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[1+1] and [2+2] crown ethers derived 
from N , N-bis(   
2-hydroxyalkylbenzyl)alkylamine and 
their inclusion phenomena with metal 
ions

ผศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี JOURNAL OF 
INCLUSION 
PHENOMENA AND 
MACROCYCLIC 
CHEMISTRY

12/25511 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

3D geometrical assessment of femoral 
curvature: A reverse engineering 
technique

รศ.ปองวิทย์ ศริโพธ์ิ Journal of the Medical 
Association of Thailand

09/25512 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ

A Comparative Study on Net Energy 
Gain of Main Raw Materials for Ethanol 
Production in Thailand

รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ Journal of Research in 
Engineering and 
Technology

07/2551-09/25513 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

A Study on Melt Rheology and Extrudate 
Swell of HDPE in a Single Screw 
Extruder

รศ.เทอดไทย 
วัฒนธรรม

J. of Research in 
Engineering and 
Technology

10/2551-12/25514 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.สุนันท์ ลิ้มตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Analysis of Aquatic Ecosystem Response 
for Zone Management of Ban Pho Town, 
Chachoengsao Province, Thailand

รศ.จารุมาศ เมฆ
สัมพันธ์

Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/25515 คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Application of an Electrolytic Water 
Treatment Technique in a Litopenaeus 
vannamei (Boone, 1931) 
Closed-Hatchery System

อ.วราห์ เทพาหุดี Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/25516 คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะ
ภูมิ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

Application of Auxiliary Variable in 
Response Mean Longitudinal Data

อ.จุฑาภรณ์ แซ่คู Journal of Thai Statistical 
Association

01/25527 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

Application of Inter Simple Sequence 
Repeat (ISSR) Marker for Typing of 
Saccharomycopsis fibuligera Isolated 
from Loog-pang, Kao-mag and Satho

รศ.วิเชียร ลีลาวัชร
มาศ

Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-12/25518 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Biohydrogen from Phototrophic 
Bacteria, A Renewable Energy 
Potentially Combine with Fuel Cell

รศ.เลอลักษณ์ จิตร
ดอน

Journal of Research in 
Engineering and 
Technology.

07/2551-12/25519 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

Cloning and expression of conserved 
region of immunoglobulin-like protein 
against Leptospira kirschneri.

รศ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ Journal of KKU 
Veterinary Medicine.

10/255110 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

ผศ.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่
อร่าม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน

รศ.ปฐมาพร เอมะวิ
ศิษฎ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน
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Composite-Sibbed Line Methods and 
Their Potential Use in Sweet Corn 
Hybrids

ศ.กฤษฎา สัมพันธา
รักษ์

Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255111 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

นางสาวชฎามาศ จิตต์
เลขา

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

อ.สุขุมาลย์ เลิศมงคล คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

Development of instantnoodles from 
high-iron rice and iron-fortified rice flour

นางสาวสุภารัตน์ เรือง
มณีไพฑูรย์

Songklanakarin J.Sci. 11/2551-12/255112 สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Diversity of Stingless Bees (Apidae: 
Meliponini) in Thong Pha Phum District, 
Kanchanaburi Province, Thailand

รศ.สาวิตรี มาไลย
พันธ์ุ

Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255113 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

รศ.โกศล เจริญสม คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Educating Young Children with Autism 
in Inclusive Classrooms in Thailand

อ.อังคณา อ่อนบุญเอ้ือ Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

09/2551-12/255114 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

Effect of Burning Fire on Fuel Bed 
Properties in the Dry Deciduous 
Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng 
Wildlife Sanetuary, Uthai Thani 
Province.

รศ.สันต์ เกตุปราณีต วารสารวนศาสตร์ (Thai 
Journal of Forestry)

06/2551-06/255115 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Effect of Capsaicin on Germination of 
Colletotrichum capsici Conidia

รศ.สมศิริ แสงโชติ Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255116 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

ผศ.สุเทวี ศุขปราการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

Effect of Nucleation Process on 
Crystallization Kinetics and 
Morphological Development during 
Polymer Crystallization: A Monte Carlo 
Study

ผศ.สิริพล อนันตวรส
กุล

Journal of Research in 
Engineering and 
Technology

07/2551-09/255117 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Effects  of  Yttria  Concentration  and  
Microstructure  on  Electric  Breakdown  
of  Yttria  Stabilized  Zirconia

นางสาวอรทัย จง
ประทีป

Journal  of  Metal,  
Materials  and  Minerals.

06/255118 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
แห่งชาติ

Effects of biodegradable coating on 
barrier properties of paperboard food 
packaging

ผศ.ธัญญารัตน์ จิญกา
ญจน์

Journal of Metals, 
Materials and Minerals

02/255219 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
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Effects of biodegradable coating on 
barrier properties of paperboard food 
packaging

อ.รังรอง ยกส้าน Journal of Metals, 
Materials and Minerals

02/255219 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาค
วิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการ
เคมีและฟิสิกส์

Effects of Extenders and Glutamine on 
the Cooled Storage of Semen of Thai 
Native Crossbred and Full-Size 
Purebred Horses

อ.ขนิษฐา เพชรอุดม
สินสุข

Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255120 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

รศ.เกษกนก ศิรินฤมิต
ร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

นางสาวปิยวรรณ สุธร
รมาภินันท์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์

นายกรไชย (มังกร) กร
แก้วรัตน์ (ดํายัง)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมิ
นทร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

ENHANCING GRADE 10 THAI 
STUDENT' STOICCHIOMETRY 
UNDERSTANDING AND ABILITY TO 
SOLVE NUMBERICAL PROBLEMS VIA 
A CONCEPTUAL CHANGE 
PERSPECTIVE

