ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

1 A Comparative Study of a Light-Duty

Diedel Vehicle Performance,Fuel
Consumption and Emissions Operating
on Diedel/5% of Biodiesel Blends(B5)over
New European Driving Cycle (NEDC) and
Bangkok Driving Cycle(BDC)
2 A Development of Virtue, Morality and
Desirable Characteristics Scale for
Preschool Children in School under the
Office of Lak Si District, Bangkok

3 A new screening test to detect monensin

in chicken plasma and egg by
spectroscopic method
4 A Study on the Calibration of an Orifice
Flow Meter in a Small Counter-Flow
Cooling Tower Testing

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

อ.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal of Research in
Engineering and
Technology

04/2552-06/2552

นวนละออง หงส์ภู

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาการศึกษา

วิทยาสารกําแพงแสน

09/2552-12/2552

อ.วารุณี ลัภนโชคดี

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเภสัชวิทยา

Journal of Mahanakorn
Veterinary Medicine.

07/2552

ชื่อคณะผู้วิจัย

อ.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล

หน่วยงานที่สังกัด

รศ.มนตรี พิรุณเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

07/2552-09/2552

5 A Survey on differential geometry

อ.ฐิติวรรณ ศรีนาค

07/2552-12/2552

6 Accelerated Compresssive Strength of

Manop
Metharonarat

Fly Ash Concrete

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

8 An Analysis of Errors Regarding Verbs,
Tenses, and Aspects in Thai Graduate
Students' Academic Writing

รศ.ประเสริฐ สุวรรณ
วิทยา
ผศ.กันทิมาณี พันธุ์
วิเชียร

Centella asiatica against Staphylococcus
aureus in bovine mastitis

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

ผศ. ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่ง
คณะเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยศรี
เจริญ
นครินทรวิโรฒ
นายอภิชาติ ประเดิมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
อ.นภาศรี ทิมแย้ม
คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
Prapakamol
Pholthee

9 Antibacterial activity of crude extracts of

Journal of Research in
Engineering and
Technology
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
วารสารวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน journal of research in
engineering and
technology

นางดวงกมล แต้มช่วย

10/2552-12/2552

วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การ 10/2552-12/2552
แพทย์ จุลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Graduate Student in English
for Specific Purposes
Program, Graduate
School,Kasetsart University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
Kasetsart Veterinarians
เกษตรศาสตร์

07/2552-12/2552

12/2552

รศ.ธีระ รักความสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า
ผศ.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน
รศ. นงลักษณ์ เรืองวิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

10 Application of Auxiliary Variable in
Response Mean Longitudinal Data

11 Appropriate Solvent for the Extraction of
Seed Protein Indicating Purity and
Variety of Certain Field Crop Using
Ultra-thin Layer Isoelectric Focusing

ชื่อคณะผู้วิจัย
อ.จุฑาภรณ์ แซ่คู

หน่วยงานที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Journal of Thai Statistical 01/2552
Association

รศ. ดร. พาชิตชนัต ศิริ สถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พานิช
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา วิทยาสารกําแพงแสน
ธัญมาศ นิยมญาติ
พืชไร่นา

09/2552-12/2552

อ.นงลักษณ์ เทียนเสรี

12 Characterisation of endophytic

actinomycetes isolated from wattle trees
(Acacia auriculiformis A. Cunn. ex
Benth.) in Thailand.

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
นายชาคริต บุญอยู่
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชา Thai Journal of Genetics 07/2552-12/2552
พันธุศาสตร์
อ.กรรณิการ์ ดวงมาลย์
อัจฉรา นันทกิจ

13 Characterization of Digestive Enzymes
from Adult Freshwater PearlMussels
Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856)

14 Cloning and nucleotide sequence analysis
of xylose reductase (XR) gene from
thermotolerant methylotrophic yeast
Ogataea siamensis N22

รศ.อรินทิพย์ ธรรมชัย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
พิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร์
Wilailuk Khrueanet Department of Science and KKU Science Journal
01/2552-12/2552
Technology, Nong Khai
(Supplement)
campus, Khon Kaen
University,Nong Khai 43000,
Thailand
รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
ผศ.อรุณี อิงคากุล
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี
Satit Kovitvadhi
Department of Agriculture,
Faculty of Science and
Technology, Rajabhat
Bansomdejchaopraya
University, Thailand
Institute of Marine Research,
Krisna
Rungruangsak-Torri Matre Research Station,
ssen
N-5984 Matredal, Norway
Kanya Kokaew
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชา Thai Journal of Genetics 01/2552-06/2552
จุลชีววิทยา
ผศ.นันทนา สีสุข
ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง
รศ.อรินทิพย์ ธรรมชัย
พิเนต
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คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
กรมวิชาการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

15 Community Structure and Abundance of

Epipelagic Copepods in a Shallow Protect
Bay,Gulf of Thailand

16 Comparative the Robust Criteria for a
Vehicle Routing Problem with Time
Windows

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin

01/2552

Journal of Research in
Engineering and
Technology

04/2552-06/2552

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

Kasetsart J. (Nat. Sci.)

12/2552-12/2552

อ.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal of Research in
07/2552-09/2552
Engineering and
Technology
Kasetsart Journal (Social 01/2552-04/2552
Sciences)

อ.ไพลิน จิตรชุ่ม

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.อนันต์ มุ่งวัฒนา

Tharinee Manisri

17 Comparison of Technique in Detecting of
Toxoplasma gondii Infections of Dairy
Cows in Thailand
18 control strategy of static var
compensators for improving stability of
system oscillating near stability limit

19 Current Practice, Problems and Needs of
Primary Teachers for Teaching Selected
Science Content

Khajornsak
Buaraphan

อ.ชาตรี ฝ่ายคําตา
Kusalin Musikul

20 Descriptive study on risk factors

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

อินถา

Institute for Innovation and
Development of Learning
Process, Mahidol University,
Bangkok 10900, Thailand.
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
Institute for the Promotion of
Teaching Science and
Technology (IPST), Bangkok
10110, Thailand.
พวงสุวรรณ
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร

10/2552-12/2552

อ.พิษณุ ตุลยกุล

21 Developing Good Management System to
Enhance Efficiency Production of
Institute of Food Research and Product
Development, Kasetsart University

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย
ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย
ดร.วรรณดี สุทธินรากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
Kasetsart Journal (Social 01/2552-04/2552
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Sciences)
ฝ่ายการตลาด
นางผ่องศรี จิตตนูนท์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

22 Ecological Study of True Mangrove

Structure along Andaman Coastline of
Ranong, Thailand

ชื่อคณะผู้วิจัย

ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
ผศ.มณฑล อนงค์พรยศ คณะประมง บางเขน
กุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ดร.ภูวดล โดยดี

23 Effect of Discarded pPVC Contents on

Thermal and Ultraviolet Resistance of
Acrylonitrile Butadiene Rubber
Effect
of Glomus aggregatum, Organic
24
and Phosphorus Fertilizers on the Second
Year Growth and Yield of Physic Nut
(Jatropha curcas L.) cv. India

อ.สมเจตน์ พัชรพันธ์

Moment and Shear Force Resultants in
Flat Plates

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
ปฐพีวิทยา

รศ.ธงชัย มาลา

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
เกษตรกลวิธาร
นิสิตปริยญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ บางเขน

May Zin Cho

รศ.ตระกูล อร่ามรักษ์

26 Effect of Non-Uniform Temperature

Distribution in a TAP Microreactor on
Accuracy of Estimated Gas Diffusivities

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

สุกานดา ศิลปชัย

ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์

25 Effect of Large Opening on Bending

หน่วยงานที่สังกัด

Kaew-Arpha
Thavornprasert

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มก.

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin

09/2552-09/2552

Journal of Matals,
Materials and Minerals

12/2552-12/2552

วิทยาสารกําแพงแสน

01/2552-04/2552

journal of research in
engineering and
technology

10/2552-12/2552

Journal of Research in
Engineering and
Technology

10/2552-12/2552

Journal of Metals,
Materials and Minerals

02/2552

Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin

01/2552

รศ.ผึ่งผาย พรรณวดี

27 Effects of biodegradable coating on

barrier properties of paperboard food
packaging

28 EFFECTS OF DV AQUA ON THE

GROWTH, SURVIVAL AND IMUNE
CHARACTERISTICS OF PACIFIC WHITE
SHRIMP (Litopenaeus vannamei)
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สลินดา บุตรกินรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ
ผศ.ธัญญารัตน์ จิญกา คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ญจน์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและ
วัสดุ
อ.รังรอง ยกส้าน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร
Chayaporn
Aquaculture Business
Tipsemongkol
Research Center,Faculty of
Fisheries,Kasetsart
University
ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
ผศ.นิติ ชูเชิด
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

ชื่อวารสารวิชาการ
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28 EFFECTS OF DV AQUA ON THE

GROWTH, SURVIVAL AND IMUNE
CHARACTERISTICS OF PACIFIC WHITE
SHRIMP (Litopenaeus vannamei)
Efficiency
of Jatropha gossypifolia L.
29
(Euphorbiaceae) Against
Spodopteraexigua H?bner
(Lepidoptera:Noctuidae): Toxicity and its
DetoxifyingEnzyme Activities

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin

01/2552

Nutchaya
Khumrungsee

Zoology Dept., Faculty of
Science

KKU.Sci.J.

