W.
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

935 Quantum effect on the reaction mechanism of 
propene oxide isomerization in H-ITQ-22: A DFT 
investigation

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554Theanngern, K
อ.บทญเดช เบตกฟดา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
อ.พตพดฒนร คงประชา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

936 Radiation resistances and decontamination of 
common pathogenic bacteria contaminated in 
white scar oyster (Crassostrea belcheri) in 
Thailand

Radiation Physics and Chemistry ระดดบนานาชาตต 07/2554Thupila, N.
ผศ.ปดทมา ระตะนะอาพร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาผลตตภดณฑรประมง
ผศ.พงษรเทพ วตไลพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาผลตตภดณฑรประมง

 1.00

937 Radiation shielding lead-free glass based on 
barium-bearing glass using Thailand Quartz sands

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.กฤษณร วดนอตนทรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
Sirikulrat, N.
Dararutana, P.

 1.00

938 Raman spectroscopic study on decorative 
glasses in Thailand

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 05/2554อ.กฤษณร วดนอตนทรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
อ.สรพงศร พงศรกระพดนธทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
Pisutti Dararutana
The Royal Thai Army Chemical 
Department, Bangkok 10900 Thailand

 1.00

939 Rapid Variety Identification of Pure Rough Rice 
by Fourier-Transform Near-Infrared 
Spectroscopy

CEREAL CHEMISTRY ระดดบนานาชาตต 09/2554Attaviroj, N
ดร.ศทมาพร เกษมสอาราญ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Noomhorm, A

 1.00
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940 Rational Divide-and-Conquer Relations ISRN Mathematical Analysis ระดดบนานาชาตต 01/2554ศ.วตเชทยร เลาหโกศล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
อ.ดร.จรตทรรทตพยร เฮงคราวตทยร
ภาควตชาคณตตศาสตรรและสถตตต คณะวตทยาศาสตรร
และเทคโนโลยท มหาวตทยาลดยธรรมศาสตรร
อ.วดชรพล พตมพรเสรตฐ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร

 1.00

941 Reaction mechanism of isomerization of 
1-butene to isobutene over multipore H-ITQ-22 
zeolite: A DFT study

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 08/2554อ.บทญเดช เบตกฟดา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Treesukol, P
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

942 Reasons of Being in Debt and Their solutions : 
Case study of Thai Farmer Intellectuals in the 
Central Region

Journal of Developments in 
Sustainable Agriculture

ระดดบนานาชาตต 07/2554-12/2554รศ.สาวตตรท รดงสตภดทรร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
รศ.ศทภพร ไทยภดกดท
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
ผศ.ชดชชดย แก ดวสนธต
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
นส.นดนทกา แสงจดนทรร
สอานดกงานพตพตธภดณฑรเกษตรเฉลตมพระเกทยรตตพระ
บาทสมเดขจพระเจ ดาอยภปหดว (องครการมหาชน)
นายกฤษณะ ภานทวาส
สพพอสารมวลชนอตสระ

 -  

943 Receptor for Activated C Kinase-1 protein from 
Penaeus monodon (Pm-RACK1) participates in 
the shrimp antioxidant response

International Journal of Biological 
Macromolecules

ระดดบนานาชาตต 07/2554Netnapa Saelee
Prince of Songkla University
อ.มลธตรา ศรทถาวร 
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Warapond Wanna
Prince of Songkla University
Amornrat Phongdara 
Prince of Songkla University

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 192/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

944 Recombinant LipL32 and LigA from Leptospira 
are unable to stimulate protective immunity 
against leptospirosis in the hamster model

Vaccine ระดดบนานาชาตต 02/2554Deanna S. Deveson Lucasa
Department of Microbiology, Monash 
University, VIC 3800, Australia
 Paul A. Cullen
Department of Microbiology, Monash 
University, VIC 3800, Australia
Miranda Lo
Department of Microbiology, Monash 
University, VIC 3800, Australia
อ.อดมพร ศรทคราม
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาเทคโนโลยทการอาหาร
Rasana W. Sermswan
Department of Biochemistry, Faculty of 
Medicine, Khon Kaen University, Khon 
Kaen 40002, Thailand
Ben Adler
Department of Microbiology, Monash 
University, VIC 3800, Australia

 1.00

945 Recombinant polyamine-binding protein of 
Synechocystis sp PCC 6803 specifically binds to 
and is induced by polyamines

BIOCHEMISTRY-MOSCOW ระดดบนานาชาตต 06/2554Yodsang, P
อ.วทฒตนดนทร รดกษาจตตรร
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
Brandt, AM
Salminen, TA
Maenpaa, P
Incharoensakdi, A

 1.00

946 Reduction of over line current in power system 
from short circuit effect using static 
synchronous series compensator

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 04/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

947 Regioselective ring opening of exo- and 
endo-3,4-benzylidene acetals of 
arabinopyranoside derivatives with Lewis acids 
and reducing agents

Carbohydrate Research ระดดบนานาชาตต 05/2554น.ส.จดนจตรา รทจตรวณตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.บทญสปง คงคาทตพยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.งามผปอง คงคาทตพยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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948 Reintroduction of a native Glomus to a tropical 
Ultisol promoted grain yield in maize after fallow 
and restored the density of arbuscular 
mycorrhizal fungal spores

Journal of Plant Nutrition and Soil 
Science

ระดดบนานาชาตต 01/2554Phakpen Poomipan
Department of Soil Science, Kasetsart 
University
ศ.ออานาจ สทวรรณฤทธตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
รศ.พภนพตไล สทวรรณฤทธตด
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Omsub Nopamornbodi
Department of Agriculture
Bernard Dell
Sustainable Ecosystems Research 
Institute, Murdoch University

 1.00

949 Relationships between rainfall, fog and 
throughfall at a hill evergreen forest site in 
northern Thailand

Hydrological Processes ระดดบนานาชาตต 01/2554Tanaka, N.
Kuraji, K.
ผศ.ชดชชดย ตดนตสตรตนทรร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
Takizawa, H.
ศ.นตพนธร ตด ลงธรรม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
Suzuki, M.
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950 Reliable Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 
for the Determination of Coconut Milk Proteins 
in Processed Foods

Journal of Agricultural and Food 
Chemistry

ระดดบนานาชาตต 02/2554นางวตภา สทโรจนะเมธากทล
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร
Hirotoshi Doi
Morinaga Institute of Biological Science 
Inc., 
Haruki Shibata
Morinaga Institute of Biological Science 
Inc., 
Tasuku Mizumura
Morinaga Institute of Biological Science 
Inc., 
Toshio Takahashi
Morinaga Institute of Biological Science 
Inc., 
ดร.วารทณท วารดญญานนทร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร
นางสาวศตรตนรดตนร วรรณภตนพงศร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ศภนยร
บรตการประกดนคทณภาพอาหาร
Masahiro Shoji
Morinaga Institute of Biological Science 
Inc., 
Tatsuhiko Ito
Morinaga Institute of Biological Science 
Inc., 
Hirotoshi Tamura
Kagawa University

 1.00

951 Removal of pollutants and reduction of 
bio-toxicity in a full scale chemical coagulation 
and reverse osmosis leachate treatment system

Bioresource Technology ระดดบนานาชาตต 04/2554-04/2554สททธตดา ททปรดกษพดนธทร
นตส ตตปรตญญาโท ศภนยรความเปข นเลตศแหปงชาตตด ดาน
การจดดการสปตงแวดล ดอมและของเสทยอดนตราย
รศ.ชาตต เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
รศ.วตไล เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
Prof. Kazuo Yamamoto
Environmental Science Center, University 
of Tokyo, Japan

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 195/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

952 Removal of water-borne microorganisms in 
floating media filter-microfiltration system for 
water treatment

Bioresource Technology ระดดบนานาชาตต 04/2554-04/2554รศ.วตไล เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
รศ.ชาตต เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
นส. จตตลดา ดอารงสทก ตจ
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาวตศวกรรมสตพงแวดล ดอม 
ม.เกษตรศาสตรร
น.ส.สตมนดส ตรทเดช
นตสตตปรตญญาโท ภาควตชาวตศวกรรมสตพงแวดล ดอม 
ม.เกษตรศาสตรร
H.H. Ngo
University of Technology Sydney
S. Vigneswaran
University of Technology Sydney

 1.00

953 REMOVING EXTRACTABLE PROTEINS IN 
NATURAL RUBBER LATEX BY CALCIUM 
CHLORIDE FROM CHICKEN EGGSHELLS

Rubber Chemistry&Technology ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554อ.นทชนภา ตด ลงบรตบภรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Prapapan Phudkrachang
Raksapong Kunanuraksapong
Anuvat Sirivat
The Petroleum and Petrochemical 
College, Chulalongkorn University

 1.00

954 Removing extractable proteins in natural rubber 
latex by calcium chloride from chicken 
eggshellsRemoving extractable proteins in 
natural rubber latex by calcium chloride from 
chicken eggshells

Rubber Chemistry and Technology ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554อ.นทชนภา ตด ลงบรตบภรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Prapapan Phudkrachang
Anuvat Sirivat
The Petroleum and Petrochemical 
College, Chulalongkorn University 
Raksapong Kunanuraksapong
The Petroleum and Petrochemical 
College, Chulalongkorn University

 1.00

955 Renewable Utilization of Cassava Coat Solid 
Waste Using Fungal Enzyme Technology

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554Phuntip Poonpairoj
Department of Microbiology, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand.
รศ.เลอลดกษณร จตตรดอน
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 1.00

956 Research and Productivity in Thai Agriculture Australian Journal of Agricultural and 
Resource Economics

ระดดบนานาชาตต 01/2554อ.วลทรดตนร สทพรรณชาตต
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
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957 Residual orientation modeling for fingerprint 
enhancement and singular point detection

PATTERN RECOGNITION ระดดบนานาชาตต 02/2554Jirachaweng, S
Hou, ZJ
Yau, WY
รศ.วทฒตพงศร อารทกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา

 1.00

958 Response surface optimization and 
characteristics of rambutan (Nephelium 
lappaceum L.) kernel fat by hexane extraction

LWT - Food Science and Technology ระดดบนานาชาตต 11/2554-  /2554ผศ.อททดย กลตพนเกษร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
ผศ.วรรณท จตรภาคยรกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
วรรณรดา ศตรตสมพงศร

 1.00

959 Responses of Specific Leaf Weight, Biomass and 
Seed Yield of Soybean to Nitrogen Starter Rate 
and Plant Density

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554Myint Myint Maw
Department of Agricultural Planning, 
Ministry of Agriculture and Irrigation, 
Myanmar.
อ.สทตเขตตร นาคะเสถทยร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.เอขจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

960 Rheological and thermomechanical 
characterizations of fumed silica-filled 
polybenzoxazine nanocomposites

Engineering Journal ระดดบนานาชาตต 07/2554Rimdusit, S.
Punson, K.
Dueramae, I.
Somwangthanaroj, A.
อ.สทนดนทร ทตพยรทตพากร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร

 1.00

961 Risk factors for highly pathogenic avian influenza 
(HPAI) H5N1 infection in backyard chicken 
farms, Thailand

Acta Tropica ระดดบนานาชาตต 06/2554-06/2554Mathilde Paul
CIRAD, INRA
ผศ.ศตรตชดย วงษรนาคเพขชรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
Patrick Gasqui
INRA
อ.ชดยเทพ พภลเขตตร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
อ.สทกดญญา ทองรดตนรสกทล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตว
แพทยสาธารณสทขศาสตรร และการบรตการวตนตจฉดย
Christian Ducrot
INRA
Francois Roger
CIRAD
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962 Robust Iris Segmentation based on Local Image 
Gradient Properties

IEICE Trans. Infomation and systems, 
Vol.E94-D, No.2  February, 2011

ระดดบนานาชาตต 02/2554-02/2554ผศ.สมหญตง ไทยนตมตต
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
รศ.วทฒตพงศร อารทกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
จตรายท ศรทชลเพขชร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
Chee-Hung Henry CHU
University of Louisiana at Lafayette

 1.00

963 Rodent-borne Hantaviruses in Cambodia, 
Lao.PDR and Thailand

Ecohealth ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554Kim Blasdell
Virology Unit, Institut Pasteur du 
Cambodia
Jean FrancoisCosson
INRA UMR CBGP
Yannick Chaval
Centre de Biologic et de Gastion et des 
Population (CBGP)
Vincent Herbreteau
CIRAD UR, AGIRs
Bounneuang Douangboupha
National Agricultrual  Research Centre 
Lao
รศ.สถาพร จตตตปาลพงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
Ake Lundqvis
Swedish Institue for Infections Disease 
Control , Stockholm, Sweden
Jean-Pierre Hugot
Origine, Structure et Wvolution de la 
Biodiversite,France
Serge Morand
Institut des Sciecne de I' Evolution, 
CRNS, IRD
Philippe Buchy
Institut des Sciecne de I' Evolution, 
CRNS, IRD

 1.00

964 Saccharopolyspora pathumthaniensis sp. nov., a 
novel actinomycetes isolated from termite guts 
(Speculitermes sp.)

Journal of General and Applied 
Microbiology

ระดดบนานาชาตต 05/2554Sinma, K.
Ishida, Y.
Tamura, T.
รศ.วตเชทยร กตจปรทชาวนตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Tokuyama, S.
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965 Salt stress induced ion accumulation, ion 
homeostasis,membrane injury and sugar 
contents in salt-sensitive rice (Oryza sativa L. 
spp. indica) roots under isoosmotic conditions

African Journal of Biotechnology ระดดบนานาชาตต 02/2554Kongake Siringam
Kasetsart Univ, Fac Sci, Dept Bot
รศ.นตรดนดรร จดนทวงศร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพฤกษ
ศาสตรร
Suriyan Cha-um
NSTDA, Natl Ctr Genet Engn & 
Biotechnol
Chalermpol Kirdmanee
NSTDA, Natl Ctr Genet Engn & 
Biotechnol

 1.00

966 Sartoryglabrins, analogs of ardeemins, from 
Neosartorya glabra

Natural Product Communications ระดดบนานาชาตต 02/2554Kijjoa, A.
Santos, S.
อ.ธตดา เดชฮวบ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
รศ.เลขา มาโนช
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
Almeida, A.P.
Vasconcelos, M.H.
Silva, A.
Gales, L.
Herz, W.
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967 Satellite Images for Detection of Coastal 
Landuse and Coastline Change in Mueang 
Prachuap Khiri Khan District,Thailand during 
1987-2009

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554ผศ.มณฑล อนงครพรยศกทล
คณะประมง บางเขน ภาควตชาวตทยาศาสตรรทาง
ทะเล
Sunthari Tharapan
คณะประมง บางเขน ภาควตชาวตทยาศาสตรรทาง
ทะเล
อ.ภภวดล โดยดท
คณะทรดพยากรธรรมชาตตและอทตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร สาขาวตชาทรดพยากรเกษตรชทวภาพ
Likit Choochit
Klongwan Fisheries Research Station, 
Faculty of Fisheries, Kasetsart University
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968 Screening for brine shrimp larvicidal activity of 
Streptomyces isolated from soil and anti-tumor 
activity of the active isolates

Australian Journal of Basic and Applied 
Sciences

ระดดบนานาชาตต 07/2554Tantithanagorngul, W.
Sujitwanit, A.
Piluk, J.
Tolieng, V.
Petsom, A.
Sangvanich, P.
Palaga, T.
Puthong, S.
รศ.อรตนทตพยร ธรรมชดยพตเนต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Pinphanichakarn, P.
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969 Screening of phytic acid and inorganic 
phosphorus contents in corn inbred lines and F1 
hybrids in tropical environment

Maydica ระดดบนานาชาตต 10/2554-12/2554ผศ.ดร.พรรณธตภา ณ เชทยงใหมป
คณะสดตวศาสตรรและเทคโนโลยทการเกษตร  
มหาวตทยาลดยศตลปากร
อาจารยรผกาทตพยร ยอดมตพงขวดญ
คณะสดตวศาสตรรและเทคโนโลยทการเกษตร  
มหาวตทยาลดยศตลปากร
อาจารยรพฤฒตยา นตลประพฤกษร
คณะสดตวศาสตรรและเทคโนโลยทการเกษตร 
มหาวตทยาลดยศตลปากร
ดร.โชคชดย เอกทดศนาวรรณ
สถาบดนอตนทรทจดนทรสถตตยรเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาพพชศาสตรร ศภนยรวตจดยข ดาวโพดและข ดาวฟป าง
แหปงชาตต
รศ. มานะ กาญจนมณทเสถทยร
คณะสดตวศาสตรรและเทคโนโลยทการเกษตร 
มหาวตทยาลดยศตลปากร

 1.00

970 Seasonal abundance of Tabanidae (Diptera) on 
dairy farms in Saraburi Province, Thailand

Thai Journal of Agricultural Science ระดดบนานาชาตต 08/2554-10/2554อ.จอานงจตต ผาสทข
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
นางสาวฐตตตมา ธาราวทฒต
Laboratory Center, Queen Sirikit Botanic 
Garden
Roger A. Beaver
รศ.สถาพร จตตตปาลพงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา

 1.00

971 Seasonal and long term impact of waterfowl on 
communities on aquatic macrophytes in a 
shallow lake

Aquaic Botany ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.รดฐชา ชดยชนะ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
Rick Leah
School of Biological Sciences, The 
University of Liverpool
Brian Moss
School of Biological Sciences, The 
University of Liverpool

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 200/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

972 Seasonal Effect and Host Effect Associated with 
Positive Hemagglutination Inhibition (HI) 
Antibody on Japanese Encephalitis (JE) in Swine 
Sera

Asia Journal of Public Health ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554Charnchudhi Chanyasanha 
Department of Epidemiology, Faculty of 
Public Helath, Mahidol University, 
Bangkok Thailand
Pripee Hongsrithong 
Department of Microbiology, Faculty of 
Public Health, Mahidol University Bangkok 
Thailand
Dusit  Sujirarat  
Nakhon Pathom Hospital, Nakhon 
Pathom, Thailand
รศ.กตจจา  อทไรรงคร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรและทรดพยากรการผลตตสดตวร

 1.00

973 Seasonal effects on bunch components and 
fatty acid composition in Dura oil palm (Elaeis 
guineensis)

African Journal of Agricultural 
Research

ระดดบนานาชาตต 04/2554สทณทวดลยร หมดนหมาด
นตสตต ปรตญญาโท ภาควตชาพพชไรปนา คณะเกษตร 
กอาแพงแสน
อ.พรศตรต เลทลยงสกทล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.วตทยา ปด ลนสทวรรณ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.สนธตชดย จดนทรรเปรม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา
ศ.พทระศดกดตด ศรทนตเวศนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชไรปนา

 1.00

974 Seasonal impact of waterfowl on communities of 
macrophytes in a shallow lake

AQUATIC BOTANY ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.รดฐชา ชดยชนะ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
Leah, R
Moss, B

 1.00

975 Seismic activities in Kanchanaburi: Past and 
present

Songklanakarin Journal of Science and 
Technology

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2555อ.ภาสกร ปนานนทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
Wechbunthung, B.
Putthapiban, P.
Wattanadilokkul, D.
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976 Selection and production of insoluble   xylan 
hydrolyzing enzyme by newly isolated 
Thermomyces lanuginosus enzyme by newly 
isolated Thermomyces lanuginosus.

AFRICAN JOURNAL OF 
BIOTECHNOLOGY

ระดดบนานาชาตต 03/2554Khonzue, Parichart
Thailand National Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology
Khucharoenphaisan, Khwanchai
Phranakhon Rajabhat University, Faculty 
of Science and Technology
ผศ.นดนทนา สทสทข
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
รศ.วตเชทยร กตจปรทชาวนตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 1.00

977 Self-immobilizing fluorogenic imaging agents of 
enzyme activity

Angewandte Chemie - International 
Edition

ระดดบนานาชาตต 01/2554Kwan, D.H.
Chen, H.-M.
Ratananikom, K.
Hancock, S.M.
Watanabe, Y.
ผศ.ประชทมพร คงเสรท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
Samuels, A.L.
Withers, S.G.

 1.00

978 Seminal Plasma MDA Concentrations Correlating 
Negatively with Semen Quality in Asian 
elephants

THAI JOURNAL OF VETERINARY 
MEDICINE

ระดดบนานาชาตต 06/2554อ.สตทธวทรร ทองทตพยรศตรตเดช
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
Imrat, P
Srihawong, T
Mahasawangkul, S
ผศ.ชนตนทรร ตตรวดฒนวานตช
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
สรทรวตทยา
Saikhun, K

 1.00

979 Sensitivity Comparison of Pathogenic Aquatic 
Fungali Hyphae to Sodium Chloride,Hydrogen 
Peroxide, Acetic Acid and Povidone Iodine

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554วตชทกานตร เฟพพองสวดสดตด
นตส ตต
นายณรงคร อาบกตพง
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
รศ.องอาจ เลาหวตนตจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน
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980 Sensory Descriptive and Texture Profile Analyses 
of Butter Cakes Made from Composite Rice 
Flours

International Journal of Food Science 
& Technology

ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554Dr. Piyaporn Chueamchaitrakun
มหาวตทยาลดยแมปฟดาหลวง
รศ.เพขญขวดญ ชมปรทดา
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
รศ.วตชดย หฤทดยธนาสดนตตด
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.ธงชดย สทวรรณสตชณนร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
พดฒนาผลตตภดณฑร
ดร.ศทมาพร เกษมสอาราญ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Professor Witoon Prinyawiwatkul
Lousiana State University Agricultural 
Center, U.S.A

 1.00

981 Separation of concentrated platinum(IV) and 
rhodium(III) in acidic chloride solution via 
liquid-liquid extraction using tri-octylamine

Journal of Industrial and Engineering 
Chemistry

ระดดบนานาชาตต 02/2554-03/2554ผศ.อรรถศดกดตด จารทยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
ณดฐคทณ ขทนภดกดท

 1.00

982 Sequence Analysis of the 16SrRNA-rps12 
Inverted Repeat Region in Chloroplast DNA of a 
Dendrobium Orchid

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554Benjawan Lertwiriyawong
Department of Genetics, Faculty of 
Science, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand.
Kisana Phinija
Laboratory of Biotechnology, Chulaborn 
Research Institute, Bangkok 10210, 
Thailand.
รศ.พดฒนา ศรทฟดา ฮทนเนอรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร

 1.00

983 Shape-selective hydrocarbon cracking of 
n-hexane on MCM-22 zeolite: Pore shape 
stability on zeolites

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 08/2554Tiewcharoen, S
อ.บทญเดช เบตกฟดา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Treesukol, P
Maihom, T
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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984 Short communication A feasibility study using 
simplified near infrared imaging to detect fruit fly 
larvae in intact fruit

Journal of Near Infrared Spectroscopy ระดดบนานาชาตต 01/2554Saranwong, S.
Haff, R.P.
นางวารทณท ธนะแพสยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Janhiran, A.
ดร.ศทมาพร เกษมสอาราญ
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Kawano, S.