รศ.สุนันท์ สังข์อ่อง JOURNAL OF SCIENCE 
AND MATHEMATICS 
EDUCATION IN S.E. 
ASIA

06/2551-10/255121 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ผศ.นฤมล ยุตาคม คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

รศ.สุดจิต สงวนเรือง คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

EQ:บุคคลและทีม อ.ศยามล เอกะกุลานัน
ต์

Journal of Social Sciences 
and Humanities

07/2551-12/255122 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

Experimental Demonstration of 
Thermoacoustic Cooling

อ.เกรียงไกร อัศวมาศ
บันลือ

Engineering and 
Technology

01/2552-03/255223 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Expression and Purification of NS1 
Protein of Highly Pathogenic Avian 

รศ.พรทิพภา เล็ก
เจริญสุข

Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255124 คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยา
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Influenza Virus H5N1 in Escherichia coli ภูมิคุ้มกัน

ผศ.นรินทร์ อุประ
กรินทร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์

Extraction and Basic Testing for 
Antibacterial Activity of the Chemical 
Constituents in Suregada multiflorum

ผศ.สุนทรี ขุนทอง Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255125 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวด
ล้อม

ผศ.วันวิสา สุด
ประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

Genetic relationship among subspecies 
of Musa acuminata Colla and A-genome 
consisting edible cultivated bananas 
assayed with ISSR markers

อ.พฤทธ์ิ ราชรักษ์ Songklanakarin Journal 
of Science and 
Technology

11/255126 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ผศ.วิชาญ เอียดทอง คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

How amantadine and rimantadine 
inhibit proton transport in the M2 
protein channel

อ.อาทร ลอยสรวงสิน JOURNAL OF 
MOLECULAR GRAPHICS 
& MODELLING

10/255127 คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

Interaction among Stakeholder 
Representative and Their Stake in 
Participatory Forest Resources 
Mangement

อ.พสุธา สุนทรห้าว Thai Journal of Forestry 01/2552-04/255228 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Investigation of the Interrelationship 
between Inspection Errors on Quality 
Costs

อ.สิรางค์ กลั่นคําสอน Journal of Research in 
Engineering and 
Technology

10/2551-12/255129 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Kinetic Study of Palm Olein Oil 
Transesterification using Strontium 
Oxide

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ Engineering and 
Technology

01/2552-03/255230 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Labdane diterpenes from the rhizomes 
of Hedychium coronarium

รศ.สุพรรณา เตชะ
สกุล

NATURAL PRODUCT 
RESEARCH

10/255131 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Locally Measurable Signal in General 
Multimachine System of STATCOM 
Controller For Enhancing Transient 
Stability

อ.ปรีชานนท์ คุ้มกระ
ทึก

Jounal of Reseach in 
Engineering and 
Technology

07/2551-09/255132 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Needs Analysis of Knowledge in 
Linguistics for English-Major Students

อ.นภาศรี ทิมแย้ม Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

09/2551-12/255133 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Nitrification and Organic Oxidation 
Using Polyethylene Bio-carrier

ผศ.นฤมล วงศ์ธนา
สุนทร

Khon Kaen University 
Research Journal

11/255134 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ON PRODUCTION AND MAKETING รศ.สันติ สุขสอาด วารสารการจัดการป่าไม้ 06/2551-12/255135 คณะวนศาสตร์ บางเขน
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ASPECTS OF PULP IN THAILAND ภาควิชาการจัดการป่าไม้

ON THE IDENTITY OF RANA 
BARAMICA BOETTGER, 1901 FROM 
SOUTHERN THAILAND
(AMPHIBIA, ANURA, RANIDAE)

อ.ประทีป ด้วงแค วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 12/2551-12/255136 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Preliminary Study of Nickel Aluminate 
Prepared from Nickel Complex as a Solid
Support for Hydrogination Reaction in a 
Continuous-flow Microreactor

ผศ.นัทธมน คูณแสง Journal of Research in 
Engineering  and 
Technology

10/2551-12/255137 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

ผศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

Public language grac'd' : Rhetorical 
Dilemma and Gender Politics in 
Elizabeth Cary's The Tragedy of Mariam

นายธงรบ รื่นบรรเทิง วารสารมนุษยศาสตร์ 
(HUMANITIES 
JOURNAL)

07/2551-12/255138 คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์

Quality and Characteristics of Effluents 
from Hybrid Catfish Ponds

รศ.ยนต์ มุสิก Kasetsart University 
Fisheries Research 
Bulletin

09/255139 คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

Quality Characteristics of Blue 
Swimming Crab (Portunus pelagicus, 
Linnaeus 1758) Meat Fed Gracilaria 
edulis (Gmelin) Silva

ผศ.มยุรี จัยวัฒน์ Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255140 คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

รศ.นงนุช รักสกุลไทย คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

Radiation-induced grafting of styrene 
onto natural rubber latex with high 
rubber content by gamma radiation

อ.ธาริณี นามพิชญ์ Journal of Research in 
Engineering and 
Technology

07/2551-09/255141 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาค
วิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการ
เคมีและฟิสิกส์

รศ.เทอดไทย 
วัฒนธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นางสาวเรืองรอง ทอง
ตัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

Real-Time Reference Position Shaping to 
Reduce Vibration in Slewing of a 
Very-Flexible-Joint Robot

อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย Engineering and 
Technology

01/2552-03/255242 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Relationship between the Sodium 
Nitroprusside Test for Ketone Bodies in 
Urine and Serum -Hydroxybutyrate 
Concentrations in Dairy Cows

รศ.ธีระ รักความสุข Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255143 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

Relationships among milk urea-nitrogen, 
dietary parameters, and fecal nitrogen in

ผศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส CANADIAN JOURNAL OF 
VETERINARY 

10/255144 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
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commercial dairy herds RESEARCH-REVUE 
CANADIENNE DE 
RECHERCHE 
VETERINAIRE

ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

Seed Composition and Physiological 
Changes in Thai Peanut cv. Kaset 1 and 
Tainan 9 during Maturation

รศ.จวงจันทร์ ดวงพัต
รา

Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255145 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.วันชัย จันทร์
ประเสริฐ

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา

Silk Degumming Solution as Substrate 
for Microbial Protease Production

นางสาวพิลาณี ไว
ถนอมสัตย์

Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255146 สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาววราภรณ์ อภิ
วัฒนาภิวัต

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

Single- and bi-components adsorption of 
phenol and isopentanoic acid onto 
activated carbon

นางสาวพิลาณี ไว
ถนอมสัตย์

Thai Environmental 
Engineering Journal

08/2551-08/255147 สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาววราภรณ์ อภิ
วัฒนาภิวัต

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.มงคล ดํารงค์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Study of Internal, Generic and Fuzzy 
Model Control by Virtual Instruments

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ Engineering and 
Technology

01/2552-03/255248 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Synthesis and Biological Evaluation of 
3,16,20-Polyoxygenated Steroids of 
Marine Origin and Their Analogs

รศ.บุญส่ง คงคาทิพย์ Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255149 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

The Adoption of the System of Rice 
Intensification (SRI) in Tram Kak 
District,Takeo Province,Cambodia: The 
Case Study of Leading Farmers

ผศ.พิชัย ทองดีเลิศ Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

09/2551-12/255150 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร

รศ.ประเดิม ฉํ่าใจ คณะเกษตร บางเขน
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ภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร

The Dependency of Cathode Platinum 
Loading on Electrical Active Area and 
Performance of a Pem Fuel Cell

รศ.สุนันท์ ลิ้มตระกูล J. of Research in 
Engineering and 
Technology.

07/2551-09/255151 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.เทอดไทย 
วัฒนธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

The Five Ancient Yao Embroidery 
Designs

ผศ.ศรัณย์ นักรบ วารสารมนุษยศาสตร์ 07/2551-12/255152 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาศิลปนิเทศ

The improvement of water resistance 
property of paperboard by SF6 plasma

ผศ.ธัญญารัตน์ จิญกา
ญจน์

Journal of Matals, 
Materials and Minerals

11/2551-02/255253 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

อ.อําพร เสน่ห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาค
วิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการ
เคมีและฟิสิกส์

The Influence of NaCl Concentration on 
the Build-Up Properties and Aggregation 
of Reactive Dyes

อ.จันทร์ทิพย์ ซ่ือสัตย์ Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/255154 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

The Monitoring of Water Content in 
PEMFC via State Observer Technique

อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล Journal of Research in 
Engineering and 
Technology

07/2551-09/255155 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

The study on optimization of 
transesterification reaction for 
production of biodiesel by microwave 
irradiation

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ Kasetsart Engineering 
Journal

02/255256 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.เพ็ญจิตร ศรี
นพคุณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนหล่อสําเร็จรูป 
(Precast)

อ.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ โยธาสาร 07/2551-08/255157 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การงอกของเมล็ดและการพัฒนาเป็นต้นของ
กล้วยไม้กะเร่กะร่อนปากเป็ด (Cymbidium 
findlaysonianum Lindl.) บนอาหารเติมสาร
อินทรีย์บางชนิด

รศ.สนธิชัย จันทร์
เปรม

Walailak J. of Science and 
Technology

07/2551-12/255158 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

การใช้ Mango-Leaf Assay ในการประเมิน
ศักยภาพของ Bacillus megaterium สายพันธ์ุ 
3103 ในการเป็นศัตรูธรรมชาติต่อรา 
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค
หลังเก็บเก่ียวของมะม่วง.

อ.อุดม ฟ้ารุ่งสาง วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2551-12/255159 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

นางนวลวรรณ ฟ้ารุ่ง
สาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
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ปลูกพืชทดลอง

ผศ.ลพ ภวภูตานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

อ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑา
กุล

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

นายเจริญ ขุนพรม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว

การใช้วิธีประเมินแบบรวดเร็ว เพื่อวิเคราะห์หา
แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ
ชลประทานอ่างเก็บนํ้าพระปรง

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ วิทยาสารกําแพงแสน 09/2551-12/255160 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การซ่อมแซมเปลือกหอยทากยักษ์ โดยเซลล์สร้าง
สารเปลือกบริเวณขอบแมนเทิล

รศ.วิยะดา สีหบุตร วิทยาสารกําแพงแสน 12/255161 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

การตรวจสอบการแปรผันทางฟีโนไทป์และจีโน
ไทป์ในสุนัข 9 ครอบครัวท่ีนํามาใช้ศึกษาโรคข้อ
สะโพกเสื่อมในสุนัข

อ.จันทร์จิรา ภวภูตา
นนท์ (พึ่งเจริญสกุล)

วารสารสัตวแพทย์ 01/2552-04/255262 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.เกษกนก ศิรินฤมิต
ร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

ผศ.จุลภาค คุ้นวงศ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การประเมินคุณภาพของผลฝรั่งแบบไม่ทําลาย
เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์

อ.รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2551-12/255163 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การประเมินปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได้ของ
มังคุดแบบไม่ทําลายโดยใช้แสงย่านความยาว
คลื่นใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้น