03/2552

Journal of Research in
Engineering and
Technology

01/2552-03/2552

The Chulalongkorn
Journal of Economics

10/2552-09/2552

อ.วสกร บัลลังก์โพธิ์

30 Experimental Demonstration of
Thermoacoustic Cooling

31 Explaining Economic Growth and Total

Factor Productivity in
Thailand(Forthcomming)
32 Farmers adoption on the application of
natural rubber mats for dairy farming

33 Fish Parasite Diversity in the Mekong
River in the North of Thailand
34 Genetic Diversity of the Vulnerable
Pangasius sanitwongsei using
Microsatellite DNA and 16S rRNA

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
อ.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี
อ.เกรียงไกร อัศวมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
บันลือ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Pawit Kanjanawadee Department of Mechanical
Engineering,Faculty of
Engineering, Kasetsart
University
อ.กนกวรรณ จันทร์เจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Phonglertrit, T

Program in Agricultural
Research and Development,
Faculty of Agriculture at
Kamphaeng Saen, Kasetsart
University, Nakhon Pathom,
73140, Thailand
รศ.ศุภพร ไทยภักดี
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
รศ.สาวิตรี รังสิภัทร์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
รศ.สมเกียรติ ประสาน คณะเกษตร บางเขน
พานิช
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
Srijanya
Sukmanomon

รศ.สุภาวดี พุ่มพวง
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Kasetsart Journal (Social 01/2552-04/2552
Sciences)

KKU Research Journal

12/2552-12/2552

Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin

05/2552-05/2552

Department of
Fisheries,Ministry of
Agriculture and
Cooperatives,
Bangkok,Thailand
คณะประมง บางเขน
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ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ํา
Nobuhiko Taniguchi Department of Applied
Population Genetic
Bioinformatice,Tohoku
University,Sendai,Japan
Masanishi Nakajima Department of Applied
Population Genetic
Bioinformatice,Tohoku
University,Sendai,Japan
อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
Journal of Research in
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Engineering and

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Panya Saelim

35 Hard Disk Drive Track Following Using
Quantitative Feedback Theory Control

36 Hybrid Encoding Genetic Alogorithm to

อ.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

37 Interaction among Stakeholder

อ.พสุธา สุนทรห้าว

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Kasamar
Petchtabtim

Center of Excellence for
Petroleum,and Advance
material, Bangkok

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

Solving the Pickup and Delivery Vehicle
Routing Problem with Traffic Conditions

Representative and Their Stake in
Participatory Forest Resources
Mangement
38 Kinetic Study of Palm Olein Oil
Transesterification using Strontium
Oxide

39 Laboratory Scale Evalution of a

รศ.ยนต์ มุสิก

40 London Summer Time

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

41 Macroscopic and Microscopic Anatomy of

ผศ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่

Treatment System for Effluents from
Hybrid Catfish Ponds

Pangolin’s Tongue(Manis javanica)

รศ.มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริ
เจริญ
รศ.ณรงค์ จึงสมานญาติ
ผศ.ศิริรักษ์ จันทครุ
นางสาวผกาวดี พงษ์เกษ
นางอภันตรี ด้วงเงิน
ศ.อภินันท์ สุประเสริฐ
อ.นันทวัน ญาติบรรทุง
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07/2552-09/2552

Technology
journal of research in
07/2552-09/2552
engineering and
technology
Thai Journal of Forestry 01/2552-04/2552

Journal of Research in
Engineering and
Technology

01/2552-03/2552

Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin
Engineering Journal of
Thailand
วารสารสัตวแพทย์

09/2552

05/2552-05/2552
01/2552-04/2552
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42 Morphological Changes of Apoptosis in
the Human Cholangiocarcinoma Cell
Line, HuCCA-1, Induced by Green Pit
Viper Venom

ชื่อคณะผู้วิจัย
ผศ.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์

หน่วยงานที่สังกัด
และสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Kasetsart Journal

01/2552-12/2552

Journal of Microscopy
Society of Thailand

02/2552-02/2552

ผศ.ศิริรักษ์ จันทครุ

43 Morphological studies of slime mold,
some noteworthy Sordariaceous and
synnemata fungi.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางสาวผกาวดี พงษ์เกษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางกฤษณา แสงประไพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ทิพย์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางอภันตรี ด้วงเงิน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อ.อรอุมา เพียซ้าย (เจียม คณะเกษตร บางเขน
จิตต์)
ภาควิชาโรคพืช

ชื่อวารสารวิชาการ

รศ.เลขา มาโนช

44 Non-destructive soluble solids content

evaluation of mangosteen by short
wavelength near infrared spectroscopy
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คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
อ.ธิดา เดชฮวบ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
Jitra Kokaew
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรค
พืช
อํานาจ เอี่ยมวิจารรณ์ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรค
พืช
Siangjeaw Piriyaprin กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์
นางผจงจิต ภูจิญญาณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์
นางพัชรี อํารุง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร์
สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน Agricultural Science
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
Journal
ทหารลาดกระบัง
นางวารุณี ธนะแพสย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

01/2552-04/2552
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44 Non-destructive soluble solids content

evaluation of mangosteen by short
wavelength near infrared spectroscopy

45 Optical Tweezer

46 Orchid Production for Export Cultivators
Need for Cluster Building Production
Development: A Case Study in Nong Nok
Kai Subdistrict Area, Krathum Baen
District, Samut Sakhon Province.

ชื่อคณะผู้วิจัย
รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน Agricultural Science
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
Journal

01/2552-04/2552

หน่วยงานที่สังกัด

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
อ.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
วารสารวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
อ.พรพรรณ พรศิลป
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ทิพย์
ภาควิชาเคมี
สุปรียา เมียนเพชร
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา วิทยาสารกําแพงแสน
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

03/2552-04/2552

01/2552-04/2552

รศ.เอมอร อังสุรัตน์

47 Output-Feedback Adaptive Pole

Placement Control of a Pendulum with
Time-Varying Payload

48 Paratransit Services in Urban Area

49 Pathway Analysis of Transesterification

of Refined Palm Oil Using NMR, MS and
HPLC

50 Pipeline localization using unsupervised

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
ผศ.จุฬารัตน์ วัฒนะ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
ผศ.เสริมศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.วัชรี เลิศมงคล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา
อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
journal of research in
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
engineering and

technology
Putthipong
Khunsong
Kritaporn
Haocharoen

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Faculty of Architecture and journal of research in
Planning,Thammasat
engineering and
University
technology

อ.ธนัช สุขวิมลเสรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเคมี

Journal of Research in
Engineering and
Technology
อ.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน วิศวกรรมสาร มข.

รศ.สุพรรณา เตชะสกุล

neural network technique
51 population density of Asian Elephant in
Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ขจร
ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

52 Power Flow Control by Use of Interline

อ.ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์

Power Flow Controllers

Page 8 of 52

10/2552-12/2552

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ศาสตร์ สกลนคร

วารสารวนศาสตร์ (Thai
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53 Prevalence of Trypanosoma evansi

Infections Causing Abortions in Dairy
Cows in Central Region of Thailand.

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์
อ.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.พันธุ์เทพ เลาหชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Technology

Kasetsart J. (Nat. Sci.)

นางนงนุช ภิญโญภานุ
วัฒน์
อ.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว

54 Quartz Sand Grain Size and Surface
Morphology in some Tropical Soils

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
รศ.อาคม สังข์วรานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา
อ.จํานงจิต ผาสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
Chanya
Department of Parasitology,
Kengradomkij
Faculty of Veterinary
Medicine, Kasetsart
University, Bangkok 10900,
Thailand.
Katsarin
Department of Parasitology,
Kamyingkird
Faculty of Veterinary
Medicine, Kasetsart
University, Bangkok 10900,
Thailand.
Nachai Sarataphan Bureau of Biotechnology for
Livestock Development
(BBLD/DLD), Bangkok,
Thailand.
Marc Desquesnes Centre de Coop?ration
International en Recherche
Agricole pour le
D?veloppement (CIRAD),
Bangkok 10900, Thailand.
ผศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า
อ.ศุภิฌา ธนะจิตต์
คณะเกษตร บางเขน
Thai Journal of
ภาควิชาปฐพีวิทยา
Agricultural Science

12/2552-12/2552

03/2552

รศ.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
R.J. Gilkes
University of Western
Australia
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55 Real-Time Reference Position Shaping to
Reduce Vibration in Slewing of a
Very-Flexible-Joint Robot

ชื่อคณะผู้วิจัย
อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย

หน่วยงานที่สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Journal of Research in
Engineering and
Technology

01/2552-03/2552

Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin

05/2552-05/2552

Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin

09/2552-09/2552

Kanokrat Saeheng

56 Replacement of fish oil and fish meal with
Shizochytrium sp. oil amd soybean meal
in Pacific white shrimp (Litopenaeus
vannamei) diets