 1.00

985 Short communication: Genetic effects of heat 
stress on days open for Thai Holstein crossbreds

JOURNAL OF DAIRY SCIENCE ระดดบนานาชาตต 03/2554Boonkum, W
Misztal, I
Duangjinda, M
Pattarajinda, V
รศ.ศรเทพ ธดมวาสร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
Buaban, S

 1.00

986 Short-term Tillage Effect on Properties of an 
Arenic Haplustult under Maize Cultivation in 
Tropical Savanna Climate, Northeast Thailand.

Thai Journal of Agricultural Science ระดดบนานาชาตต 03/2554-06/2554อ.ศทภตฌา ธนะจตตตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ศ.เอตบ เขทยวรพพนรมณร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
ผศ.สมชดย อนทสนธตดพรเพตพม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา
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987 Shrimp laminin receptor binds with capsid 
proteins of two additional shrimp RNA viruses 
YHV and IMNV

Fish and Shellfish Immunology ระดดบนานาชาตต 07/2554Nattaphon Busayarat
Prince of Songkla University
Saengchan Senapin
National Center for Genetic Engineering 
and Biotechnology
อ.มลธตรา ศรทถาวร 
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Kornsunee Phiwsaiya
National Center for Genetic Engineering 
and Biotechnology
Watcharachai Meemetta
Center of Excellence for Shrimp Molecular 
Biology and Biotechnology (Centex 
Shrimp), Mahidol University
Sasimanas Unajak
Department of Biochemistry, Faculty of 
Science, Mahidol University
Sarawut Jitrapakdee
Department of Biochemistry, Faculty of 
Science, Mahidol Universi
Chu-Fang Lo
Institute of Zoology, National Taiwan 
University, Taipei, Taiwan
Amornrat Phongdara
Prince of Songkla University

 1.00

988 Signature Quantization in Fading CDMA with 
Limited Feedback

IEEE TRANSACTIONS ON 
COMMUNICATIONS

ระดดบนานาชาตต 02/2554ผศ.วตรทณศดกดตด สดนตตเพขชรร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา

 1.00

989 Simple and rapid determination of the enzyme 
kinetics of HIV-1 reverse transcriptase and 
anti-HIV-1 agents by a fluorescence based 
method

Journal of Virological Methods ระดดบนานาชาตต 02/2554Silprasit, K.
Thammaporn, R.
Tecchasakul, S.
รศ.สทภา หารหนองบดว
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.เกทยรตตทวท ชภวงศรโกมล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท

 1.00

990 Simulation of leading edge cavitation on bulb 
turbine

Songklanakarin Journal of Science and 
Technology

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554Sudsuansee, T.
Nontakaew, U.
อ.ยอดชาย เตทยเปตลน
วตทยาลดยพาณตชยนาวทนานาชาตต ศรทราชา สาขา
วตชาวตศวกรรมตปอเรพอและเครพพองกลเรพอ

 1.00
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991 Simulation of mass exchange networks using 
modified genetic algorithms

Korean Journal of Chemical 
Engineering

ระดดบนานาชาตต 02/2554Thunyawart, J.
รศ.ธงไชย ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Henwatthana, W.

 1.00

992 Simultaneous deconvolution of molecular weight 
and chemical composition distribution of 
ethylene/1-olefin copolymers: Strategy 
validation and comparison

Macromolecular Reaction Engineering ระดดบนานาชาตต 12/2554ผศ.สตรตพล อนดนตวรสกทล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Bongsontia, W.
Soares, J.B.P.

 1.00

993 Single Step Synthsis of Amino-Functionalized 
Magnetic Nanoparticles with Polyol Technique at 
low Temperature

ISRN Nanotechnology ระดดบนานาชาตต 07/2554ณดฏฐร  ทรงวรวตทย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
ประเวทยร ตท ดยเตขมวงศร
มจธ.
รศ.ฆรณท ตท ดยเตขมวงศร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 -  

994 Skeletal isomerization of 1-butene to isobutene 
on H-ZSM-5 zeolite: A newly developed density 
functional theory study

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.บทญเดช เบตกฟดา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Kongpatpanich, K
ผศ.ไพลตน ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

995 Soil Compaction in Sugarcane Fields Induced by 
Mechanization

American Journal of Agricultural and 
Biological Sciences

ระดดบนานาชาตต 07/2554-09/2554รศ.ประเทพอง อทษาบรตสททธตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
วตศวกรรมเกษตร
Watcharachan Sukcharoenvipharat
Department of Agricultural Engineering, 
Faculty of Engineering at 
Kamphaengsaen,Kasetsart University

 1.00

996 Soil hydraulic parameters estimated from satellite 
information through data assimilation

International Journal of Remote 
Sensing

ระดดบนานาชาตต 08/2554-08/2554อ.สทจตตรา เจรตญหตรดญยตพงยศ
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาภภมตศาสตรร
Dr. Kiyoshi Honda
Asian Institute of Technology
ดร.ดรทณวรรณ กอาธรเกทยรตต
คณะศตลปศาสตรร มหาวตทยาลดยธรรมศาสตรร
Dr. Amor Ines
The Earth Institute at Columbia 
University

 1.00

997 Soil microbial activity and functional diversity 
changed by compaction, poultry litter and 
cropping in a claypan soil

Applied Soil Ecology ระดดบนานาชาตต 05/2554ผศ.ภดทรา เพปงธรรมกทรตต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
Motavalli, P.P.
Kremer, R.J.

 1.00
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998 Soil microbial biomass nitrogen and 
?-glucosaminidase activity response to surface 
compaction and poultry-litter application in a 
claypan soil

Applied Soil Ecology ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554ผศ.ภดทรา เพปงธรรมกทรตต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม
P.P. Motavalli
University of Missouri
R.J. Kremer
USDA-ARS

 1.00

999 Soil moisture estimation from inverse modeling 
using multiple criteria functions.

Computers and Electronics in 
Agriculture

ระดดบนานาชาตต 02/2554-02/2554อ.สทจตตรา เจรตญหตรดญยตพงยศ
คณะสดงคมศาสตรร บางเขน ภาควตชาภภมตศาสตรร
Dr. Kiyoshi Honda
Asian Institute of Technology
ดร.ดรทณวรรณ กอาธรเกทยรตต
มหาวตทยาลดยธรรมศาสตรร
Dr. Amor Ines
Columbia University

 1.00

1,000 Soil Organic Carbon Loss and Turnover Resulting 
from Forest Conversion to Maize Fields in Eastern 
Thailand

Pedosphere ระดดบนานาชาตต 10/2554Jaiarree, S.
Chidthaisong, A.
ศ.นตพนธร ตด ลงธรรม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา
Polprasert, C.
รศ.เอขจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
Tyler, S.C.

 1.00

1,001 Solutions of a class of nonlinear recursive 
equations and applications

ScienceAsia ระดดบนานาชาตต 06/2554จรตนทตพยร เฮงคราวตทยร
มหาวตทยาลดยธรรมศาสตรร
ศ.วตเชทยร เลาหโกศล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
อ.วดชรพล พตมพรเสรตฐ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร

 1.00

1,002 Solving mixed-integer nonlinear programming 
problems using improved genetic algorithms

Korean Journal of Chemical 
Engineering

ระดดบนานาชาตต 01/2554รศ.ธงไชย ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
Tawan Wasanapradit
Department of Chemical Engineering, 
Faculty of Engineering,King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi, 
Bangkok 10140, Thailand
นางสาวนลตนท มทกดาสนตท
ภาควตชาวตศวกรรมเคมท คณะวตศวกรรมศาสตรร 
มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร 
Nachol Chaiyaratana
Department of Chemical Engineering, 
Faculty of Engineering,King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok, 
Bang Sue, Bangkok 10800, Thailand

 1.00
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1,003 Some families of diophantine quadruples ScienceAsia ระดดบนานาชาตต 06/2554Supawadee Prugsapitak
Prince of Songkla University
ศ.วตเชทยร เลาหโกศล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร

 1.00

1,004 Some observations on altered morphology in 
Amphipsyche meridiana (Hydropsychidae: 
Trichoptera) larvae from the Pasak Jolasit Dam 
Outlet, central Thailand

ZOOSYMPOSIA ระดดบนานาชาตต 06/2554-06/2554อ.แตงอปอน พรหมมต
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร

 -  

1,005 Spam Host Detection Using Ant Colony 
Optimization

Lecture Notes in Electrical Engineering 
107

ระดดบนานาชาตต 10/2554ผศ.อานนทร รทปงสวปาง
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร
Apichat Taweesiriwate
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร
Bundit Manaskasemsak
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร

 1.00

1,006 Spatial Genetic Structure of the Surf Clam 
Paphia undulata in Thailand Waters

ZOOLOGICAL STUDIES ระดดบนานาชาตต 03/2554Donrung, P
ผศ.สทรตยดน ธดญกตจจานทก ตจ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาวตทยาศาสตรรทาง
ทะเล
Jarayabhand, P
รศ.สทภาวดท พทปมพวง
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา

 1.00

1,007 Spatio-temporal variations in fish assemblages in 
a tropical regulated lower river course: An 
environmental guild

River Research and Applications ระดดบนานาชาตต 01/2554Jutagate, T.
Lek, S.
Sawusdee, A.
Sukdiseth, U.
รศ.ธนตษฐา ทรรพนดนทนร ใจดท
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
Thongkhoa, S.
Lek-Ang, S.
P. Chotipuntu
School of Agricultural Technology, 
Walailak University,

 1.00

1,008 Speech Compression for Noise-Corrupted Thai 
Expressive Speech

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 10/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

1,009 Speed profile variation as a road network 
screening tool

Transportation Research Record ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.สโรช บทญศตรตพดนธร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา
Rodgers, M.D.
Hunter, M.P.