นางวารุณี ธนะแพสย์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2552-04/255264 สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ดร.ศุมาพร เกษม
สําราญ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การประเมินปริมาณสังกะสีและแคดเมียมในดินท่ี ผศ.ศวพร ศุภผล วารสารดินและปุ๋ย 09/255165 คณะเกษตร บางเขน
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ใช้ปลูกข้าว ข้าว และเส้นผมของประชากร อําเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ภาควิชาปฐพีวิทยา

การประเมินผลโครงการชลประทานอ่างเก็บนํ้า
พระปรงโดยวิธีประเมินผลแบบรวดเร็ว

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ วิทยาสารกําแพงแสน สาขา
วิศวกรรมศาสตร์

09/2551-12/255166 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การประเมินอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

รศ.วิชัย กิจวัทวรเวทย์ National Conference on 
civil engineering # 14

05/2552-05/255267 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประยุกต์ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
สําหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถ่ัว
เหลืองและกากถ่ัวเหลือง

อ.ชุติมา ไวศรายุทธ์ ThaiVCML Journal 01/255268 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
โครงการจัดตั้งภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ในลุ่มนํ้าปิงตอนบน

อ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ วิทยาสารกําแพงแสน 09/2551-12/255169 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตา
นนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

การประยุกต์วิธีการคํานวณโดยหลักพันธุกรรม
เพื่อหาขนาดท่อท่ีเหมาะสม

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ วิศวกรรมสาร มก. 08/2551-11/255170 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบําบัด
นํ้าชะมูลฝอยแบบบึงประดิษฐ์

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไทย

09/2551-12/255171 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การเปรียบเทียบความดันโลหิตในสุนัขท่ีบ้าน
และท่ีโรงพยาบาลสัตว์ โดยเครื่องมือวัดแรงดัน
โลหิตทางอ้อม 2 วิธี

ผศ.อมรรัตน์ ศาสตรวา
หา

วารสารสัตวแพทย์ 09/2551-12/255172 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

ผศ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

การเปรียบเทียบผลผลิตของชมพู่พันธ์ุทับทิมจัน
ทืในระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ด้วยการปลูกระยะ
ชิดในสองปีของการให้ผลผลิต

รศ.กวิศร์ วานิชกุล วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 06/2551-06/255173 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การเปรียบเทียบสังคมนกด้านตั้งระหว่างพื้นท่ี
อพยพราษฎรกับป่าดิบแล้งธรรมชาติในผืนป่า
ตะวันตก

อ.ประทีป ด้วงแค Thailand National 
History Museum Journal.

07/2551-07/255174 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การผลิตแอนติบอดีในไก่ไข่เพื่อตรวจเชื้อ 
Pantoea stewartii subsp.stewartii สาเหตุ
โรคเหี่ยวของข้าวโพด

ผศ.รัชนี ฮงประยูร Agricultural Science 
Journal

01/2552-04/255275 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

รศ.นิพนธ์ ทวีชัย คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
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การผลิตแอนติบอดีในไก่ไข่เพื่อตรวจเชื้อ 
Pantoea stewartii subsp.stewartii สาเหตุ
โรคเหี่ยวของข้าวโพด

ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน Agricultural Science 
Journal

01/2552-04/255275 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

การเผยแพร่ดนตรีไทยบนโลกไซเบอร์ อ.ภาคม บํารุงสุข วารสารมนุษยศาสตร์ 
(HUMANITIES 
JOURNAL)

07/2551-12/255176 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาศิลปนิเทศ

การฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรมหลัก
สูตรการพัฒนาการใช้พืชในท้องถ่ิน เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน เขตลุ่มนํ้าน่าน

รศ.สมศรี ภัทรธรรม Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

09/2551-12/255177 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
บางเขน
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลัก
สูตรการฝึกอบรม

นายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนัน
ท์

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
บางเขน
ฝ่ายฝึกอบรม

การพัฒนาของฟอลลิเคิลในแม่กระบือปลักหลัง
การปรับขนานการเป็นสัด (Bubalus bubalis)

นายเอกชาติ พรหมดิ
เรก

Thai.J.Vet.Med. 10/2551-12/255178 คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพ
ลยา

อ.จิตติมา พิศาภาค Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

01/2552-04/255279 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ผศ.สิริพร ทิพย์คง คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทาง
การกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย

สุพัชรินทร์ ปานอุทัย วารสารวิทยาศาสตร์การออก
กําลังกายและกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา

01/2552-04/255280 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กําแพงแสน
สํานักงานเลขานุการ

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
นิสิตครูสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.สันติ ศรีสวนแตง วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์

05/2552-08/255281 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน

รศ.ผ่องพรรณ ตรัย
มงคลกูล

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน

รศ.ประสงค์ ตันพิชัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน

อ.นิรันดร์ ย่ิงยวด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน

การพัฒนาสื่อแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีและ
วิธีการ"การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย

ผศ.พิชัย ทองดีเลิศ วารสารพัฒนาการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยรังสิต

07/2551-12/255182 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและ
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คอมพิวเตอร์" นิเทศศาสตร์เกษตร

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ "เรียนเกษตรอย่าง
สร้างสรรค"์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

รศ.ผ่องพรรณ ตรัย
มงคลกูล

Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

09/2551-12/255183 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน

การเพาะเลี้ยงไข่นํ้า  (Wolffia arrhiza (L.) 
Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์

รศ.สุขุม เร้าใจ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

01/2552-04/255284 คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

การแพร่กระจายของสังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม
จากการจราจรในพื้นท่ีผลิตผักเขตชุมชนเมือง 
จังหวัดสระบุรี

ผศ.ศวพร ศุภผล วารสารดินและปุ๋ย 07/2551-08/255185 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ศ.ศุภมาศ พนิชศักดิ์
พัฒนา