57 Small Scale Aquaculture: A Case Study

on Giant Gouramy (Osphronemus
gouramy) Culture in Uhai Thani Province,
Thailand

Department of Mechanical
Engineering, Faculty of
Engineering, Kasetsart
University
Thasanee
Aquaculture Business
Nonwachai
Research Center,Faculty of
Fisheries,Kasetsart
University
ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
ผศ.นิติ ชูเชิด
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
Satid Chatchaipun คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา

ชื่อวารสารวิชาการ

Chidchanok
Niyomthai

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร

58 Study of Internal, Generic and Fuzzy

Model Control by Virtual Instruments

นครินทร์ ไทรงามสถิต

Uthai Thani Inland Fisheries
Station,Department of
Fisheries,Ministry of
Agriculture and
Cooperative,Uthai
Thani,Thailand
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาค Journal of Research in
วิชาวิศวกรรมเคมี
Engineering and

01/2552-03/2552

Technology
Jittkarhun
Saksinlpudom
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ

59 Study of Molecular Energy and Drug
Release Mechanism of Doxorubicin
Conjugated Glycol Chitosan by
Semiempirical PM3 Method

Jirapat Boonmee

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ

60 The Competences Water of the Water

User Groups in Phetchaburi Operation
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วิศิษฎ์ เกษรมาลา

Department of Chemical
Engineering, Kasetsart
University
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ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Department of Chemical
Engineering, Kasetsart
University

Journal of Research in
Engineering and
Technology
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and Maintenance Project

61 The Effects of Core Body Training on

Exercise Ball and Floor Exerciseupon
Back Muscle Strength and Flexibility in
Rhythmic Gymnasts

ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ชัย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
รศ.เจษฎา แก้วกัลยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
จารุนันท์ พันธ์งามตา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง วิทยาสารกําแพงแสน
แสน
รศ.สุพิตร สมาหิโต

อ.จักรพงษ์ ขาวถิ่น

62 The genus Calophyllum (Guttiferae) in
Thailand

อ.สราวุธ สังข์แก้ว

01/2552-04/2552

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง
คณะวนศาสตร์ บางเขน
วารสารการจัดการป่าไม้
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
(Journal of Forest

06/2552

Management)
ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม
ผศ.สมนึก ผ่องอําไพ
ธวัชชัย สันติสุข
ผศ.สุมน มาสุธน

63 The Insecticidal Studies from Alpinia

galanga and Cleome viscosaExtract as
Alternative Control Tool to Bactrocera
dorsalis (Hendel)

Nisakorn sukhirun

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
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พรรณพืช
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
Zoology Dept., Faculty of
Science

KKU Sci J.

03/2552

อ.วสกร บัลลังก์โพธิ์

64 The study of MEMS rotary switches:
employing high frequency models

65 Thermal degradation kinetics of

Arylamine-based Polybenzoxazines

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อ.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร

รศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต
ดร.พิริยาธร สุวรรณ
มาลา
ดร.เกศินี เหมวิเชียร

66 Thermodynamic Analysis and Exergy
Efficiency of Methane Autothermal
Reforming
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ชาติ
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Journal of Research in
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67 Toxicity of Formalin, Calcium

Hypochlorite and Copper Sulfate to
Chaetoceros calcitrans

ชื่อคณะผู้วิจัย

in Chitosan Membrane with Various
Amounts of Water

ชื่อวารสารวิชาการ
Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin

รศ.ยนต์ มุสิก

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

Jamaree
Rakbanglaem

Department of
Fisheries,Ministry of
Agriculture and
Cooperatives,Bangkok,Thail
and
Department of
Fisheries,Ministry of
Agriculture and
Cooperatives,Bangkok,Thail
and
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
Journal of Research in
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Engineering and

Arunee Rodloy

68 Transport Mechanism of Hydronium Ion

หน่วยงานที่สังกัด

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
01/2552
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Technology
Suwaree
Martkumchan

69 Ultrastructure of the microporidian

Thelohania (Agmasoma) penaei in the
Pacific white shrimp (Litopenaeus
vannamei)

70 Urbanization and Changing Settlement
Patternsin Peri-urban Bangkok

Department of Chemical
Engineering, Kasetsart
University.
Keisinee Laisutisan Aquaculture Business
Research Center,Faculty of
Fisheries,Kasetsart
University
Satit Prasertsri
Aquaculture Business
Research Center,Faculty of
Fisheries,Kasetsart
University
ผศ.นิติ ชูเชิด
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
อ.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร์

71 กระบวนการเผาไหม้ทางเลือกสําหรับเครื่องยนต์

อ.ธเนศ อรุณศรีโสภณ

72 กระบวนการเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส Mallada

ผศ.โสภณ อุไรชื่น

basalis (Walker) (Neuroptera:
Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์

ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์
รัตติกาล ทรัพย์โมค
รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด

73 การกระจายของรากไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา
ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผศ.รุ่งเรือง พูลศิริ
พิธีกร สุภาวงศ์
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Kasetsart University
Fisheries Research
Bulletin
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sciences)
วิศวกรรมสาร มก.
05/2552-07/2552
วารสารสํานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ

07/2552-12/2552

วารสารวนศาสตร์

09/2552-12/2552
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รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี
วนวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ดุริยะ สถาพร
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
กรมป่าไม้ จตุจักร กรุงเทพฯ
10900
รศ.สุขุม เร้าใจ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

นิติกร กวนคอนสาร

74 การกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
75 การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบน
คันนาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

76 การกําจัดแอมโมเนียไนโครเจน จากน้ําเสียฟาร์ม

สุกรและไก่ ด้วยแมงกานีสซีโอไลต์ในแบบจําลอง
คลองวนเวียน
77 การเกิดการกลายพันธุ์ของยีนอะซิโตแลคเตทซิ
นเธทในพันธุ์อ้อยทนทานสารอิมาซาเพอร์

นเธทในสายพันธุ์เซลล์อ้อยต้านทานสารอิมาซา
เพอร์
79 การแก้ไขภาวะม่านตาอักเสบแบบแกรนูโลมาและ
ต้อกระจกโดยการตัดม่านตาบางส่วนและเอาเลนส์
ออกในกระต่าย 2 ตัว

80 การเขียน:ทักษะการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา

81 การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์แบบข้อ
ต่อยืดหยุ่นได้ โดยใช้เทคนิคคอมมานด์เชปปิ้ง

Page 13 of 52

วารสารวนศาสตร์

09/2552-12/2552

วารสารสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

12/2552

วารสารสํานักงานคณะ
01/2552-06/2552
กรรมการวิจัยแห่งชาติ(วิทยา
ศาสตร์)

นิศาชล เครื่องจันทร์

นิสิต ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน

อรวรรณ ชัชวาลการ
พาณิชย์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเท
ค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร กําแพงแสน
วารสารวิชาการเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.ทศพล พรพรหม

78 การเกิดการกลายพันธุ์ของยีนอะซิโตแลคเตทซิ

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 05/2552-08/2552

รศ.ทศพล พรพรหม

01/2552-04/2552

ผศ.อารีย์ ทยานานุภัทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน สัตวแพทยสาร
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

04/2552-12/2552

นางสาวทิพาวดี เสียดขุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ทด
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน
ณัฐเนตร ศรีตระกูล
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน
อ.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ.เจริญ ทองมา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา
กนกนุช ขําภักตร์
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
สุรางคนา เลี่ยมเพ็ช
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
รรัตน์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
วรัตถ์พัชร์ ทวีเจิรญกิจ นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
รศ.นาตยา ปิลันธนา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
นนท์
ภาควิชาการศึกษา
รศ.มธุรส จงชัยกิจ
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ธีรพงษ์ ตระกูลโชค
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศก
วิศวกรรมสาร มก.
อํานวย
วรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม

09/2552-12/2552

08/2552-10/2552

23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย
อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย

82 การควบคุมแขนกลหนึ่งแขนแบบมีข้อต่อยืดหยุ่น
ได้โดยใช้เทคนิคแบ็กสเต็ปปิ้งอินเทลลิเจนท์

สิริชัย นิธิอุทัย

อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย

83 การควบคุมโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ
ด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์และซิลิกอนในสภาพโรง
เรือน

84 การคัดแยกผลมะม่วงพันธุ์แรดที่ปนเปื้อนไข่และ

หนอนแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
สเปกโตรสโกปี

85 การคัดเลือกสายพันธุ์และถ่ายทอดลักษณะเกสร
เพศผู้เป็นหมันสู่พริกประดับที่ผลไม่มีรสเผ็ด
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นาวสาวไก่แก้ว สุธรรม
มา

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นิสิตป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสาร มก.
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง
กล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะเกษตร บางเขน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