 1.00
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1,010 Sphaerisporangium krabiense sp. nov., isolated 
from soil

 INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY 
MICROBIOLOGY

ระดดบนานาชาตต 12/2554Suriyachadkun, Chanwit
Thailand National Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology, 
Bioresources Technology Unit
Chunhametha, Suwanee
Thailand National Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology, 
Bioresources Technology Unit
Ngaemthao, Wipaporn
Thailand National Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology, 
Bioresources Technology Unit
Tamura, Tomohiko
Yokohama City University School of 
Medicine, Department of Immunology
Kirtikara, Kanyawim
Thailand National Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology, 
Bioresources Technology Unit
Sanglier, Jean Jacques
Novartis, Natural Products Unit
รศ.วตเชทยร กตจปรทชาวนตช
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 1.00

1,011 Sphaerisporangium siamense sp. nov.,an 
actinomycete isolated from 
rubber-treerhizospheric soil

The Journal of Antibiotics ระดดบนานาชาตต 04/2554ผศ.กรรณตการร ดวงมาลยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Ratchanee Mingma
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Wasu Pathom-aree
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยา ม. 
เชทยงใหมป
Yuki Inahashi
Kitasato University, Japan
Atsuko Matsumoto
Kitasato University, Japan
รศ.อรตนทตพยร ธรรมชดยพตเนต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Yoko Takahashi
Kitasato University, Japan

 1.00

1,012 Spicule network patterns of Phyllidia varicosa ScienceAsia ระดดบนานาชาตต 06/2554Kasamesiri, P.
รศ.เชษฐพงษร เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาวตทยาศาสตรรทาง
ทะเล
รศ.จารทมาศ เมฆสดมพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง

 1.00
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1,013 Sputter deposition of thin films on different 
substrate materials analyzed by means of 
modulated IR radiometry

Surface and Coatings Technology ระดดบนานาชาตต 07/2554Macedo, F.
อ.สทธารดตนร โชตตกประคดลภร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
อ.ภทชงคร กตจออานาจสทข
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Vaz, F.
Faria, R.T.
Gibkes, J.
Pelzl, J.
Bein, B.K.

 1.00

1,014 STATCOM Stabilizer based on Fuzzy LogicControl 
for Damping Power Oscillation

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 10/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

1,015 Static Synchronous Series Compensator 
Controller based onFuzzy Logic Control for 
Power System Stabilization

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 10/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

1,016 Static Var Compensator based on Fuzzy 
LogicControl for Damping Power System 
Oscillation

American Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 10/2554ผศ.ปรทชานนทร คท ดมกระทนก
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

1,017 Statistical optimization for biodiesel production 
from waste frying oil through two-step 
catalyzed process

Fuel Processing Technology ระดดบนานาชาตต 01/2554รศ.มานพ เจรตญไชยตระกภล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
จทฑาเกศ เททยนเมธางกภร
นตส ตต ป.โท ภาควตชาวตศวกรรมเคมท

 1.00

1,018 Statistical optimization of esterification reaction 
to produce biodiesel from the mixture of PFAD 
and palm stearin oil using two-step reaction

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 08/2554Khine, M.M.
รศ.เพขญจตตร ศรทนพคทณ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
ผศ.อนทสตษฐร ธนะพตมพรเมธา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท
อ.เมธท สายศรทหยทด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 1.00

1,019 Status and Utilization of Forest Products in Ban 
Pu-Tei Community Forest: Participatory Case 
Study

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554ผศ.อภตชาตต ใจอารทยร
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน
รศ.ผปองพรรณ ตรดยมงคลกภล
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน
ผศ.สดนตต ศรทสวนแตง
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาการพดฒนาทรดพยากรมนทษยรและชทมชน

 1.00
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1,020 Status of the Program on Sustainable 
Agriculture and Development at Higher 
Educational Institutions in Thailand

Journal of Developments in 
Sustainable Agriculture

ระดดบนานาชาตต 02/2554อ.บดญชา ชตณศรท
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 -  

1,021 Straightforward single-step generation of 
microswimmers by bipolar electrochemistry

Electrochimica Acta ระดดบนานาชาตต 12/2554Fattah, Z.
Loget, G.
Lapeyre, V.
Garrigue, P.
อ.ชมพภนทท วรากทลวตทยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Bouffier, L.
Kuhn, A.

 1.00

1,022 Strain-induced switching of magnetoresistance 
and perfect spin-valley filtering in graphene

Physica E: Low-Dimensional Systems 
and Nanostructures

ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.บอาเหนขจ สทดชมโฉม
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร

 1.00

1,023 Strategy changes analysis using life cycle 
framework and strategy typology

International Journal of Management 
and Enterprise Development

ระดดบนานาชาตต 04/2554-05/2554Ville Isoherranen
University of Oulu
Pekka Kess
University of Oulu
รศ.ก ดองกตตต พภสวดสดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
Dr.Binshan Lin
Louisiana State University in Shreveport

 1.00

1,024 Strength and Br(A)over-tilde,nsted acid sites of 
ITQ-34/pyridine complexes: A newly developed 
density functional theory study

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.บทญเดช เบตกฟดา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

1,025 Strength Properties of Low Thermal 
Conductivity Fly Ash Bricks: Compressive and 
Flexural Strength Aspects

Applied Mechanics and Materials ระดดบนานาชาตต 10/2554-10/2554W. Namboonruang
Dept. of Civil and Architecture, Faculty of 
Science and Technology, MCRU
R. Rawangkul
Rattanakosin College for Sustainable 
Energy and Environment, RMUTR
ผศ.วดนชดย ยอดสทดใจ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา

 1.00

1,026 Stress Prediction in the Dynamic Compression 
Plate with Changing the Configuration of the 
Screw Fixation

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 04/2554ผศ.บทญธรรม วงศรไชย
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมเครพพองกล

 1.00
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1,027 Structural and electronic bistability in ZnS single 
sheets and single-walled nanotubes

PHYSICAL REVIEW B ระดดบนานาชาตต 06/2554Krainara, N
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Illas, F
Bromley, ST

 1.00

1,028 Structural Relationships of Stemona Alkaloids: 
Assessment of Species-Specific Accumulation 
Trends for Exploiting Their Biological Activities

JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS ระดดบนานาชาตต 09/2554Kongkiatpaiboon, S
Schinnerl, J
Felsinger, S
ผศ.วตเชทยร กทรตตนตจกาล
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาพพชไรปนา
รศ.สรดญญา วดชโรทดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพฤกษ
ศาสตรร
Gritsanapan, W
Brecker, L
Greger, H

 1.00

1,029 Structure activity relationship and the electronic 
property of bis(phenoxyimine) ligated zirconium 
catalysts for ethylene polymerization: A 
combined CoMFA and DFT study

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554Maitarad, P
อ.พตมพา หอมนตรดนดรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
อ.พตพดฒนร คงประชา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

1,030 Structures and reaction mechanisms of 
butadiene cycloaddition over metal-exchanged 
faujasite

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554Yutthalekha, T
Kongpatpanich, K
Maihom, T
อ.บทญเดช เบตกฟดา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

1,031 Structures and reaction mechanisms of glycerol 
dehydration over H-ZSM-5 zeolite: a density 
functional theory study

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL 
PHYSICS

ระดดบนานาชาตต 04/2554Kongpatpanich, K
อ.ธานตน นานอก
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
อ.บทญเดช เบตกฟดา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Probst, M
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00
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1,032 Structures and reaction mechanisms of 
n-butanol conversion to iso-butene over theta-1 
zeolite: A DFT study

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554Wiangngean, J
Kongpatpanich, K
Wannakao, S
อ.บทญเดช เบตกฟดา
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

1,033 Study of Rutherford Scattering Cross Section via 
Geant4 Methods

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554รศ.รดชนท รทจตวโรดม
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Burin Asavapibhop
Department of Physics, Faculty of 
Science, Chulalongkorn University, 
Bangkok 10330, Thailand.
Pat Sangpeng

คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร

 1.00

1,034 Study on effects of Ethanol Tumeric (Curcuma 
longa Linn.) Extract on Vibrio spp. in  White 
Shrimp (Litopenaeus vannamei)

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554รศ.องอาจ เลาหวตนตจ
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทล
ชทววตทยาและวตทยาภภมตคท ดมกดน
รศ.พดชรท สทนทรนดนท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
พรชดย สตนเจรตญโภไคย
นตสตต

 1.00

1,035 Study on environmental status of dairy farms 
and waste management with integrated 
recycling model for small holder farms in the 
lower northern region of thailand : Dairy 
wastewater treatment with modified covered 
lagoon digester

European Journal of Scientific 
Research

ระดดบนานาชาตต 05/2554Kaewpratum, N.
Sarin, C.
Tartrakoon, W.
รศ.สมเกทยรตต ประสานพานตช
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

1,036 Study on spectroscopic and dyeing 
characteristics of curcumin on poly(lactic acid) 
and poly(ethylene terephthalate) fabrics

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 05/2554Sriumaroum, V.
Liprapan, S.
Siriphet, B.
ผศ.จดนทรรทตพยร ซพพอสดตยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
การสตพงทอ
อ.พจนารถ สทวรรณรทจต
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

1,037 Substitution of Silkworm Pupae (Bombyx mori) 
for Fish Meal in Broodstock Diets for Snakeskin 
Gourami (Trichogaster pectoralis)

Journal of Agricultural Science and 
Technology A

ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554รศ.อรพตนทร จตนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
นางอรทดย จตนตสถาพร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล
รศ.ดร.ศรทน ดอย  ชทปมคอา
ม.ราชภดฏวไลยอลงกรณร

 -  
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1,038 Success factors of a networked government: 
Learning from thai health promotion foundation

Electronic Government, an 
International Journal (EG)

ระดดบนานาชาตต 12/2554รศ.ก ดองกตตต พภสวดสดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
อ.พรเทพ อนทสสรนตตตสาร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ
รศ.บดตนทรร รดศมทเทศ
คณะบรตหารธทรกตจ บางเขน ภาควตชาการจดดการ
การผลตต
Janssens, G.K.

 1.00

1,039 Sunflower Meal Snack Production Using a Village 
Texturizer and its Shelf Life

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 09/2554-10/2554นางสาวชปอลดดดา เททพยงพทก
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
นางอทไร เผปาสดงขรทอง
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
นายกฤษณะ เตขมตระกภล
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
วตศวกรรม

 1.00

1,040 Surface and Mechanical Properties of Cellulose 
Micro-fiber Reinforced Recycle Polyethylene Film

Materials Science Forum ระดดบนานาชาตต 08/2554-08/2554อ.ชตราวทฒต เพชรเยขน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
ดร.ดวงเดพอน  อาจองคร
MTEC
รศ.ดร.ดวงดาว อาจองคร
จทฬาลงกรณรมหาวตทยาลดย

 1.00

1,041 Surface degradation and mechanical properties 
of PVC/wood-pallet composite under 
UV-weathering environment

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 08/2554Sreenual, B.
Atong, D.
อ.ชตราวทฒต เพชรเยขน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท

 1.00

1,042 Surface molecular imprints of WGA lectin as 
artificial receptors for mass-sensitive binding 
studies

ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL 
CHEMISTRY

ระดดบนานาชาตต 06/2554Wangchareansak, T
ผศ.จดกร แสงมา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ผศ.เกทยรตตทวท ชภวงศรโกมล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทวเคมท
Dickert, F
Lieberzeit, P

 1.00
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1,043 Survey of counterfeit melamine tableware 
available on the market in Thailand, and its 
migration

Food Additives & Contaminants: Part 
A

ระดดบนานาชาตต 02/2554-02/2554รศ.งามทตพยร ภภปวโรดม
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
นางสาวภดทรท ตด ลงมงคลเลตศ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
ผศ.ธดญญารดตนร จตญกาญจนร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
รศ.วาณท ชนเหขนชอบ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท