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

การยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยี
แผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในการ
เลี้ยงโคนม

รศ.ศุภพร ไทยภักดี Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

01/2552-04/255286 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร

รศ.สาวิตรี รังสิภัทร์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร

รศ.สมเกียรติ ประสาน
พานิช

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

การแยกองค์ประกอบการใช้พลังงานของภาค
อุตสาหกรรมไทย

ผศ.บัณฑิต ชัยวิ
ชญชาติ

วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

06/2551-06/255187 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

การลดการสั่นสะเทือนด้วยอุปกรณ์แยกการสั่น 
ตอนที่ 2

อ.หทัยเทพ วงศ์
สุวรรณ

Mechanical Technology 
Magazine

07/2551-07/255188 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การวัดพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวด
ล้อม: การวิจัยเชิงสํารวจ

อ.พัฒน์นรี ศรีศุภ
โอฬาร

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 07/2551-12/255189 คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการตลาด

การวางผังบริเวณสถานพักตากอากาศท่องเท่ียว
เชิงเกษตร อ.ด่ามะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

รศ.ศศิยา ศิริพานิช วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2552-04/255290 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาดของ
อุตสาหกรรมนํ้าตาลในประเทสไทย

อ.อภิชาต ดะลุณเพธย์ วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

06/2551-06/255191 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

การวิเคราะห์ความแข็งแรงของใบบดแบบ
กระแทกแตกด้วยวิธีไฟไนต์เอลเิมนต์

อ.ธํารงค์ พุทธาพิทักษ์
ผล

วิศวกรรมสาร มก. 08/2551-10/255192 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการประเมิน
วงจรชีวิตเอทานอล

อ.วินัย พุทธกูล วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

06/2551-06/255193 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการ
เก็บเก่ียวชมพู่พันธ์ุทับทิมจันท์

อ.วชิรญา อ่ิมสบาย Agricultural Science 
Journal

09/2551-12/255194 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการ
เก็บเก่ียวชมพู่พันธ์ุทับทิมจันท์

ศ.สายชล เกตุษา Agricultural Science 
Journal

09/2551-12/255194 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รศ.กวิศร์ วานิชกุล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การศึกษาการระบายความร้อนภายในอาคารอบ
กระดาษ

ผศ.นันทิยา หาญศุภ
ลักษณ์

วิศวกรรมสาร มก 08/2551-10/255195 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การศึกษาความเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชัน
ของไบดอดีเซลจากนํ้ามันสบู่ดํา

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ วารสารวิชาการ วิศวกรรม 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

10/255196 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.เพ็ญจิตร ศรี
นพคุณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การศึกษาแคลอรีเมตรีแบบส่องกราดอนุพันธ์ของ
การตกผลึกไม่ไอโซเทอร์มัลของสารประกอบ 
HDPE และ HDPE/CaCO3

รศ.สุปรียา ตรีวิจิตร
เกษม

Kasetsart Journal 
(Natural Science)

11/2551-12/255197 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฟิสิกส์

การศึกษาจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาทรานส์เอสเท
อริฟิเคชั่นของนํ้ามันสบู่ดํา

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ วิศวกรรมสาร มก. 02/255298 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.เพ็ญจิตร ศรี
นพคุณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การศึกษาแบบสรีระเหมาะที่สุดของคานไม้
ประกอบเหล็กในสภาวะประลัย

รศ.เบญจพล เวทย์
วิวรณ์

วิศวกรรมสาร มก. 11/2551-01/255299 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่บริเวณท่ีมีการบัดกรีด้วยลวดตะกั่วใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์

ผศ.นันทิยา หาญศุภ
ลักษณ์

วิศวกรรมสารมก. 11/2551-01/2552100 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเด่นระหว่างภาษา
ไทยและภาษาหมิ่น-ใต้ ในประเทศไทย

อ.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ วารสารจีนศึกษา 02/2552101 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

การศึกษาผลกระทบของนํ้าท้ิงจากฟาร์มเลี้ยง
สุกรท่ีมีต่อคุณภาพนํ้าและการบริหารจัดการนํ้า
ในคลองประดู่

รศ.สันติ ทองพํานัก วิทยาสารกําแพงแสน 09/2551-12/2551102 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

รศ.บัญชา ขวัญยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์
เอทิลเอสเตอร์จากนํ้ามันปาล์มโอลิอินดิบโดยใช้
เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

รศ.สาวิตรี จันทรานุ
รักษ์

Journal of Engineerings 
Energy and Environment 
(JEEE)

10/2551-05/2552103 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การแสดงออกและคุณสมบัติของรีคอมไบแนนท์
โปรตีนวีพี 1 ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโร
ไทป์โอ สเตรนท้องถ่ิน ท่ีผลิตจากอีโคไล

นางสาวศิริพร วิหคโต วารสารสัตวแพทย์ 10/2551104 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

การหาตําแหน่งยีน และเครื่องหมายที่ใกล้ชิดกับ
ยีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริก

ผศ.จุลภาค คุ้นวงศ์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 11/2551105 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

นางสาวสิริกุล วะสี สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขต
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ร้อน

รศ.อรรัตน์ มงคลพร คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

การหาปริมาณอากาศท่ีไหลเข้าสู่ท่อไอดีของ
เคร่ืองยนต์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม

ผศ.พีระยศ แสนโภชน์ วารสารวิชาการเนคเทค 07/2551-10/2551106 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การอันโลดนํ้าตาลระหว่างการพัฒนาของผล
มะละกอ

ดร.พีรพงษ์ แสง
วนางค์กูล

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2551-12/2551107 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว

นายเจริญ ขุนพรม สถาบันวิจัยและพฒันา  กําแพง
แสน
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว

การาจัดการคนเก่งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในเขตภาคอีสานเหนือตอนบน

อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

01/2552-03/2552108 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กําแพงแสน
สาขาวิชาการจัดการทางการ
กีฬา

ขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตรวจคน
เข้าเมืองผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

รศ.จตุพร บานชื่น Journal of Social Sciences 
and Humanities

07/2551-12/2551109 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประ
ศาสนศาสตร์

ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่2009 รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ Thailand Engineering 
Journal

05/2552-06/2552110 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

ความเข้มแข็งของครอบครัว : มุมมองทาง
จิตวิทยา

ผศ.ทิพย์วัลย์ สุรินยา Journal of Social Sciences 
and Humanities

07/2551-12/2551111 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

ความเข้าใจและการสอนธรรมชาติของวิทยา
ศาสตร์ในเร่ืองโครงสร้างอะดอมของครูผู้สอนวิชา
เคมี

ผศ.นฤมล ยุตาคม Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

09/2551-12/2551112 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อโครงการ
ศูนย์พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์พื้นท่ีสวนป่า
เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี

รศ.อภิชาต ภัทรธรรม Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

01/2552-04/2552113 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

ความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างดัชนีความแตก
ต่างของพืชพรรณ (NDVI) กับ การแพร่กระจาย
ของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
จังหวัดอุทัยธานี

อ.ประทีป ด้วงแค วารสารการจัดการป่าไม้ 07/2551-12/2551114 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ความสามารถในการกําจัดสีย้อมผ้าประเภทรี
แอกทีฟของ Burkholderia glumae

อ.วิชชุพร จันทร์ศรี Envon. Nat. Res. J. 06/2551-11/2551115 คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

รศ.สาโรจน์ ศิริศัน
สนียกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ.วีรานุช หลาง คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
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ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

คุณภาพเน้ือปูม้า (Portunus pelagicus, 
Linnaeus 1758) ท่ีเลี้ยงด้วยสาหร่ายวุ้น 
Gracilaria edulis (Gmelin) Silva

ผศ.มยุรี จัยวัฒน์ Kasetsart Journal 
(Natural Science)

07/2551-09/2551116 คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

รศ.นงนุช รักสกุลไทย คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

เคร่ืองมือช่วยสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ อ.วราพรรณ อภิศุภะ
โชค

HUMANITIES JOURNAL 07/2551-12/2551117 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
การประปานครหลวงปี 2550

อ.ศรัณย์ธร ศศิธนากร
แก้ว

วารสารมนุษยศาสตร์ 
(HUMANITIES 
JOURNAL)

07/2551-12/2551118 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาศิลปนิเทศ

ชนิดแตนมะเดื่อในไทรย้อยใบทู่ในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหา
นคร

รศ.สาวิตรี มาไลย
พันธ์ุ

วิทยาสารกําแพงแสน 09/2551-12/2551119 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

รศ.โกศล เจริญสม คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

เทคนิคการควบควบคุมชนิดอิงแบบจําลอง
สําหรับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ส่วนท่ี 1: 
ภาพรวมของทฤษฎีและเทคนิคในการควบคุม

อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล วิศวกรรมสาร มก 08/2551-10/2551120 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เทคนิคการควบควบคุมชนิดอิงแบบจําลอง
สําหรับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ส่วนท่ี 2: 
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมประเภทต่างๆ ใน
ระดับอุตสาหกรรม

อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล วิศวกรรมสาร มก 08/2551-10/2551121 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เทคนิคการทดสอบความสามารถความสามารถ
การใช้งานในการตรวจสอบภายใน:กรณีศึกษา
โปรแกรมระบบบริหารโครงการ

รศ.อุษณา ภัทรมนตรี วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจ
ประยุกต์ (Kasetsart 
Applied Business Journal)

01/2552122 คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการบัญชี

เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติสําหรับระบบบันทึกเวลา อ.อมรฤทธ์ิ พุทธิ
พิพัฒน์ขจร

วิศวกรรมสาร มก. 08/2551-10/2551123 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพง
แสน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นิเวศวิทยาครอบครัว: การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพ

อ.สุภาภรณ์ สงค์
ประชา

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

01/2552-06/2552124 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน

แนวคิดของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาใน
เรื่องสารและสมบัติของสาร

ศ.วรรณทิพา รอดแรง
ค้า

Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

09/2551-12/2551125 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

รศ.ชลธิชา นุ่มหอม คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

บทบาทของคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรฯ กับ
งานเข่ือน

รศ.วรากร ไม้เรียง หนังสือดงตาลสัมพันธ์ ’51 08/2551-08/2551126 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บทพรรณนาโวหารในวรรณบันเทิงคดี รศ.สริิวรรณ นันทจัน
ทูล

วารสารมนุษยศาสตร์ 01/2552-06/2552127 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาไทย
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ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันนํ้ามันสบู่ดําโดย
ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโปแตสเซียมออกไซด์/ฟอจาไซ
ต์

รศ.ไพศาล คงคา
ฉุยฉาย

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 06/2551128 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ประสิทธิภาพการดับเพลิงเชื้อเพลิงประเภท บี 
ด้วยหมอกนํ้า

ผศ.พิชัย กฤชไมตรี วิศวกรรมสาร มก. 10/2551-03/2552129 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ประกอบ สุรวัฒนา
วรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ประสิทธิภาพของสารต้านเชื้อราจาก Bacillus 
spp. ในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือ
เทศท่ีเกิดจากเชื้อ Pythium aphanidermatum

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง Walailak Journal of 
Science and Technology