05/2552-07/2552

05/2552-08/2552

ผศ.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
Dr. Kasuo Suyama Tokyo University of
Agriculture
รศ.นิพนธ์ ทวีชัย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
นางวารุณี ธนะแพสย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ 02/2552-05/2552
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตร
เกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
อาทิตย์ จันทร์หิรัญ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์
National Food Research
Institute, JAPAN
Prf. Dr. Sumio
National Food Research
Kawano
Institute, JAPAN
มาตุวรรณ บณยัษเฐียร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืช วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 05/2552-08/2552
สวน
รศ.ธัญญะ เตชะศีล
คณะเกษตร บางเขน
พิทักษ์
ภาควิชาพืชสวน
รศ.นิตย์ศรี แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร์
รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

86 การโคลนยีน chi42 ที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ไค
ติเนสจากเชื้อรา Trichoderma harzianum ใน
ยีสต์ Pichia pastoris เพื่อการผลิตรีคอมบิ
แนนท์เอนไซม์

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

จิตติมา เอื้องกิตติกุล

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
โรคพืช

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

09/2552-12/2552

ผศ.วรรณวิไล อินทนู

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
โรคพืช
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

ชื่อคณะผู้วิจัย

รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง
กนกวรรณ รมยานนท์

87 การจัดทําหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา
ศาสตร์

สุรางค์ เจริญสุข
อดิศร ศิริ
รศ.นาตยา ปิลันธนา
นนท์
รศ.มธุรส จงชัยกิจ

88 การเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต และปริมาณธาตุ
อาหารในต้นและผลของแตงเทศ 4 พันธุ์

อ.ปริยานุช จุลกะ
ธิติพัฒน์ วีเปลี่ยน

89 การชักนําให้เกิดพอลิพลอยด์ในเนื้อเยื่อกระชาย

แดง (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
(red form)ในสภาพหลอดทดลองด้วยโคลชิซีน

นิยมศรี ศรีคุณ

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

09/2552-12/2552

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

07/2552-12/2552

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

01/2552-04/2552

รศ.มาลี ณ นคร

90 การใช้ Bacillus ที่ส่งเสริมการเติบโตร่วมกับฟาง
ข้าวหมักเพื่อการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

91 การใช้ชุดส่งเสริมความรู้ด้านทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์แก่ผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถใน
การจัดประเภทของเด็กปฐมวัย

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
จรัญ ประจันบาล
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.สุรางค์ สุธิราวุธ
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
วารวิชนี หวั่นหนู
นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

92 การใช้น้ําและประสิทธิภาพการใช้น้ําของไม้

ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาท้องที่อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายเจษฎา วงศ์พรหม

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะวนศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

วารสารวนศาสตร์

09/2552-12/2552

อ.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ระเบียบ ศรีกงพาน
สํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

93 การใช้ประโยคภาษาไทยของเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนนานาชาติ

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

95 การดูดซับไอร์ออน (II) ไอออนในสารละลายด้วย
ผักตบชวาและสะเดา

96 การตรวจวัดคุณภาพน้ําในพื้นที่ป่าไม้

เกษตรกรรม ป่าไม้ผสมเกษตรกรรม โดยใช้ลุ่มน้ํา
ขนาดเล็กในลุ่มน้ําสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

บางเขน
สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร
ตราด
นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์
สิริลักษณ์ ห่วงเจริญ
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
ผศ.ชลาธิป สมาหิโต
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิ
คุ้มกัน
การันต์ ชีพนุรัตน์
นิสิตป โท
ธิดารัตน์ ศิริสกุลไพศาล วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

วารสาร มข

10/2552-10/2552

Srinakharinwirot Science 02/2552-02/2552
Journal

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
นภาพร ทิพมาสน์
นิสิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ วารสารวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 01/2552-04/2552
สิ่งแวดล้อม
เกษตรศาสตร์
ผศ.สมนิมิตร พุกงาม

97 การตรวจสอบการแปรผันทางฟีโนไทป์และจีโน

ไทป์ในสุนัข 9 ครอบครัวที่นํามาใช้ศึกษาโรคข้อ
สะโพกเสื่อมในสุนัข

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
อ.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน วารสารสัตวแพทย์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
(พึ่งเจริญสกุล)

01/2552-04/2552

Rory J. Todhunter

98 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยไม่

ทําลายด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
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วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิ
ทยาลัยคอร์เนล เมืองอิทากา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ.เกษกนก ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
รศ.จุลภาค คุ้นวงศ์
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล Agricultural Science
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม Journal
เกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางวารุณี ธนะแพสย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

01/2552-04/2552
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
01/2552-04/2552

98 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยไม่

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน Agricultural Science
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
Journal

99 การตรวจสอบทางอิมมูโนวทยาโดยใช้โพลีโคลน

สุภาวิณี ปานสอาด

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ทําลายด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
อลแอนติบอดีต่อโปรตีนห่อหุ้มากรดนิวคลิอิคแบบ
ลูกผสมของทอสโพไวรัส

05/2552-08/2552

วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

06/2552

วารสารวิชาการ

07/2552-09/2552

วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

07/2552-12/2552

วารสารอาหาร

01/2552-03/2552

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

05/2552-08/2552

ผศ.รัชนี ฮงประยูร

100 การตอบสนองของอุปทานข้าวไทยต่อราคาพืช
พลังงาน

101 การตั้งชื่อรายวิชาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
102 การตีความภาษาและสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารผ่าน
โปรแกรมสนทนาออนไลน์

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
อรประไพ คชนันทน์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ
นุชนาถ วารินทร์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ
อัญจนา บุญชด
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ
ชาญณรงค์ ศรีภิบาล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
กําแพงแสน
วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร
อ.สิทธิกร สุมาลี
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ภัทราพร เนาวรัตน์ธนา นักวิจัยอิสระ
กร

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ผศ.โสวัตรี ณ ถลาง

103 การทดสอบฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของ

สารสกัดน้ําพริกและผักแนมโดยวิธีทดสอบเอมส์

104 การทดสอบสารคัดเลือกสําหรับการถ่ายยีนเข้าสู่
ถั่วฮามาต้า

105 การทําศัลยกรรมผ่าตัดวิธี bilateral rostral

maxillectomy and nasal planectomy ใน
สุนัขที่ป่วยด้วยมะเร็งชนิด Schwannoma บริเวณ
ผิวเรียบของจมูกและกระดูกกรามด้านบน
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คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย
วิทยา
นางจันทร์เพ็ญ แสง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ประกาย
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
ดร.เกศศิณี ตระกูล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ทิวากร
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวดาลัด ศิริวัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
กัญจนา แซ่เตียว
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
กําแพงแสน
รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
ผศ.เสริมศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
นายวันชาติ ยิบประดิษฐ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

The journal of Than
04/2552-06/2552
veterinary practitioners
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

105 การทําศัลยกรรมผ่าตัดวิธี bilateral rostral

maxillectomy and nasal planectomy ใน
สุนัขที่ป่วยด้วยมะเร็งชนิด Schwannoma บริเวณ
ผิวเรียบของจมูกและกระดูกกรามด้านบน

106 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาบริษัทก่อ
สร้างไทย

107 การปฏิบัติจากหลักฐานเชิงประจักษ์ สู่ความเป็น
เลิศทางการศึกษา
108 การปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศไทย
109 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของ
ลักษณะขนาดครอกในสุกรโดยใช้โมเดลลูกผสม

110 การประเมินการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง

สมุทรสาครของเรา โรงเรียนวัดโสภณาราม จังหวัด
สมุทรสาคร

111 การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิด
พลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สําหรับกระบวนการฉีด
ขึ้นรูปอะลูมิเนียม

112 การประเมินประสิทธิภาพเชิงกําไรของการผลิต
สุกรฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป
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ชื่อคณะผู้วิจัย
นายมนต์ชัย เล็กเจริญ
วงศ์

หน่วยงานที่สังกัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

นางสาวนัจพร แจ่มจันทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ
อิทธิรัตน์ ชายสงค์
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
อ.สุณี คุณากรสวัสดิ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
อ.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โชติชัย เจริญงาม
คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วสันต์ ธีระเจตกูล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
อ.สุนทรา โตบัว
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
สาขาวิชาการจัดการ
วงษ์
อ.ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
มนต์ชัย ดวงจินดา
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
อดิศวงศ์ อาริยมงคลเลิศ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ดวงสมร อ่องแสงคุณ
นิสิตปริญญาโท สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ฉัตรศิริ ปิยะพิมล
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
สิทธิ์
ภาควิชาการศึกษา
วราพงษ์ มงคลแท้
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ผศ.กานดิส สุดสาคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

The journal of Than
04/2552-06/2552
veterinary practitioners

วิศวกรรมสาร มก.

05/2552-07/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 01/2552-04/2552
วารสารรามคําแหง

10/2552-12/2552

แก่นเกษตร :KHON KAEN 04/2552-05/2552
AGRICULTURE JOURNAL

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 05/2552-08/2552

วิศวกรรมสาร มก.