 1.00

1,044 Symbiotic seed germination of Grammatophyllum 
speciosum Blume and Dendrobium draconis 
Rchb. f., native orchids of Thailand

Scientia Horticulturae ระดดบนานาชาตต 08/2554Nontachaiyapoom, S.
Sasirat, S.
รศ.เลขา มาโนช
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
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1,045 Synthesis and Conformation of Chiral 
Biheteroaryls

The Journal of Organic Chemistry ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.วดนชดย ปลพลมภาณทภดทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Michael Abraham
Institute of Organic Chemistry, Faculty of 
Chemistry, University of Vienna, 
W€ahringer Strasse 38, A-1090 Wien, 
Austria
Lothar Brecker
Institute of Organic Chemistry, Faculty of 
Chemistry, University of Vienna, 
W€ahringer Strasse 38, A-1090 Wien, 
Austria
Peter Wolschann
Institute of Theoretical Chemistry, 
Faculty of Chemistry, University of 
Vienna, W€ahringer Strasse 17, A-1090 
Wien, Austria
Alfred Karpfen
Institute of Theoretical Chemistry, 
Faculty of Chemistry, University of 
Vienna, W€ahringer Strasse 17, A-1090 
Wien, Austria
Vladimir B. Arion
Institute of Inorganic Chemistry, Faculty 
of Chemistry, University of Vienna, 
W€ahringer Strasse 42, A-1090 Wien, 
Austria
Michael Widhalm
Institute of Organic Chemistry, Faculty of 
Chemistry, University of Vienna, 
W€ahringer Strasse 38, A-1090 Wien, 
Austria

 1.00

1,046 Synthesis and Cytotoxicity Studies of 
Polyhydroxysterols and Their Sulfate Analogs

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554Potjamarn Bunyathaworn
Natural Products and Organic Synthesis 
Research Unit (NPOS), Department of 
Chemistry, Center of Excellence for 
Innovation in Chemistry, Faculty of 
Science, Kasetsart University
รศ.บทญสปง คงคาทตพยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.งามผปอง คงคาทตพยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
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1,047 Synthesis and fluorescence of multi-dimensional 
structures of two cobalt (II) complexes 
between 2,2โ€ฒ-bipyridine and different chain 
length of aliphatic dicarboxylic, succinic or 
glutaric acid

Journal of Molecular Structure ระดดบนานาชาตต 02/2554อ.ธดนวาวรรณ ด ดวงทองอยภป
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Phakawatchai, C.
รศ.สทธาทตพยร ศตรตไพศาลพตพดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

1,048 Synthesis and phase transformation of calcium 
phosphate prepared from chicken eggshells and 
ammonium phosphate

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 03/2554Pankaew, P.
ผศ.เอกชดย หทปนนตวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Limsuwan, P.
Naemchanthara, K.

 1.00

1,049 Synthesis of nanocrystalline ฮฒ-tricalcium 
phosphate from chicken eggshells by 
precipitation method

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 08/2554ผศ.เอกชดย หทปนนตวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Pankaew, P.
Klumdoung, P.
Limsuwan, P.
Naemchanthara, K.

 1.00

1,050 Synthetic olivine supported nickel catalysts for 
gasification of glycerol

Applied Clay Science ระดดบนานาชาตต 08/2554Duangduen Atong
National Metal and Materials Technology 
Center, Thailand Science Park, Thailand
อ.ชตราวทฒต เพชรเยขน
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
Duangdao Aht-Ong
Department of Materials Science, Faculty 
of Science, Chulalongkorn University, 
Thailand
Viboon Sricharoenchaikul
Department of Environmental 
Engineering, Faculty of Engineering, 
Chulalongkorn University, Thailand

 1.00

1,051 Systematic investigation on the binding of 
GW420867X as HIV-1 reverse transcriptase 
inhibitor

MONATSHEFTE FUR CHEMIE ระดดบนานาชาตต 09/2554อ.พดชรทนารถ ทรดพยรอาภากร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Wolschann, P
Karpfen, A
Pungpo, P
รศ.สทภา หารหนองบดว
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

1,052 Temporal Variations of Urban Heat Island 
Intensity in Three MajorCities, Thailand

Modern Applied Science ระดดบนานาชาตต 10/2554-10/2554Yenrutai Jongtanom
Chulalongkorn University
Charnwit Kositanont
Chulalongkorn University
ผศ.สทรดตนร บดวเลตศ
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
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1,053 Thai Speech Coding Based On 
Conjugate-Structure Algebraic Code Excited 
Linear Prediction Algorithm

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 01/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

1,054 The antimicrobial effects of Bacillus subtilis B-1 
isolated from a fish culture pond.

Asian Fisheries Science ระดดบนานาชาตต 10/2554-  /2554สทปราณท พนพงแพง
ศภนยรวตจดยธทรกตจเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
รศ.ชลอ ลตลมสทวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาชทววตทยาประมง
ผศ.พงษรเทพ วตไลพดนธร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาผลตตภดณฑรประมง

 -  

1,055 The Application of DNA Fingerprint for 
Veterinary Medicine

The Thai Journal of Veterinary 
Medicine

ระดดบนานาชาตต 09/2554อ.จดนทรรจตรา ภวภภตานนทร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง

 1.00

1,056 The application of fluoresced gel for the first 
alkali silica reaction evidence in Thailand

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 09/2554รศ.สทวตมล สดจจวาณตชยร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา
Krit, W.-I.
Wongkhamchan, W.
Dararutana, P.

 1.00

1,057 The ATG1/ATG13 Protein Kinase Complex is 
Both a Regulator and a Target of Autophagic 
Recycling in Arabidopsis

Plant Cell ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.อนงครภดทร สททธางคกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Faqiang Li
Department of Genetics, University of 
Wisconsin, Madison, Wisconsin
Taijoon Chung
Department of Biological Sciences, Pusan 
National University, Pusan
Richard D. Vierstra
Department of Genetics, University of 
Wisconsin, Madison, Wisconsin

 1.00

1,058 The Challenges of Accelerating Connected 
Government and Beyond: Thailand Perspectives

Electronic Journal of 
e-Government,Volume 9, Issue 2, 
2011

ระดดบนานาชาตต 12/2554รศ.อดศนทยร กปอตระกภล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร
ผศ.อตนทตราภรณร มภลศาสตรร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร
อ.สมโชค เรพองอตทธตนดนทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร
อ.เทวา คอาปาเชพลอ
มหาวตทยาลดยเทคโนดลยทพระจอมเกล ดาพระนคร
เหนพอ
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1,059 The comparison of toxicity between Alpinia 
galangal and Eurycoma longifolia extracts on the 
mortality of Spodoptera litura 
(Lepidopter:Noctuidae)

Comm.Appl.Biol.Sci, ระดดบนานาชาตต 12/2554R.tepatip
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
T.Bovornnanthadej
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
ผศ.วสกร บดลลดงกรโพธตด
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 1.00

1,060 The Continuation of the Passion Play Tradition 
at Immaculate Conception Church

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-12/2554ศ.กทลวดท มกราภตรมยร
คณะมนทษยศาสตรร บางเขน ภาควตชาวรรณคดท

 1.00

1,061 The Current Situation of Field Experience in a 
Five-Year Science Teacher Education Program in 
Thailand

US-China Education Review B ระดดบนานาชาตต 11/2554-11/2554ผศ.ชาตรท ฝป ายคอาตา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา
ศ.วรรณทตพา รอดแรงค ดา
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาการศนกษา
เอกภภมต จดนทรขดนตท
คณะศนกษาศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร

 -  

1,062 The development model of knowledge 
management via webbased learning to enhance 
pre-service teacher's competency

Turkish Online Journal of Educational 
Technology

ระดดบนานาชาตต 07/2554Rampai, N.
รศ.สาโรช โศภทรดกขร
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเทคโนโลยท
การศนกษา

 1.00

1,063 The dominant Anopheles vectors of human 
malaria in the Asia-Pacific region: occurrence 
data, distribution maps and bionomic precis

PARASITES & VECTORS ระดดบนานาชาตต 05/2554Sinka, ME
Bangs, MJ
Manguin, S
ศ.ธทรภาพ เจรตญวตรตยะภาพ
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชากทฏวตทยา
Patil, AP
Temperley, WH
Gething, PW
Elyazar, IRF
Kabaria, CW
Harbach, RE
Hay, SI

 1.00

1,064 The Effect of Artificial Rain on Maize and Cassava 
Yields in Tonle Sap River Basin, Sa Kaeo 
Province, Thailand

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-04/2554ผศ.นงนทช ปรมาคม
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 1.00

1,065 The effect of bacterial cellulose on the 
mechanical and thermal expansion properties of 
kenaf/polylactic acid composites

Applied Mechanics and Materials ระดดบนานาชาตต 11/2554อ.ประกตต สทขใย
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
รศ.กล ดาณรงคร ศรทรอต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
Lee, B.-H.
Kim, H.-J.

 1.00

วดนททพพตมพรเอกสาร: 27/8/2555 15:40:21 หน ดา 219/234



รายละเออยดงานววจ จยหรรองานสรรางสรรคคทอทได รร จบการตอพวมพคหรรอเผยแพรรในวารสารววชาการระด จบชาตวและนานาชาตว

ปอ  พ.ศ. 2554 ( 1 มกราคม 2554 - 31 ธ จนวาคม 2554 )

ลลาด จบ ชรทอผลงานววจ จยทอทต อพ วมพค ชรทอวารสารว วชาการ ชรทอคณะผผ รว วจ จย ระด จบการตอพวมพค ว จน/เดรอน/ปอทอทต อพ วมพค คราถรวงนล นาหน จก

1,066 The effect of including Lactobacillus reuteri 
KUB-AC5 during post-hatch feeding on the 
growth and ileum microbiota of broiler chickens

POULTRY SCIENCE ระดดบนานาชาตต 12/2554Nakphaichit, M
Thanomwongwattana, S
Phraephaisarn, C
Sakamoto, N
ผศ.สททธตพดนธทร แก ดวสมพงษร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
Nakayama, J
รศ.สทนทยร นตธตส ตนประเสรตฐ
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ

 1.00

1,067 The effect of magnetic stress and stiffness 
modulus on resonant characteristics of Ni-Mn-Ga 
ferromagnetic shape memory alloy actuators

Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials

ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.ราชธทรร เตชไพศาลเจรตญกตจ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
วดสดท
Jari Kostamo
Department of Engineering Design and 
Production, Aalto University School of 
Engineering, Sahkomiehentie 4, FI-00076 
Aalto, Finland
Samuel M. Allen
Department of Materials Science and 
Engineering, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, MA 02139, USA
Robert C. O'Handley
Ferro Solutions Inc., 5 Constitution Way, 
Woburn, MA 01801, USA

 1.00

1,068 The Effect of Shading and Leaf Flushing on the 
Ripening Pattern of Durians

JOURNAL OF THE JAPANESE 
SOCIETY FOR HORTICULTURAL 
SCIENCE

ระดดบนานาชาตต 07/2554ศ.จรตงแท ด ศตรตพานตช
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาพพชสวน
Pakcharoen, A
Mohpraman, K
Tisarum, R

 1.00

1,069 The effect of tapioca maltodextrins on the 
stability of oil-in-water emulsions

Starch/Staerke ระดดบนานาชาตต 06/2554นางสาวศดนสนทยร อทดมระดต
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร ฝป าย
เคมทและกายภาพอาหาร
Ikeda, S.
Gohtani, S.