08/2551130 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช

ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามีนอี 
เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธ์ุพื้นเมืองจาก
แหล่าง ๆ ของประเทศไทย

รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร วารสารสํานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ

07/2551-12/2551131 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดราคาผลิตภัณฑ์นํ้าส้ม: การ
วิเคราะห์ราคาแบบฮีดอนนิค

ผศ.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญ
ชัย

วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12/2551132 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพ
มหานครและวชิรพยาบาล

ผศ.อรพิน สถิรมน Journal of Social Sciences 
and Humanities

07/2551-12/2551133 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

ผลกระทบของการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ต่อ
กระบวนการส่งเสริมกีฬาในสังคมไทย

นางสาวอัจฉรา ปุราคม วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา 
และสันทนาการ

07/2551-12/2551134 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาพลศึกษา

ผลกระทบจากการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคท่ีมีต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในตําบล
บางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

รศ.อภิชาต ภัทรธรรม วนสารวนศาสตร์ 09/2551135 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพ
ของมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค

อ.จุฑาทิพย์ โพธ์ิอุบล วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2551-12/2551136 คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและ
แบบโครนิกต่อต้นอ่อนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือดาหลา

ผศ.พีรนุช จอมพุก วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2552-04/2552137 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.อรุณี วงศ์ปิยะ
สถิตย์

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

ผลของการเติมปุ๋ยอินทรีย์ต่อการย่อยสลายทาง
ชีวภาพของสารอาทราซีนในดิน

ผศ.กรรณิการ์ สัจจา
พันธ์

วิทยาสารกําแพงแสน 09/2551-12/2551138 คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกบริเวณส่วนบนของ
ร่างกายระยะเวลา 4 สัปดาห์ท่ีมีต่อความเร็วและ
สมรรถภาพแอนแอโรบิกในนักกีฬาวิลแชร์เพศ
ชาย

อ.จักรพงษ์ ขาวถิ่น วิทยาสารกําแพงแสน 01/2552-04/2552139 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กําแพงแสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออก
กําลัง



รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552 )

Page 16 of 19

ระดับชาติ
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ช่ือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลําดับที่ ช่ือคณะผู้วิจัย หน่วยงานที่สังกัด ช่ือวารสารวิชาการ

ผลของการให้ความร้อนต่อคุณภาพมะละกอดิบ
เส้นพร้อมบริโภค

อ.จุฑาทิพย์ โพธ์ิอุบล วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2551-12/2551140 คณะศิลปศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์

ผลของค่าการนําไฟฟ้า และระดับ pH ของสาร
ละลายธาตุอาหาร ต่อการเจริญเติบโต และการ
ใช้ธาตุอาหารของผักกาดหอมคอส

ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2551-09/2551141 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ผศ.ลพ ภวภูตานนท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ผลของนํ้าตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน 
การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้
รับความร้อน

รศ.สงวนศรี เจริญ
เหรียญ

อาหาร 04/2552-06/2552142 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาต่อ
สมรรถภาพการผลิตและการลดอนุมูลอิสระในซี
รั่มของไก่เน้ือ

ผศ.นวลจันทร์ พา
รักษา

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2551-12/2551143 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ผลของพันธ์ุและกระบวนการแช่เยือกแข็งและทํา
ละลายต่อกลิ่นของสับปะรด

รศ.สงวนศรี เจริญ
เหรียญ

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2551-12/2551144 คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ผลของพีเอชและซูโครสต่อสมบัติทางกายภาพ
ของโยเกิร์ตพร้อมดื่มท่ีเพิ่มความคง
ตัวด้วยโปรตีนเวย์แบบเข้มข้น

อ.เทพกัญญา หาญ
ศีลวัต

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

07/2551-09/2551145 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลของสารเคอร์คูมินและเอทานอลต่อการยืดอายุ
การปักแจกันของดอกกุหลาบพันธ์ุไวท์คริสมาสต์

อ.วชิรญา อ่ิมสบาย Agricultural Science 
Journal

09/2551-12/2551146 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ผลของสารไทอะมีโทแซมท่ีมีต่อการเจริญเติบโต
ของข้าวโพด

อ.จําเนียร ชมภู เคหการเกษตร 10/2551147 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

ผลของอายุเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บ
เก่ียวต่อคุณภาพของผลละมุด

ศ.จริงแท้ ศิริพานิช วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2551-09/2551148 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

พฤติกรรมตอบสนองของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อป้าย
เตือนในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ผศ.ดรรชนี เอมพันธ์ุ วารสารวนศาสตร์ 07/2551-12/2551149 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

พลังงานแตกหักของคอนกรีตท่ีมีส่วนผสมของ
มวลรวมหยาบชนิดต่างๆ

ผศ.วันชัย ยอดสุดใจ วิศวกรรมสาร “ฉบับวิจัยและ
พัฒนา”

01/2552-  /2552150 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสัมพันธภาพนวตกรรม
ประเพณีบิณฑบาตทางนํ้า

อ.ศรันย์ สมันตรัฐ KU Journal 03/2552-  /2552151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

มิติใหม่การจัดการศึกษาอาชีพ ผศ.สมสุดา ผู้พัฒน์ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 01/2552-04/2552152 คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

รายงานการพบหนอนบอตในกระเพาะอาหาร
ของช้างป่าจากจังหวัดกาญจนบุรี

อ.พรชัย สัญฐิติเสรี วารสารสัตวแพทย์ 01/2552-04/2552153 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

นางนงนุช ภิญโญภานุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
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วัฒน์ ภาควิชาปรสิตวิทยา

อ.จํานงจิต ผาสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

อ.นันทวัน ญาติบรรทุง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์
ใหญ่และสัตว์ป่า