08/2552-10/2552

Kasetsart Journal (Social 05/2552-08/2552
Sciences)
23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย
ประพืด อักษรพันธ์

113 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงาน

ผศ.สุวรรณา ประณีต
วตกุล

114 การประเมินผลการจัดการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึง

อําพร จินดารัตน์

วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

ฉวาก

หน่วยงานที่สังกัด
ทรัพยากร
นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12/2552

วารสารวนศาสตร์ (Thai
Journal of Forestry)

10/2552-12/2552

วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

06/2552

ผศ.นภวรรณ ฐานะกา
ญจน์ พงษ์เขียว
รศ.สันต์ เกตุปราณีต

115 การประเมินรูปแบบสมการการผลิตข้าวใน
ประเทศไทย

116 การประเมินหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา(ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2545) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สมหมาย อุดมวิทิต
นิสิตป.เอก คณะเศรษฐศาสตร์
บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร
ผศ.สุวรรณา ประณีต
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
วตกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร
กัญจน์ชญาน์ สรรเสริญ นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ชื่อวารสารวิชาการ

อ.วสันต์ ทองไทย

117 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการประมงพื้นบ้านในการ
ศึกษาการแพร่กระจายของประชากรปูม้า

ผศ.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์
หทัยชนก เสาร์สูง

118 การประยุกต์ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์

สําหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่ว
เหลืองและกากถั่วเหลือง
119 การประยุกต์โปรแกรมจําลองด้านพลศาสตร์
อัคคีภัยและการอพยพสําหรับที่พักคนงาน
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

120 การประยุกต์โปรแกรมแลบวิวสําหรับการตรวจ
สอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.บรรจุกล่อง
แบบไม่ทําลาย

ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร
อารยา ดําช่วย
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อ.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.สุวรรณ หอมหวล

121 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
ศึกษาระบาดวิทยาของการฆ่าตัวตาย

พรทิพย์ ดํารงปัทมา

แก่นเกษตร

04/2552-06/2552

ThaiVCML Journal

01/2552

วิศวกรรมสาร มก.

08/2552-10/2552

Kamphaengsaen
Academic Journal

09/2552-12/2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศ 05/2552

ไทย
รศ.สิริกร (พรทิพย์)
กาญจนสุนทร
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คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง
ภาควิชาการจัดการประมง

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร์

23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

121 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ

นพ.อภิชัย มงคล

122 การปรับปรุงพันธุ์บานชื่นเลื้อยโดยใช้รังสีแกมมา

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืช
สวน
ศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
รศ.ธัญญะ เตชะศีล
คณะเกษตร บางเขน
พิทักษ์
ภาควิชาพืชสวน
รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
วิศวกรรมสาร มก.
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ศึกษาระบาดวิทยาของการฆ่าตัวตาย

123 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ํา

เสียอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาระบบบําบัดน้ําเสีย
ราชพฤกษ์ 2549
124 การปรับหลักสูตรสถานศึกษา:กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย

นพรัตน์ อินศร

อัญชลี ทองเอม
ศิริรัตน์ ศรีสอาด
รศ.นาตยา ปิลันธนา
นนท์
รศ.มธุรส จงชัยกิจ

125 การเปรียบเทียบค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุผสม

แอสฟัลต์ชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์กับ
ชนิดแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด AC 60/70
และAC40/50โดยวิธีทดสอบซูเปอร์เพฟ

นภัสรพี อนันตชัยพงศ์

รศ.พิพัฒน์ สอนวงษ์

126 การเปรียบเทียบผลโปรแกรมการฝึกออกกําลัง

กายด้วยเก้าจตุรัสและบันไดลิงที่มีต่อสมรรถภาพ
การจับออกซิเจนสูงสุด

กระทรวงสาธารณสุข

กณิศ ญาณวรุตม์วงศ์

รศ.ชาญชัย ขันติศิริ

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศ 05/2552
ไทย
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2552-04/2552

11/2552-01/2553

นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
วิศวกรรมสาร มก.
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชา
พลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน

ธนวรรณ มั่นอ่วม

128 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชัชวาล พูลสวัสดิ์
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการสอน วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
คณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง"ร้อยละ" ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบปกติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี

อ.ชานนท์ จันทรา
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09/2552-12/2552

11/2552-01/2553

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 05/2552-08/2552

127 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้

เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีวิธีการ
ให้ผลป้อนกลับ 2 รูปแบบ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

05/2552-08/2552

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

128 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง"ร้อยละ" ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบปกติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี
129 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานและปริมาณ
สาร plumbagin ของต้นเจตมูลเพลิงแดงที่เกิด
จาก hairy root

130 การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ใน
จังหวัดลําปาง

ชื่อคณะผู้วิจัย
ผศ.สิริพร ทิพย์คง

หน่วยงานที่สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ผศ.เสริมศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

ชื่อวารสารวิชาการ

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 05/2552-08/2552

วิทยาศาสตร์เกษตร

01/2552-04/2552

รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
รศ.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์
ชาลิตา นามมะกุนา
คณะวนศาสตร์ บางเขน
วารสารวนศาสตร์

06/2552-08/2552

รศ.สันติ สุขสอาด

131 การผลิตแอนติบอดีในไก่ไข่เพื่อตรวจเชื้อ

Pantoea stewartii subsp.stewartii สาเหตุ
โรคเหี่ยวของข้าวโพด

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
รศ.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

01/2552-04/2552

วารสารสัตวแพทย์

09/2552-12/2552

ผศ.รัชนี ฮงประยูร

132 การผ่าตัดแก้ไขภาวะ Iris Bombe' ในสุนัขด้วยวิธี
Iridotomy

133 การฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้างบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับครูโรงเรียน
มวกเหล็กวิทยา

134 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

กิจการของคนไทยและกิจการร่วมทุนกับต่างชาติ
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
135 การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟัก
ไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus
Linnaeus,1758)ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน
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คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
รศ.นิพนธ์ ทวีชัย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
รศ.วิชัย โฆสิตรัตน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
ผศ.อารีย์ ทยานานุภัทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
ศรัณยา บุญมาก
เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
นางสาวกาวิล นันท์กลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
วาสนา สังข์พุ่ม
นิสิตป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา
ผศ.ศศิฉาย ธนะมัย
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
วงษ์
สาขาวิชาการจัดการ

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายอัมพร บัวที

คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2551

วารสารสมาคมนักวิจัย ในความ 05/2552-08/2552
อุปถัมป์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
วารสารเกษตรนเรศวร

08/2552-12/2552
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

135 การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟัก
ไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus
Linnaeus,1758)ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน
136 การพัฒนาการใช้สารสกัดจากอบเชยในการควบ
คุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ําดอกไม้
137 การพัฒนาคลังหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ
ชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

138 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา

ชื่อคณะผู้วิจัย
นายลิขิต ชูชิต

คณิตศาสตร์เรื่อง"การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว"โดยการสอดแทรกข้อมูลท้องถิ่นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3(
วิมุกตายนวิทยา)

คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

อ.เนตรนภิส เขียวขํา

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
รศ.นาตยา ปิลันธนา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
นนท์
ภาควิชาการศึกษา
อ.จิตติมา พิศาภาค
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ผศ.สิริพร ทิพย์คง

139 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

หน่วยงานที่สังกัด

ธีรวรรณ ไชยพิชิต

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิตปริญญาโท สาขาการสอน
คณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารเกษตรนเรศวร

08/2552-12/2552

ว.วิทยาศาสตร์เกษตร

09/2552-12/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

Kasetsart Journal (Social 01/2552-04/2552
Sciences)

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 05/2552-08/2552

อ.ชานนท์ จันทรา

140 การพัฒนาฐานความรู้ทางการศึกษาเรื่องไวน์
141 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

142 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟเพื่อดูดซับเอทิลี
นจากฟางข้าว

143 การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทาง
การกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ผศ.สิริพร ทิพย์คง
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.นาตยา ปิลันธนา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
นนท์
ภาควิชาการศึกษา
พรอัญชลี พุกชาญค้า นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา
รศ.พนิต เข็มทอง
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
นายชัยพร สามพุ่มพวง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงาน
ชีวภาพ
รศ.รังสินี โสธรวิทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
อ.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา

ชื่อวารสารวิชาการ

144 การพัฒนาปกสมุดบันทึกหุ้มด้วยผ้าพื้นเมือง

จารุวรรณ เกษมสุข

145 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อช่วยในกบริ

ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรม คณะเกษตร บางเขน
ศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
อ.พรธิภา องค์คุณารักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

จังหวัดอุดรธานี

หารจัดการสินค้าคงคลัง
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 05/2552-08/2552
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

09/2552-12/2552

วารสารวิทยาศาสตร์การออก 01/2552-04/2552
กําลังกายและกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
05/2552-08/2552

วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ 09/2552
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

145 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อช่วยในกบริ
หารจัดการสินค้าคงคลัง

146 การพัฒนาโปรแกรมสําหรับเครื่องสร้างต้นแบบ

แบบรวดเร็ว:ภาคคํานวน
147 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
นิสิตครูสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

148 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่

มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ระดับประถม
ศึกษา ช่วงชั้นที่ 2

ชื่อคณะผู้วิจัย
สุรพล ชาญพิทยานุกู
ลกิจ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร
อ.คุณยุต เอี่ยมสอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
รศ.ผ่องพรรณ ตรัยมงคล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กูล
กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
รศ.ประสงค์ ตันพิชัย
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
อ.นิรันดร์ ยิ่งยวด
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
กิตติคุณ รัตนเดชกําจาย นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
รศ.สมถวิล ธนะโสภณ

149 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับประถมศึกษา:

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
150 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับประถมศึกษา:
โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานที่สังกัด

รศ.นาตยา ปิลันธนา
นนท์
สุภัทศิริ พรสุรัตน์

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

151 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้

รศ.นาตยา ปิลันธนา
นนท์
ผศ.รัตติกรณ์ จงวิศาล

152 การเพาะเลี้ยงไข่น้ํา (Wolffia arrhiza (L.)