 1.00

1,070 The effect of Thai compost on biodegradability 
of polylactic acid based on ISO 14855-2 method

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 12/2554Timbuntam, W.
Pongsomnam, S.
รศ.วตรดตนร วาณตชยรศรทรดตนา
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
อ.ประกตต สทขใย
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ

 1.00
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1,071 The effects of antioxidants on semen traits and 
in vitro fertilizing ability of sperm from the 
flat-headed cat (Prionailurus planiceps)

Theriogenology ระดดบนานาชาตต 07/2554Thuwanut, P.
Chatdarong, K.
Bergqvist, A.-S.
Sรถderquist, L.
ผศ.คงศดกดตด เททพยงธรรม
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
Tongthainan, D.
Axnรฉr, E.

 1.00

1,072 The Effects of Art Therapy on the Depressive 
Elders in Somdejprapinkloa Hospital

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554อ.ชภวตทยร รดตนพลแสนยร
คณะศนกษาศาสตรรและพดฒนศาสตรร กอาแพงแสน 
ภาควตชาครทศนกษา
สทเทพ จดนทรรเทศ
โรงเรทยนพยาบาลทหารเรพอ กรมแพทยรทหารเรพอ 
กรทงเทพฯ 10600
พรพตช ตต สทวรรณศตรต
โรงเรทยนพยาบาลทหารเรพอ กรมแพทยรทหารเรพอ

 1.00

1,073 The effects of freeze, dry, and wet grinding 
processes on rice flour properties and their 
energy consumption

Journal of Food Engineering ระดดบนานาชาตต 05/2554-05/2554นายพทรพงศร งามนตคม
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
อ.สตรตชดย สปงเสรตมพงษร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

1,074 The effects of high temperature and wallow on 
physiological responses of swamp buffaloes 
(Bubalus bubalis) during winter season in 
Thailand

Journal of Thermal Biology ระดดบนานาชาตต 10/2554Khongdee, T.
Sripoon, S.
ศ.ชาญวตทยร วดชรพทกกร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

1,075 The effects of tropical environmental conditions 
on the stress and immune responses of 
commercial broilers, Thai indigenous chickens, 
and crossbred chickens

The Journal of Applied Poultry 
Research

ระดดบนานาชาตต 12/2554ผศ.ชนตนทรร ตตรวดฒนวานตช
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
สรทรวตทยา
ผศ.ศตรตรดกษร จดนทครท
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชากาย
วตภาคศาสตรร
รศ.วตราช นตมตตสดนตตวงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
สรทรวตทยา
ผศ.สทนทรานท ทองใหญป
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
สรทรวตทยา

 1.00

1,076 The Elementary Solution of the Operator 
Related to the Bessel Helmholtz Operator and 
the Bessel Klein Gordon Operator

Applied Mathematical Sciences ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.เอกชดย สทนทรศตลสดงวร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร

 1.00

1,077 The generalized f-derivations of lattices Scientia Magna an international journal ระดดบนานาชาตต 04/2554-06/2554รศ.อทษณทยร ลทรวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาคณตตศาสตรร
สทรทพร หาไมตรท

 -  
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1,078 The Genetic Variances for the Phytic Acid and 
Inorganic Phosphorus Contents of Elite Inbred 
Lines in Tropical Maize

Journal of Agricultural Science and 
Technology

ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554ผศ. ดร.พรรณธตภา ณ เชทยงใหมป 
คณะสดตวศาสตรรและเทคโนโลยทการเกษตร 
มหาวตทยาลดยศตลปากร 
รศ. มานะ กาญจนมณทเสถทยร
คณะสดตวศาสตรรและเทคโนโลยทการเกษตร 
มหาวตทยาลดยศตลปากร 
อาจารยรพฤฒตยา นตลประพฤกษร
คณะสดตวศาสตรรและเทคโนโลยทการเกษตร 
มหาวตทยาลดยศตลปากร 
ดร.โชคชดย เอกทดศนาวรรณ
สถาบดนอตนทรทจดนทรสถตตยรเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาพพชศาสตรร ศภนยรวตจดยข ดาวโพดและข ดาวฟป าง
แหปงชาตต

 -  

1,079 The impact of the resonance tube on 
performance of a thermoacoustic stack

Frontiers in Heat and Mass Transfer 
(FHMT)

ระดดบนานาชาตต 10/2554-12/2554ผศ.เกรทยงไกร อดศวมาศบดนลพอ
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล
นายชาญณรงคร วดนทา
นตสตต ป.เอก วศ.คก.

 1.00

1,080 THE IMPACT OF USING SYNCHRONOUS 
COLLABORATIVE VIRTUAL TANGRAM IN 
CHILDREN'S GEOMETRIC

TURKISH ONLINE JOURNAL OF 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY

ระดดบนานาชาตต 04/2554Lin, CP
Shao, YJ
Wong, LH
Li, YJ
อ.จตตตต นตรมตตรานนทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร

 1.00

1,081 The influence of product complexity on order 
handling process

International Journal of Innovation 
and Larning

ระดดบนานาชาตต 06/2554-07/2554Hanna Kropsu-Vehkapera
University of Oulu
Harri Haapasalo
University of Oulu
Suvi Lokkinen
University of Oulu
รศ.ก ดองกตตต พภสวดสดตด
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
อทตสาหการ

 1.00

1,082 The Jasmine rice (KDML 105 variety) 
adulteration detection using physico-chemical 
properties

Chiang Mai Journal of Science ระดดบนานาชาตต 01/2554Pitiphunpong, S.
Champangern, S.
รศ.ปรตศนา สทวรรณาภรณร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

1,083 The nonlinear equation of the operator kb 
related to the bessel biharmonic equation

International Journal of Mathematical 
Analysis

ระดดบนานาชาตต 07/2554อ.เอกชดย สทนทรศตลสดงวร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาคณตตศาสตรร สถตตต และคอมพตวเตอรร

 1.00
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1,084 The pigmenting effect of different carotenoids 
on fancy carp (Cyprinus carpio)

Aquaculture Nutrition ระดดบนานาชาตต 04/2554Yuangsoi, B.
รศ.อรพตนทร จตนตสถาพร
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
รศ.นนทวตทยร อารทยรชน
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
รศ.ประทดกษร ตาบทตพยรวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา

 1.00

1,085 The Potential of Coconut Husk Utilization for 
Bioethanol Production

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554ดร.พตลาณท ไวถนอมสดตยร
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Waraporn Apiwatanapiwat
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Nanthaya Chumchuent
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
Wuttinunt Kongtud
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายนาโนเทคโนโลยท
และเทคโนโลยทชทวภาพ
นางสารตมา สทนทรารชทน
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตผลทางการเกษตร
และอทตสาหกรรมเกษตร ฝป ายเทคโนโลยทชทวมวล
และพลดงงานชทวภาพ

 1.00

1,086 The production and shelf life of high-iron, 
pre-cooked rice porridge with ferrous sulphate 
and other high-iron materials

Maejo Int. J. Sci. Technol. ระดดบนานาชาตต 08/2554นางสาวชปอลดดดา เททพยงพทก
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
นางอทไร เผปาสดงขรทอง
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป

 1.00

1,087 The Relationship between Environmental 
Factors and the Onsets of Avian Influenza 
Outbreaks in Thailand

Modern Applied Science ระดดบนานาชาตต 02/2554-02/2554Hirun Sawaengkaew
Chulalongkorn University
ผศ.สทรดตนร บดวเลตศ
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม
Kamthorn Teerakupt
chulalongkorn University

 -  

1,088 The Rise of Rice Biotechnology Farm Policy Journal ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.อรชส นภสตนธทวงศร อรรถจตนดา
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 -  
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1,089 The role of synthetic pesticides in the 
intensification of highland agriculture in Thailand

Crop Protection ระดดบนานาชาตต 11/2554Schreinemachers, P.
Sringarm, S.
อ.เอพลอ สตรตจตนดา
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร

 1.00

1,090 The significance of available nutrient fluxes in N 
and P budgets for maize cropping on a Rhodic 
Kandiustox: a study with compost, NP fertilizer 
and stubble removal

Nutrient Cycling in Agroecosystems ระดดบนานาชาตต 02/2554Pinitpaitoon, S.
Bell, R.W.
ศ.ออานาจ สทวรรณฤทธตด
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาปฐพทวตทยา

 1.00

1,091 The Transfer Process on Environmental 
Knowledge in Agriculture of Kawlruktukwa 
Community

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-04/2554ณดลลตกา โตจตนดา
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร 
กรทงเทพฯ
อ.โสภณ ธนะมดย
คณะศนกษาศาสตรร บางเขน ภาควตชาอาชทวศนกษา
ศ.นตพนธร ตด ลงธรรม
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาอนทรดกษรวตทยา

 1.00

1,092 The Use of Vaginal Electrical Resistance to 
Diagnose Estrus and Early Pregnancy and Its 
Relation with Size of the Dominant Follicle in 
Dairy Cattle

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554Million Tadesse
Department of Animal Science, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand.
ผศ.จอาเรตญ เททพยงธรรม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
รศ.อนทชดย ภตญโญภภมตมตนทรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
รศ.สมเกทยรตต ประสานพานตช
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
Azage Tegegne
International Livestock Research Institute 
(ILRI) Addis Ababa, P.O. Box 5689, 
Ethiopia.

 1.00

1,093 Theoretical Investigation on the Electronic and 
Optical Properties of Poly(fluorenevinylene) 
Derivatives as Light-Emitting Materials

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PHOTOENERGY

ระดดบนานาชาตต 06/2554Yakhanthip, T
Kungwan, N
Jitonnom, J
อ.พตเชษฐ อนทรดกษรอทดม
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
โครงการจดดตด ลงสายวตชาเคมท
Jungsuttiwong, S
รศ.สทภา หารหนองบดว
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

1,094 Theoretical study of the oxidative 
dehydrogenation of ethylbenzene to styrene 
over Fe-ZSM-5

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

ระดดบนานาชาตต 03/2554Namuangruk, S
อ.พตพดฒนร คงประชา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00
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1,095 Thermal degradation kinetics of 
polyurethane/polybenzoxazine alloys

Advanced Materials Research ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.สทนดนทร ทตพยรทตพากร
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
สายวตชาวตทยาศาสตรร
Rimdusit, S.
Suwanmala, P.
Hemvichian, K.