นายณัฐพล เมืองทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

ผศ.ไชยยันต์ เกษรด
อกบัว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

รายงานสัตว์ป่วย: Craniomandibular 
osteopathy ในสุนัขพันธ์ุอเมริกัน พิทบลู เทอร์
เรีย ในประเทศไทย

อ.สุณี คุณากรสวัสดิ์ วารสารสัตวแพทย์ 09/2551-12/2551154 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพง
แสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์
เลี้ยง

รีเลย์ระยะทางแบบโมห์ท่ีปรับค่าได้ด้วยวิธ๊ KU 
เพื่อชดเชยความต้านทานฟอล์ทขณะเกิด
ฟอล์ทแบบเฟส-เฟส

รศ.ตฤณ แสงสุวรรณ วิศวสารลาดกระบัง 12/2551155 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รู้จักปูน่ิมเงินล้าน ผศ.นงนุช อังยุรีกุล วารสารสัตว์เศรษฐกิจ 06/2551-06/2551156 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

ลักษณะนิสัยด้านการเมืองการปกครองของคน
ไทย

รศ.สมเกียรติ วันทะนะ Journal of Social Sciences 
and Humanities

07/2551-12/2551157 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประ
ศาสนศาสตร์

เลือด หยาดเหง่ือ และนํ้าตาการสร้างอัตลักษณ์
คนข้ามเพศในนวนิยายเร่ือง ทางสายท่ีสาม ของ
กีรติ ชนา

อ.นัทธนัย ประสาน
นาม

Kasetsart Journal (Social 
Sciences)

09/2551-12/2551158 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

วัสดุเพาะทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนพีทมอสสําหรับ
การเพาะเมล็ดองุ่น

อ.ภาสันต์ ศารทูลทัต วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2552-02/2552159 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

วิกฤติโลกร้อนในทัศนะนักเศรษฐศาสตร์ รศ.วุฒิ หวังวัชรกุล วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัย
ธรรมาธิราช

06/2551160 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

วิจารณ์หนังสือเรื่อง How to Behave: 
Buddhism and Modernity in Colonial 
Cambodia 1860-1930. by Anne Ruth 
Hansen.

อ.ธิบดี บัวคําศรี วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง 09/2551-12/2551161 คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาประวัติศาสตร์

วิศวกรหญิงไทยกับรางวัลนวัตกรรมในปี
พ.ศ.2551

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ THAILAND 
ENGINEERING 
JOURNAL

01/2552-02/2552162 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

ศัพท์สะท้อนระบบฐานันดรในสังคมไทยจาก นางสุรีย์รัตน์ บํารุงสุข วารสารมนุษยศาสตร์ 07/2551-12/2550163 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
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พจนานุกรม (HUMANITIES 
JOURNAL)

ภาควิชาภาษาไทย

สถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพในประเทศไทย

อ.เดชรัต สุขกําเนิด วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

06/2551-06/2551164 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

สมรรถนะในการป้องกันความร้อนของแผงกัน
แดดไม้เลื้อยในเขตร้อนชื้น

รศ.พาสินี สุนากร วารสารพลังงาน
สถาบันวิจัยพลังงาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

07/2551165 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บางเขน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ส้มโอ ทําไมตลาดส่งออกไม่สดใสเท่าท่ีควร ผศ.นงนุช อังยุรีกุล วารสารเคหการเกษตร 08/2551-08/2551166 คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร

สัตว์ชนิดใหม่ของโลกท่ีถูกตั้งชื่อโดยและตั้งชื่อ
เพื่อเป็นเกียรติแด่
ดร. จารุจินต์ นภีตะภัฏ (2493-2551)

อ.ประทีป ด้วงแค วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 12/2551-12/2551167 คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

สาเหตุการตายของหอยเชอร่ีเน่ืองจากจุนสี รศ.วิยะดา สีหบุตร วิทยาสารกําแพงแสน 12/2551168 คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

หนอนพยาธิ และพยาธิภายนอกของนกนางแอ่น
ตะโพกขาวหางแฉกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รศ.อาคม สังข์วรานนท์ วารสารสัตวแพทย์ 01/2552-04/2552169 คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.สถาพร จิตตปาล
พงศ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

แหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อ.สิรางค์ กลั่นคําสอน อุตสาหกรรมสาร 03/2552-04/2552170 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อรรถศาสตร์เชิงเปรียบเทียบความคลุมเครือ
ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน

อ.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ วารสารมนุษยศาสตร์ 01/2552-06/2552171 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และต้น
ทุนค่าอาหารของการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์
ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ด้วยอาหาร
ต่างกัน 3 ชนิด

นายวุฒิชัย อ่อนเอ่ียม วารสารการประมง 03/2552-04/2552172 คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายเทพบุตร เวช
กามา

คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

อัตรามีเทนออกซิเดชันและการเปลี่ยนแปลงองค์
ประกอบดินในชั้นหน้าดินกลบทับท่ีมีไนโตรเจน
สูงของหลุมฝังกลบมูลฝอย

รศ.วิไล เจียมไชยศรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 09/2551-12/2551173 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อิทธิพลของปุ๋ยต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุ
อาหารในกระชายดํา (Kaempferia paviflora 
wall)

อ.วิภาวรรณ ท้ายเมือง วิทยาสารกําแพงแสน 09/2551-12/2551174 คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

อุดมการณ์พระโพธิสัตว์: พุทธจริยศาสตร์เพื่อ
มหาชน

ผศ.วิทยา ศักยาภินันท์ วารสาร
มนุษยศาสตร์(Humanities 

01/2552-06/2552175 คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
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