รศ.สุขุม เร้าใจ

คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

153 การมีส่วนร่วมในการทําสวนยางพาราของแม่บ้าน

อรัญณีย์ ภารเจิม

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาส่ง
เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ประกอบการ โครงการ OTOP

Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์

เกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูก
ยางพาราตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ 09/2552
วิศวกรรมสาร มก.

08/2552-10/2552

Kasetsart Journal (Social 05/2552-08/2552
Science)

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

วารสารสังคมศาสตร์และ
01/2552-06/2552
มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
01/2552-04/2552
เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2552-12/2552

รศ.สมศรี ภัทรธรรม

154 การยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยี

แผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในการเลี้ยง
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สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลัก
สูตรการฝึกอบรม
กาญจนเนศ อรรถวิภาค สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
ไพศาลย์
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลัก
สูตรการฝึกอบรม
ธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร Kasetsart Journal (Social 01/2552-04/2552
คณะเกษตร กพส. มก. กพส.
Sciences)
23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

โคนม
รศ.ศุภพร ไทยภักดี

รศ.สาวิตรี รังสิภัทร์

155 การยอมรับมาตรฐานการตลาดกล้วยไม้เพื่อการ

ส่งออก: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้พื้นที่
ตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร

รศ.สมเกียรติ ประสาน
พานิช
ปวีณา คนยงค์

หน่วยงานที่สังกัด
นครปฐม 73140
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ชื่อวารสารวิชาการ

Kamphaengsaen
Academic Journal

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

05/2552-08/2552

รศ.เอมอร อังสุรัตน์

156 การยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli

โดยสารสกัดผักแขยงและผักกระโดนน้ํา ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ

157 การย้ายตําแหน่งใหม่ของอุปกรณ์ป้องกันและตัด
ตอนในระบบจําหน่ายไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุด
โดยวิธีอาณานิคมมด

158 การรับรู้ของครูประจําการวิทยาศาสตร์ใน

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)
ต่อการเรียนการสอนชีววิทยาในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น
159 การรับรู้ข่าวสาร ความรู้และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้หวัดนกของเยาวชนใน 4 จังหวัดนําร่อง
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คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
ผศ.จุฬารัตน์ วัฒนะ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
ผศ.เสริมศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.วัชรี เลิศมงคล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา
อ.กานดา ล้อแก้วมณี
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
Kamphaengsaen
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
Academic Journal
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
วราพร หนันแดง
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขา
วิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ภาณุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขา
วิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
วิวัฒน์ ทิพจร
นิสิตป.เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสาร มก.
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

05/2552-05/2552

05/2552-07/2552

ผศ.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์
ปรีดาพงศ์
ผศ.นฤมล ยุตาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ 03/2552-04/2552
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อ.ศรัณย์ธร ศศิธนากร
แก้ว

คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาศิลปนิเทศ

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01/2552-06/2552

23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

160 การเรียนรู้จากการติดตามผลการอบรมครู

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

คณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1
กรุงเทพมหานคร: จากผลการวิจัย...สู่ชั้นเรียน
161 การลดอันตรายของไฟฟ้าสถิตในโรงงานอบผ้า

อ.ชานนท์ จันทรา

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

วารสารคณิตศาสตร์

08/2552-10/2552

สุรเศรษฐ์ ศรีรอด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมสาร มก.

08/2552-10/2552

162 การวางผังบริเวณสถานพักตากอากาศท่องเที่ยว

ผศ.ปานจิต ดํารงกุล
กําจร
ปณัฐ สุมาลย์โรจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชสวน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

01/2552-04/2552

Analysis of Emotion
Qoutient of First years
Engineering Students
Kasetsart University

11/2552-01/2553

เชิงเกษตร อ.ด่ามะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย
รศ.ศศิยา ศิริพานิช

163 การวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์นิสิตชั้นปีที่
หนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สุมนา อาฮูวารี

รศ.ศันสนีย์ สุภาภา

164 การวิเคราะห์คุณภาพดินด้วยเทคนิครังสีเอกซ์

อ.วิเชียร ศิริพรม

165 การวิเคราะห์ตรวจสอบการเชื่อมโยงหน่วยการ

ปกรณ์ สุปินานนท์

บริเวณสวนส้มโอ อ สรรคบุรี จ ชัยนาท

เรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้กับมาตรฐานการ
เรียนรู้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วารสารจันทรเกษมสาร
ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
พลศึกษา
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา

09/2552-12/2552

ประภาส ศรีสุพล

166 การวิเคราะห์ตรวจสอบความเช่อมโยงการประเมิน
ผลการเรียนรู้ประเภทข้อสอบกับมาตราฐานการ
เรียนรู้

นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงศ์พันธุ์ นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
รศ.นาตยา ปิลันธนา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
นนท์
ภาควิชาการศึกษา
รศ.มธุรส จงชัยกิจ
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
สิทธิกร สุมาลี
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา

01/2552-06/2552

นันทิภา ยงค์กมล
รศ.นาตยา ปิลันธนา
นนท์
รศ.มธุรส จงชัยกิจ

167 การวิเคราะห์ตรวจสอบความเชื่อมโยงในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ประเภทชิ้นงานกับ
มาตรฐานการเรียนรู้

จิระ สมบูรณ์
สมหวัง พันธะลี
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นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

167 การวิเคราะห์ตรวจสอบความเชื่อมโยงในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ประเภทชิ้นงานกับ
มาตรฐานการเรียนรู้

168 การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานและออกแบบ

อุปกรณ์ความปลอดภัย สําหรับปฏิบัติงานในระบบ
จําหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค:ศึกษาเฉพาะ
กรณีช่างควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน และหน่วยงานด้านความปลอดภัย

169 การวิเคราะห์ยีนที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัส

ใบด่างอ้อยไอโซเลทในภาคกลางของประเทศไทย

170 การวิจัยปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์
171 การวินิจฉัย intramural ectopic ureter โดยใช้
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทึบ
รังสีในสุนัข

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

รศ.นาตยา ปิลันธนา
นนท์

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

รศ.มธุรส จงชัยกิจ

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิตป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย

สงวนศักดิ์ นาคัน

ผศ.ประไพศรี สุทัศน์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รศ.เสรี เศวตเศรนี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กาญจนา วาระวิชะนี กรมวิชาการเกษตร บางเขน
กรุงเทพมหานคร10900
ผศ.คนึงนิตย์ เหรียญวรา คณะเกษตร กําแพงแสน
กร
ภาควิชาโรคพืช
ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
อ.วสันต์ ทองไทย
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
อ.วราภรณ์ อ่วมอ่าม
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

วิศวกรรมสาร มก.

02/2552-04/2552

วารสารโรคพืช

05/2552-08/2552

วารสาร สสวท.

05/2552

วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบ 01/2552-03/2552
การบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศ
ไทย

เฮลเกอร์ ลินซ์มัน

172 การศึกษาการใช้น้ําในลุ่มน้ําชีอย่างเป็นระบบด้วย
แบบจําลองที่พัฒนาขึ้น

173 การศึกษาการแปลวรรณกรรมจีนเรื่องไซอั่นใน
สมัยรัชกาลที่ 1

174 การศึกษาการเสริมสร้างพลังอํานาจครูในโรงเรียน
เอกชน
175 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนเป็นเอทิลเอสเตอร์ของน้ํามันปาล์มโอลิ
อินดิบที่มีเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

คลินิกสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย
ศาสตร์ ม.ปรีเบอร์ลิน สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
ลีโอ บรุนแบก
คลินิกสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย
ศาสตร์ ม.ปรีเบอร์ลิน สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
ศ.ฉลอง เกิดพิทักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
ผศ.กนกพร นุ่มทอง
คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ชื่อวารสารวิชาการ

ผศ.สุดารัตน์ สารสว่าง

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วิศวกรรมสาร มก.