 1.00

1,096 Thermal denaturation profiles of catfish and 
tilapia myofibrils as affected by pH for heating

Fisheries Science ระดดบนานาชาตต 12/2554Wichulada Thavaroj
Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido 
University, Hakodate, Japan
อ.นดนทตภา พดนธทรสวดสดตด
คณะประมง บางเขน ภาควตชาผลตตภดณฑรประมง
Kunihiko Konno
Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido 
University, Hakodate, Japan

 1.00

1,097 Thermal Performance of Biofacade with Natural 
Ventilation in the Tropical Climate

Procedia Engineering ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554รศ.พาสตนท สทนากร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
เทคโนโลยททางอาคาร
ผศ.ชนตกานตร ยตลมประยภร
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
เทคโนโลยททางอาคาร

 1.00

1,098 Three novel species of the anamorphic yeast 
genus Candida in the Candida intermedia clade 
found in Japan, Thailand and Taiwan

Journal of General and Applied 
Microbiology

ระดดบนานาชาตต 05/2554Nakase, T.
Jindamorakot, S.
Am-In, S.
Lee, C.-F.
Imanishi, Y.
ศ.สาวตตรท ลตพมทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา

 1.00

1,099 Time-weighted web authoritative ranking Information Retrieval ระดดบนานาชาตต 04/2554Manaskasemsak, B.
Department of Computer Engineering, 
Kasetsart University, Bangkok, Thailand
ผศ.อานนทร รทปงสวปาง
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร
Yamana, H.b
Graduate School of Fundamental Science 
and Engineering, Waseda University, 
Tokyo, Japan

 1.00
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1,100 Tomato necrotic ringspot virus, a new 
tospovirus isolated in Thailand

Archives of Virology ระดดบนานาชาตต 02/2554นายชาญณรงคร ศรทภตบาล
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช
ดร.อรประไพ คชนดนทนร
ศภนยรพดนธทวตศวกรรมและเทคโนโลยทชทวภาพแหปง
ชาตต
ศ.ทตพยรวดท อรรถธรรม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชากทฏวตทยา
รศ.สทพดฒนร อรรถธรรม
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาโรคพพช

 1.00

1,101 Tonal Language Speech Compression Based on 
a Bitrate Scalable Multi-Pulse Based Code Excited 
Linear Prediction Coder

Journal of Computer Science ระดดบนานาชาตต 02/2554ผศ.สทภดทรชดย ชมพดนธทร
คณะวตศวกรรมศาสตรร ศรทราชา สาขาวตชา
วตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

1,102 Topographic variation in heterotrophic and 
autotrophic soil respiration in a tropical seasonal 
forest in Thailand.

Soil Science and Plant Nutrition ระดดบนานาชาตต 07/2554-07/2554Masamichi Takahashi
Forestry and Forest Products Research 
Institute
Keizo Hirai
Forestry and Forest Products Research 
Institute
Pitayakon Limtong
Land Development Department
Chaveevan Leaungvutivirog
National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation Department
Songtam Suksawang
National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation Department
รศ.ดอกรดก มารอด
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
Somchai Anusontpornperm
National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation Department

 1.00

1,103 Topology optimization of reinforced concrete 
beams by a spread-over reinforcement model 
with fixed grid mesh

Songklanakarin Journal of Science and 
Technology

ระดดบนานาชาตต 01/2554-02/2554อ.ศตรเดช สทรตต
คณะสถาปดตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาวตชา
เทคโนโลยททางอาคาร
รศ.เบญจพล เวทยรวตวรณร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
โยธา

 1.00

1,104 Total Synthesis of (?)-Dragmacidin E Organic Letters ระดดบนานาชาตต 09/2554Feldman, K.S.
อ.ไพบภลยร เงตนมทศรท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

1,105 Toxic effects of Lantana camara crude extracts 
on Spodoptera litura (Fabr.)

Asian Journal of Chemistry ระดดบนานาชาตต 06/2554ผศ.ฐตตตยา แซปปดง
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
โครงการจดดตด ลงสายวตชาเคมท
Srimongkolchai, W.
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1,106 Toxicity and effect on detoxification enzyme 
activities from Jatropha gossypifolia 
(Euphobiaceae) ethanol crude extract on 
spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)

Comm. Appl. Biol. Sci. ระดดบนานาชาตต 12/2554T. Bovornnanthadej
zoology dept. faculty of science
ผศ.วสกร บดลลดงกรโพธตด
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา

 1.00

1,107 Toxicity of ethyl acetate extract and ricinine 
from Jatropha gossypifolia senescent leaves 
against Spodoptera exigua Hubner 
(Lepidoptera: Noctuidae)

JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE ระดดบนานาชาตต 04/2554ผศ.วสกร บดลลดงกรโพธตด
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสดตววตทยา
Khumrungsee, N
อ.วดนชดย ปลพลมภาณทภดทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Kainoh, Y
Saguanpong, U

 1.00

1,108 Toxoplasmosis in Rodents: Ecological Survey and 
First Evidences in Thailand

VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC 
DISEASES

ระดดบนานาชาตต 03/2554รศ.สถาพร จตตตปาลพงศร
คณะสดตวแพทยศาสตรร บางเขน ภาควตชา
ปรสตตวตทยา
Sarataphan, N
Maruyama, S
Hugot, JP
Morand, S
Herbreteau, V

 1.00

1,109 Trader Types Observed by Volume and Price 
Volatility Relationship in Futures Exchanges

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 01/2554-04/2554ผศ.ธนโชตต บทญวรโชตต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร
Piyalak Noodam
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทอทตสาหกรรมเกษตร

 1.00

1,110 Traditional salt-pans hold major concentrations 
of overwintering shorebirds in Southeast Asia

Biological Conservation ระดดบนานาชาตต 01/2554Sripanomyom, S.
Round, P.D.
Savini, T.
รศ.ยงยททธ ไตรสทรดตนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด
Gale, G.A.

 1.00

1,111 Transformation of 
hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by 
permanganate

Environmental Science and 
Technology

ระดดบนานาชาตต 03/2554Chokejaroenrat, C.
Comfort, S.D.
Harris, C.E.
Snow, D.D.
Cassada, D.
อ.ชดยณรงคร สกทลแถว
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
รศ.ตทลวตทยร สถาปนจารท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรสตพงแวดล ดอม

 1.00
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1,112 Transforming Rhinacanthin Analogues from 
Potent Anticancer Agents into Potent 
Antimalarial Agents

Journal of Medicinal Chemistry ระดดบนานาชาตต 01/2554รศ.งามผปอง คงคาทตพยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
อ.พตทดกษร เชพลอวงศร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
รศ.บทญสปง คงคาทตพยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท

 1.00

1,113 Treatment performance and microbial 
characteristics in two-stage membrane 
bioreactor applied to partially stabilized leachate

Water Science and Technology ระดดบนานาชาตต 09/2554-09/2554รศ.ชาตต เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
รศ.วตไล เจทยมไชยศรท
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
สตพงแวดล ดอม
น.ส.ปฐมาภรณร นตลดท
นตส ตตปรตญญาโท ภาควตชาวตศวกรรมสตพงแวดล ดอม 
ม.เกษตรศาสตรร
C.Y. Chang
Chia Nan University of Pharmacy and 
Science
Kazuo Yamamoto
University of Tokyo

 1.00

1,114 Tree-Structured Random Vector Quantization 
for Limited-Feedback Wireless Channels

IEEE Transactions on Wireless 
Communications

ระดดบนานาชาตต 09/2554ผศ.วตรทณศดกดตด สดนตตเพขชรร
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ไฟฟดา
นายกฤษฎา มามาตร
นตสตตระดดบป.เอก ภาควตชาวตศวกรรมไฟฟดา

 1.00

1,115 Tropical Street Trees and Climate Uncertainty in 
Southeast Asia

HortSci ระดดบนานาชาตต 02/2554-03/2554ผศ.ลดาวดลยร พวงจตตร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาวนวดฒนวตทยา
Roger Kjelgren
Utah State University
รศ.ยงยททธ ไตรสทรดตนร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด

 1.00
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1,116 Tumour necrosis factor-alpha gene 
polymorphisms and susceptibility to oral lichen 
planus

oral diseases ระดดบนานาชาตต 03/2554อ.อตงอร กตมกง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาจทลชทววตทยา
Nattiya Hirankarn
 Lupus Research Unit, Department of 
Microbiology, Faculty of Medicine, 
Chulalongkorn University, Bangkok, 
Thailand 
Jeerawat Nakkuntod 
Medical Microbiology Interdisciplinary 
Program, Graduate School, Chulalongkorn 
University, Bangkok, Thailand
Nakarin  Kitkumthorn 
Department of Oral Pathology, Faculty of 
Dentistry, Mahidol University, Bangkok, 
Thailand

 1.00

1,117 Tunable Asymmetric Fano Lineshapes in 
Silicon-Based Microring Resonators with 
Feedback

Journal of Nonlinear Optical Physics & 
Materials (JNOPM).

ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554Pitakwongsaporn, Santhad
Kasetsart Univ, Fac Sci, Dept Phys
ผศ.สทรศดกดตด เชทยงกา
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร

 1.00

1,118 Twin-screw extrusion of pre-germinated brown 
rice: Physicochemical properties and 
gamma-aminobutyric acid content (GABA) of 
extruded snacks

International journal of food 
engineering

ระดดบนานาชาตต 08/2554-  /2554นตรดนดร จดนทรรลาด
ม.เกษตรศาสตรร
อ.สตรตชดย สปงเสรตมพงษร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
นางจทฬาลดกษณร จารทนทช
สถาบดนค ดนคว ดาและพดฒนาผลตตภดณฑรอาหาร 
ฝป ายกระบวนการผลตตและแปรรภป
ศ.อรอนงคร นดยวตกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

1,119 Two-degree-of-freedom Controller Design for 
Uncertain Processes Using Input/output 
Linearization Control Technique

ASEAN Journal of Chemical 
Engineering

ระดดบนานาชาตต 06/2554Pisit
Sukkarnkha
ผศ.ชนตนทรร ปดญจพรผล
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เคมท

 -  

1,120 Understanding the Impacts of Extension 
Methods on the Livelihoods of Small-scale Fishers

Fish for the People ระดดบนานาชาตต 09/2554-12/2554รศ.สาวตตรท รดงสตภดทรร
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
รศ.ศทภพร ไทยภดกดท
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร

 -  
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1,121 Use of Nutrients and Chlorophyll-a for Fish Catch 
Estimation in Srinakarin Reservoir, Kanchanaburi 
Province

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 03/2554-04/2554Yupin Lerdburoos
College of Environment, Kasetsart 
University, Bangkok 10900, Thailand.
Wit Tarnchalanukit
College of Environment, Kasetsart 
University, Bangkok 10900, Thailand.
รศ.ประทดกษร ตาบทตพยรวรรณ
คณะประมง บางเขน ภาควตชาเพาะเลทลยงสดตวรนอลา
Ruangvich Yoonphand
Faculty of Fisheries, Kasetsart University, 
Bangkok 10900, Thailand.

 1.00

1,122 Use of starch granules melting to control the 
properties of bio-flour filled polypropylene and 
poly(butylene succinate) composites: Mechanical 
properties

Starch/Staerke ระดดบนานาชาตต 10/2554Tran, T.
Lee, B.-H.
Yang, H.-S.
Chotineeranat, S.
รศ.กล ดาณรงคร ศรทรอต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
Kim, H.-J.