07/2552-08/2552

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารสมาคมนักวิจัย

07/2552-12/2552
05/2552-08/2552

Journal of Engineerings 10/2552
Energy and Environment
(JEEE)

สุพจน์ พินิตเกียรติสกุล กรมโรงงาน
สินศุภา จุ้ยจุลเจิม
ปรเมษฐ์ น่วมเปี่ยม
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ นครนายก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ นครนายก
23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

176 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมทุน

มนุษย์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในภาคเศรษฐกิจโดยรวมและเศรษฐกิจรายสาขา
ในช่วงปี พ.ศ.2515-2549

177 การศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของ partial ยีน

myo-inosiol 3-phospate synthse (MIPS)
และ phytase จากถั่วเขียว พันธุ์กําแพงแสน-1

178 การศึกษาจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ
ฟิเคชั่นของน้ํามันสบู่ดํา

179 การศึกษาเชิงทดลอง การเกิดไพโรไลซิสของไม้ ใน
Cone Calorimeter

180 การศึกษาเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงการทํานาย

คุณภาพภายในผลส้มโดยใช้การดูดกลืนแสงใกล้
อินฟราเรดของเปลือกส้ม

181 การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในนวนิยาย
เรื่อง วังดอกหญ้า ของ ว.วินิจฉัยกุล

182 การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะกายภาพของทางแยก
ที่มีผลต่อการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษา
ทางแยกในเทศบาลเมืองสกลนคร

183 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
ผลิตน้ําร้อน

Page 27 of 52

ชื่อคณะผู้วิจัย
พิรดา จันทรังษี

หน่วยงานที่สังกัด
นิสิต ป.โท คณะเศรษฐศาสตร์
บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

07/2552-12/2552

รศ.เรืองเดช ศรีวรรธนะ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
อรุณี วงษ์แก้ว
ศูนย์เทคโลยีชีวภาพเกษตร กําแพง วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
แสน
อ.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา
ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
วินัย โพธิ์สุวรรณวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นิสิตป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์
อรรถพร สกุลสม
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง
กล
อ.ณัฐศักดิ์ บุญมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ประสาน เหล่าทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
เจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

01/2552-04/2552

วิศวกรรมสาร มก.

02/2552-04/2552

วิศวกรรมสาร มก.

08/2552-10/2552

Kamphaengsaen
Academic Journal

05/2552-08/2552

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
วรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นนท์จรัส วงศ์วิชัยวัฒน์ นิสิตป.โท บัณฑิตวิทยาลัย ภาค
วารสารมนุษยศาสตร์
วิชาวรรณคดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.เสาวณิต วิงวอน
คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี
วิชยาภรณ์ ฤทธิสิทธิ์
นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
วิศวกรรมสาร มก.
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
รศ.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ชวเลข วณิชเวทิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รุ่งทวี ผดากาล
นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
วิศวกรรมสาร มก.
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
รศ.สุรชัย รดาการ (ระตะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
นะอาพร)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

07/2552-12/2552

11/2552-01/2553

11/2552-01/2553
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

184 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียน
เรขาคณิตโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเรขาคณิตแบบ
พลวัตโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จังหวัดอุดรธานี

185 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัสโดยการใช้สื่อประสม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขา
ศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

นิรมล แก้วพลน้อย

นิสิตป.โท บัณฑิตวิทยาลัย สาขา
คณิตศาสตร์ศึกษา

ผศ.สิริพร ทิพย์คง

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา

จิราวรรณ เทพจินดา

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 01/2552-04/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

ผศ.สิริพร ทิพย์คง

186 การศึกษาย้อนหลังของโรคเนื้องอกปอดชนิดปฐม
ภูมิในสุนัข

187 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์
ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขาม
ป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัด
เลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่อง
สําอาง และเสริมอาหาร

188 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชี

วโมเลกุลของพันธุ์น้อยหน่าในประเทศไทย
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คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ผศ.สันติ แก้วโมกุล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา
อ.ภูดิท (อนุสรณ์) มณี คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สาย (กลิ่นขจร)
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผศ.ไชยยันต์ เกษรดอก คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
บัว
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผศ.นริศ เต็งชัยศรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
รศ.อมรรัตน์ ศาสตรวา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
หา
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ชื่อวารสารวิชาการ

วาสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 01/2552-06/2552

วารสารการแพทย์แผนไทยและ 05/2552-08/2552
การแพทย์ทางเลือก,ปีที่7ฉ.2
พคสค/92น./2-6sep09/issn168
5-991x

นายนคร เหลืองประเสริฐ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร
รศ.หทัยรัตน์ ริมคีรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
นางสาวอุดมลักษณ์ สุข สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
อัตตะ
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงาน
ชีวภาพ
กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ คณะเภสัชศาสตร์ มเชียงใหม่
นันท์
จันทิมา หอมกลบ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา
กพัฒนาผลิตภัณฑ์
กรกนก ปานอําพันธ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร์
อ.กุลศิริ ช.กรับส์ ศิริ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปุณย์
กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์
ฮูโก้ วอลการ์ท
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
กําแพงแสน

09/2552-12/2552
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

189 การศึกษาและออกแบบเครื่องอัดก้อนเกลือแร่
สําหรับการเลี้ยงปศุสัตว์

ชื่อคณะผู้วิจัย
สาส์น สาสนกุล

รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน์

190 การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทางแยกต่างระดับที่

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

นันทวัน เสนชู

รศ.ชวเลข วณิชเวทิน
อัศวิน กรรณสูต

191 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนแนวคิดเรื่อง

แสง ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

192 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร

ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

193 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริฟิเคชัน ในการผลิตไบโอดีเซลด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ

194 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
แปลงทางเรขาคณิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์
วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี

195 การสร้างแบบวัดความสามัคคีของนักกีฬาในกีฬา
ประเภททีม

ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

วิเคราะห์ และเขียนสื่อความสําหรับนักเรียนเตรียม
ทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
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ชื่อวารสารวิชาการ

นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
วิศวกรรมสาร มก.
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
วิศวกรรมสาร มก.
ศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นักสํารวจและออกแบบ กรมทาง
หลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

11/2552-01/2553

วารสารวิจัย มข.

04/2552

ผศ.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
เมธา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ภราดร เขมะกนก
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการสอน วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
คณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
อ.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ไทยรัฐ ยนต์วิสูตร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง Kamphaengsaen
แสน สาขาวิชาจิตวิทยา
Academic Journal

สุพัตรา สงกลิ่น

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
11/2552-01/2553

ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ทรงศักดิ์ เทพหนู
นิสิตป.โท คณะเกษตร บางเขน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
ผศ.สุพัตรา ศรีสุวรรณ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
รศ.สุรินทร์ นิยมางกูร คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ
พจนีย์ แซ่อ๋อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาค วิศวกรรมสาร มก.
วิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.สุพิตร สมาหิโต

196 การสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิด

หน่วยงานที่สังกัด

05/2552-08/2552

02/2552-04/2552

05/2552-08/2552

05/2552-08/2552

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
บางเขน

09/2552-12/2552

23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

196 การสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนสื่อความสําหรับนักเรียนเตรียม
ทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
197 การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพจิตที่ดี

198 การสํารวจมโนมติเรื่องแสงของนักเรียนมัธยม

ศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

199 การเสริมเวย์โปรตีนร่วมกับการฝึกด้วยแรงต้านที่
มีต่อสัดส่วนของร่างกายและความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อในนักกีฬาวิลแชร์เรสซิ่ง
200 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการถ่ายยีนเข้าสู่
สันตะวาใบพาย (Cryptocoryne affinis) โดย
การใช้ Agrobacterium เป็นพาหะ

ชื่อคณะผู้วิจัย
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์

หน่วยงานที่สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

อ.บุณฑริกา นาคนิศร

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา
ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.จักรพงษ์ ขาวถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง
นุชจรี ทัดเศษ
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชสวน

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552
ข่าวสารกรมสุภาพจิต

08/2552

วารสารวิจัย มข.