 1.00

1,123 Use of starch granules melting to control the 
properties of bio-flour filled polypropylene and 
poly(butylene succinate) composites: 
Physico-chemical properties

STARCH-STARKE ระดดบนานาชาตต 10/2554 Tran, T 
Lee, BH 
 Yang, HS 
 Chotineeranat, S
รศ.กล ดาณรงคร ศรทรอต
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทชทวภาพ
 Kim, HJ

 1.00

1,124 User acceptance of diesel/PV hybrid system in 
an island community

RENEWABLE ENERGY ระดดบนานาชาตต 01/2554ผศ.นภาพร พปวงพรพตทดกษร
คณะวตทยาศาสตรรและวตศวกรรมศาสตรร สกลนคร 
สาขาวตศวกรรมไฟฟดาและคอมพตวเตอรร
Kumar, S

 1.00

1,125 Using Weak and Strong Heredity to Generate 
Weighted Design Optimallity Criteria for 
Response Surface Designs

Journal of Statistical Theory and 
Applications

ระดดบนานาชาตต 06/2554J.J. Borkowski  
epartment of Mathematical Sciences, 
Montana State U., USA.
P. Turk
Department of Statistics, West Virginia 
U., USA
ผศ.บทญอ ดอม โฉมทท
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาสถตตต

 -  

1,126 UTILITY OF A SET OF CONSERVED 
MITOCHONDRIAL CYTOCHROME OXIDASE 
SUBUNIT I GENE PRIMERS FOR MANSONIA 
ANNULATA IDENTIFICATION

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF 
TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC 
HEALTH

ระดดบนานาชาตต 11/2554Rueanghiran, C
Apiwathnasorn, C
อ.ประดตษฐร แสงทอง
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาพดนธทศาสตรร
Samung, Y
Ruangsittichai, J
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1,127 Utilization of partially ripe mangoes for freezing 
preservation by impregnation of mango juice 
and sugars

LWT-FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

ระดดบนานาชาตต 03/2554Sriwimon, W
ผศ.วราภรณร บทญทรดพยรทตพยร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

 1.00

1,128 Utilization of waste eggshells as humidity 
adsorbent

Journal of Applied Sciences ระดดบนานาชาตต 12/2554Pongtonglor, P.
ผศ.เอกชดย หทปนนตวดฒนร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Limsuwan, P.
Limsuwan, S.
Naemchanthara, K.

 1.00

1,129 Vaginal Electrical Resistance and Size of 
Dominant Follicle in Beef Cows Subjected to 
Synchronization of Ovulation Protocol

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 07/2554-08/2554Million Tadesse
Department of Animal Science, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 
10900, Thailand.
ผศ.จอาเรตญ เททพยงธรรม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล
รศ.อนทชดย ภตญโญภภมตมตนทรร
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลทนตคสดตวรใหญปและสดตวรปป า
รศ.สมเกทยรตต ประสานพานตช
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

1,130 Variability of Phytic Acid and Inorganic 
Phosphorus Contents in Seeds of Tropical Maize 
(Zea mays L.)

Journal of Agricultural Science and 
Technology

ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554ผศ. ดร.พรรณธตภา ณ เชทยงใหมป
คณะสดตวศาสตรรและเทคโนโลยทการเกษตร 
มหาวตทยาลดยศตลปากร
รศ. มานะ กาญจนมณทเสถทยร
คณะสดตวศาสตรรและเทคโนโลยทการเกษตร 
มหาวตทยาลดยศตลปากร
อาจารยร พฤฒตยา นตลประพฤกษร
คณะสดตวศาสตรรและเทคโนโลยทการเกษตร 
มหาวตทยาลดยศตลปากร
ดร.โชคชดย เอกทดศนาวรรณ
สถาบดนอตนทรทจดนทรสถตตยรเพพพอการค ดนคว ดาและ
พดฒนาพพชศาสตรร ศภนยรวตจดยข ดาวโพดและข ดาวฟป าง
แหปงชาตต

 -  

1,131 Vegetative Compatibility Groups of Fusarium 
oxysporum f.sp. cubense

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554Apirusht Somrith
Mycology Group, Department of 
Agriculture, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, Bangkok 10900, Thailand.
รศ.ณรงคร สตงหรบทระอทดม
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช
อ.อรอทมา เพทยซ ดาย
คณะเกษตร บางเขน ภาควตชาโรคพพช

 1.00
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1,132 Versatile Procedure for Synthesis of Janus-Type 
Carbon Tubes

CHEMISTRY OF MATERIALS ระดดบนานาชาตต 05/2554Loget, G
Lapeyre, V
Garrigue, P
อ.ชมพภนทท วรากทลวตทยร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
ศ.จอารดส ลตลมตระกภล
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาเคมท
Delville, MH
Kuhn, A

 1.00

1,133 Vibration Reduction in Slewing of a Very Flexible 
One-LinkManipulator Using Shaped Reference 
Inputs

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554อ.วตทตต ฉดตรรดตนกทลชดย
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
เครพพองกล
Kanoksak Iemsamai
ห ดองปฎตบดตตการควบคทมหทปนยนตรและการสดพน
สะเทพอน ภาควตชาวตศวกรรมเครพพองกล คณะ
วตศวกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน
Jitnapa Soontrajarn
ห ดองปฎตบดตตการควบคทมหทปนยนตรและการสดพน
สะเทพอน ภาควตชาวตศวกรรมเครพพองกล คณะ
วตศวกรรมศาสตรร มหาวตทยาลดยเกษตรศาสตรร 
บางเขน
Peter H. Meckl
School of Mechanical Engineering, 
Purdue University, West Lafayette, IN 
47907-2088, USA

 1.00

1,134 Visual content representation using semantically 
similar visual words

Expert Systems with Applications ระดดบนานาชาตต 09/2554Kesorn, K.
Chimlek, S.
Poslad, S.
รศ.พดนธทรปตต ต เปทพยมสงปา
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
คอมพตวเตอรร

 1.00

1,135 Water Allocation from Kaeng Krachan Reservoir 
for Environmental Sustainability

Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาสดงคม
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554ศดกดตดศรท รดกไทย
วตทยาลดยสตพงแวดล ดอม มก.
รศ.ชภชทพ พตพดฒนรศตถท
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรร
รศ.กอบเกทยรตต ผปองพทฒต
คณะวตศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตศวกรรม
ทรดพยากรนอลา

 1.00
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1,136 Water Resistance, Compression Strength and 
Dynamic Mechanical Analysis of Corrugated 
Board Coated with Bio-Based Materials

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554ผศ.ธดญญารดตนร จตญกาญจนร
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท
Natthapicha Supprathanporn
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชา
เทคโนโลยทการบรรจทและวดสดท

 1.00

1,137 Whey protein-okra polysaccharide fraction blend 
edible films: Tensile properties, water vapor 
permeability and oxygen permeability

Journal of the Science of Food and 
Agriculture

ระดดบนานาชาตต 01/2554Prommakool, A.
ผศ.ธนะบภลยร สดจจาอนดนตกทล
คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร
Janjarasskul, T.
Krochta, J.M.

 1.00

1,138 Wildlife Diversity on the Kasetsart University Si 
Racha Campus, Chon Buri Province

KASETSART JOURNAL: NATURAL 
SCIENCE

ระดดบนานาชาตต 11/2554-12/2554อ.ประททป ด ดวงแค
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาชทววตทยาปป าไม ด

 1.00

1,139 XAS study on copper red in ancient glass beads 
from Thailand

Analytical and Bioanalytical Chemistry ระดดบนานาชาตต 01/2554-03/2554Wantana Klysubun
Synchrotron Light Research Institute 
Yatima Thongkam
อ.สรพงศร พงศรกระพดนธทร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
อ.กฤษณร วดนอตนทรร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยา
ศาสตรรพพลนพตภพ
อ.จตรโรจนร ต.เททยนประเสรตฐ
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาฟตสตกสร
Pisutti Dararutana

 1.00

1,140 XML Retrieval More Efficient Using Double 
Scoring Scheme

Lecture Notes in Computer Science 
(including subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture 
Notes in Bioinformatics)

ระดดบนานาชาตต 05/2554ธนกร วตชดยวงษร
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร
รศ.ชทลทรดตนร จรดสกทลชดย
คณะวตทยาศาสตรร บางเขน ภาควตชาวตทยาการ
คอมพตวเตอรร

 1.00

1,141 XRD spectra of new YBaCuO superconductors BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE ระดดบนานาชาตต 08/2554อ.ศทภเดช สทจตนพรดหม
คณะศตลปศาสตรรและวตทยาศาสตรร กอาแพงแสน 
โครงการจดดตด ลงสายวตชาฟตสตกสร
Udomsamuthirun, P
Kruaehong, T
Nilkamjon, T
Ratreng, S
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1,142 Yield Assessment of Tree Resources Outside 
the Forest Using Sector Sampling: A Case Study 
of a Public Park, Bangkok Metropolis, Thailand

Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวตทยา
ศาสตรร)

ระดดบนานาชาตต 05/2554-06/2554Phatcharapan Tongson
Department of Forest Management, 
Faculty of Forestry, Kasetsart University, 
Bangkok 10900, Thailand.
ผศ.ขวดญชดย ดวงสถาพร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาการจดดการ
ปป าไม ด
รศ.ปดสสท ประสมสตนธร
คณะวนศาสตรร บางเขน ภาควตชาการจดดการ
ปป าไม ด

 1.00

1,143 Yolk absorption and embryo development of 
small and large eggs originating from young and 
old breeder hens

POULTRY SCIENCE ระดดบนานาชาตต 11/2554Nangsuay, A
ผศ.ยทวเรศ เรพองพานตช
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล
Meijerhof, R
ผศ.เสกสม อาตมางกภร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสดตวบาล

 1.00

1,144 Zoonotic bartonella species in fleas and blood 
from red foxes in australia

Vector-Borne and Zoonotic Diseases ระดดบนานาชาตต 12/2554อ.กดญจนร แก ดวมงคล
คณะสดตวแพทยศาสตรร กอาแพงแสน ภาควตชา
เวชศาสตรรคลตนตกสดตวรเลทลยง
อ.ศราวรรณ แก ดวมงคล(ธนศตลปร )
คณะเทคนตคการสดตวแพทยร ภาควตชาเทคนตคการ
สดตวแพทยร
Fleming, P.A.
Adams, P.J.
Ryan, U.
Irwin, P.J.
Fenwick, S.G.

 1.00

1,145 การประเมตนผลกระทบทางสดงคม: แนวทางปฏตบดตตตามรดฐ
ธรรมนภญแหปงราชอาณาไทย พ.ศ. 2550

Kasetsart Journal - Social Sciences ระดดบนานาชาตต 05/2554-08/2554นางนภาลดย ทองปดน
สอานดกหอสมทด บางเขน ฝป ายบรตการ

 1.00

1,146 ปดจจดยททพมทผลตปอการตดดสตนใจเลพอกใช ดระบบบอาบดดของเสทย
ของผภ ดประกอบการฟารรมสทกร

Journal of Environmental Research ระดดบนานาชาตต 12/2554-12/2554รศ.เอมอร อดงสทรดตนร
คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาควตชาสปงเสรตมและ
นตเทศศาสตรรเกษตร
อ.กดมปนาท วตจตตรศรทกมล
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาควตชา
เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรดพยากร
นางสาวศทภวรรณ ภภปพดนธร
นตส ตตปรตญญาโท

 0.75

รวม จลานวนท จนงหมด = 1,146 เร รทอง    (จลานวนเฉพาะวารสารทอทม อครานล นาหน จก = 1,028 เร รทอง     คราถรวงนล นาหน จก = 877.25)
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