04/2552

วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

01/2552-03/2552

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

09/2552-12/2552

ปาริชาติ เบิร์นส

201 การเหนี่ยวนําให้เกิดการกลายพันธุ์ในไผ่
ฟิลิปปินส์พันธุ์ Friendmanii และพันธุ์
Bangkok Beauty โดยใช้รังสีแกมมา

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ. (สวทช)
ผศ.ลพ ภวภูตานนท์
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ผศ.เสริมศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.ธัญญะ เตชะศีล
คณะเกษตร บางเขน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พิทักษ์
ภาควิชาพืชสวน
อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์
ธนวงศ์
สุธนา เกตุมาโร

202 การให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมการ

เกษตรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของกรมพัฒนา
ที่ดิน

รศ.พิชัย ทองดีเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
รังสีประยุกต์และไอโซโทป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืช
สวน
คณะเกษตร บางเขน
Journal of Agricultural
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ Extension and
เกษตร
Communication

09/2552-12/2552

01/2552-06/2552

ศิติภา นักขัตระ
สาวิตรี รังสิภัทร์

203 การออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการวางแผน
พัฒนาอําเภอ

204 การออกแบบฐานความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้แนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบยืดหยุ่น
205 การออกแบบฐานความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับ
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รศ.สิริกร (พรทิพย์)
กาญจนสุนทร
รศ.นาตยา ปิลันธนา
นนท์

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาส่ง
เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สํานักการสอบสวนและนิติกร
กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย
คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

พัชรีพรรณ ม.รัตนกล

นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์

ศิวพร กาญจนภิญพงศ์

วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

01/2552-06/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบิน
ไทย จํากัด(มหาชน)โดยใช้แนวทางการจัดการ
เรียนแบบยืดหยุ่น

206 การออกแบบโปรแกรมคํานวณเส้นทางการเทียบ
ท่าแบบอัตโนมัติของสะพานเทียบผู้โดยสาร
สําหรับลานจอดอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ

207 การออกแบบระบบระบายอากาศในโรงงานผลิต
เคมี กรณีศึกษา:การระบายอากาศในห้อง PL-Z

208 การออกแบบและพัฒนาห้องเกียร์แบบเหล็กหล่อ
ของรถไถเดินตาม

209 การออกแบบเว็บเพจฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
สําหรับนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 4

210 การาจัดการคนเก่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในเขตภาคอีสานเหนือตอนบน

211 ขนาดการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

รศ.นาตยา ปิลันธนา
นนท์
พิสิษฐ์ เล็กสวัสดิ์

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิตป.เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย
ผศ.ปานจิต ดํารงกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
กําจร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รศ.ประกอบ สุรวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
วรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ศรีรัตนา วาณิชออดิศักดิ์ นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
รศ.ชวลิต กิตติชัยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พิริยพงศ์ เล็งจีน
นิสิตป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง
กล
รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชนัดดา ธนตรีโรจน์
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา
อ.อรนันท์ กลันทปุระ

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์

อ.สมเจตน์ พัชรพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ

214 ความเข้ากันได้ของวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์กับเชื้อ

อ.สถาพร เชื้อเพ็ง
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ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

บางเขน ภาควิชาการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณี
บริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
ข้
212 อบกพร่องในชิ้นงานพลาสติกที่ผ่านกระบวนการ
ฉีดขึ้นรูป:สาเหตุและแนวทางแก้ไข
213 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009

เพลิงผสมเอธานอล-แก๊สโซลีน (อี85)
215 ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนัก
เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4
216 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ํามันของ
เกษตรกรในอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

หน่วยงานที่สังกัด

ผศ.นฤมล ยุตาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ชาญวิทย์ สมวงศ์

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาส่ง
เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

รศ.สมศรี ภัทรธรรม

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลัก

วิศวกรรมสาร มก.

05/2552-07/2552

วิศวกรรมสาร มก.

08/2552-10/2552

วิศวกรรมสาร มก.

05/2552-07/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 05/2552-08/2552

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคม 01/2552-03/2552
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 07/2552-09/2552

วิศวกรรมสาร มก.

08/2552-10/2552

Thailand Engineering
Journal
วิศวกรรมสาร มก.

05/2552-06/2552

วารสารวิจัย มข. (KKU
Research Journal)

04/2552-04/2552

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

09/2552-12/2552

11/2552-01/2553
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

217 ความคิดเห็นของคนขับแท็กซี่ต่อการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติอัดในท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ

218 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโครงการศูนย์
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่สวนป่าเจ็ด
คด-โป่งก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

219 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อวัดหลักสี่

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

สูตรการฝึกอบรม
กาญจนเนศ อรรถวิภาค สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลัก
ไพศาลย์
สูตรการฝึกอบรม
รัฐกานต์ ทุนมาก
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาพัฒนาสังคม วารสารสังคมศาสตร์และ

01/2552-06/2552

ชื่อคณะผู้วิจัย

มนุษยศาสตร์
รศ.สิริกร (พรทิพย์)
กาญจนสุนทร
รศ.อภิชาต ภัทรธรรม

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้

จเรศักดิ์ นันตะวงษ์

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช กรุงเทพฯ 10900
คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
วารสารสังคมศาสตร์และ
ภาควิชาภูมิศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รศ.สิริกร (พรทิพย์)
กาญจนสุนทร
ทองสา ลาสันตุ

220 ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร

หน่วยงานที่สังกัด

รศ.พิชัย ทองดีเลิศ

นิสิต ป.โท คณะสังคมศาสตร์
บางเขน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร

Kasetsart Journal (Social 01/2552-04/2552
Sciences)

Journal of Agricultural
Extension and
Communication

07/2552-12/2552

01/2552-06/2552

อุดม เจริญจิตรโสภณ

221 ความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสอนและ
การเรียนรู้ของนักเรียนกับการปฏิบัติการสอน

222 ความเชื่อมั่นทางการกีฬา
223 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลพืช
สมุนไพรภาคใต้ของประเทศไทย

ศิขริน ดอนขําไพร

นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
รศ.สุจินต์ เลี้ยงจรูญรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
อ.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
ปฐพี เจนกุลประสูตร
นิสิต

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

12/2552-12/2552

Kasetsart Journal (social 09/2552-12/2552
sciences)

รศ.ศุภพร ไทยภักดี

224 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ําดื่ม
นนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
ผศ.สุรพงษ์ ดํารงกิตติกุล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
นายอนุรักษ์ เครือคํา
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ฝ่ายวิจัย
นางสาวสรินทิพย์ พงษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
คุลีการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ฝ่ายวิจัย

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

Kasetsart Journal (Social 01/2552-04/2552
Sciences)
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

224 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ําดื่ม
นนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

225 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด จังหวัดสระบุรี

ชื่อคณะผู้วิจัย
นายสนธยา ผาลลาพัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ฝ่ายวิจัย
นางสาวอินทิรา วรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
ทิพย์
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ฝ่ายวิจัย
นางสาวภัทราภรณ์ โพน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เงิน
เกียรติจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
เชิดศักดิ์ จุลละโพธิ
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาส่ง
เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ผศ.สุพัตรา ศรีสุวรรณ

รศ.สุรินทร์ นิยมางกูร

226 ความรู้และการใช้ทรัพยากรครอบครัวเพื่อช่วยลด
ภาวะโลกร้อนของสตรีจังหวัดนครพนม

อุทัยรัตน์ เหล่าใหญ่
อ.นฤมล ศราธพันธุ์

227 ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรม

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

หน่วยงานที่สังกัด

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
คหกรรมศาสตรศึกษา

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Kasetsart Journal (Social 01/2552-04/2552
Sciences)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

05/2552-08/2552

Kasetsart Journal (Social 05/2552-08/2552
Sciences)

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

แพรว เที่ยงพิมล

วารสารแก่นเกษตร

10/2552-12/2552

วิศวกรรมสาร

03/2552-04/2552

อ.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย ม.เชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์

228 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

Corporate Social Responsibility
229 ความสัมพันธ์ระหว่างความเคร่งครัดทางศาสนา
กับการตีความความหมายของคําว่า "โกหก" ใน
ภาษาไทย: การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ต้นแบบ
ความสั
มพันธ์ระหว่างประชาชนกับศาลปกครอง
230

231 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา เชาว์อารมณ์ความ
สามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกขายบริษัทค้า
ปลีกแห่งหนึ่ง

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.จีมา ศรลัมพ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
อ.จรัลวิไล จรูญโรจน์
ภาควิชาภาษาศาสตร์

ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
วารสารสภาทนายความ
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์
ณัฐยาพัชญ์ ภาวนา
นิสิตป.โท คณะสังคมศาสตร์
วารสารสังคมศาสตร์และ
วิวัฒน์
บางเขน ภาควิชาจิตวิทยา
มนุษยศาสตร์
ผศ.รัตติกรณ์ จงวิศาล

232 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนของนัก

ศึกษากับพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ที่นัก
ศึกษาคาดหวัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขต
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วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 01/2552-06/2552

ปาจรีย์ ปะดุกา

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา
นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา

01/2552-01/2552
07/2552-12/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

ปทุมธานี
ผศ.จุฬารัตน์ วัฒนะ

ผศ.สมสุดา ผู้พัฒน์

233 ความสามารถของสวนหย่อมในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

นางสาวอิศรา แพงสี

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ผศ.ณัฏฐ พิชกรรม

234 ความสามารถในการทนต่อการแช่แข็งของน้ําเชื้อ
พ่อม้าพื้นเมืองไทยในสารละลายเจือจางน้ําเชื้อ
ต่างชนิด

235 ความหลากหลายชนิดและพฤติกรรมหาอาหาร

ของแมลงในการช่วยผสมเกสรดอกไม้กฤษณาใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
อ.ขนิษฐา เพชรอุดมสิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
สุข
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า
รศ.เกษกนก ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา
นางสาวปิยวรรณ สุธร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
รมาภินันท์
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากร
การผลิตสัตว์
นายกรไชย (มังกร) กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
แก้วรัตน์ (ดํายัง)
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
อ.อารีย์ ไหลกุล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า
สุดารัตน์ อมรศักดิ์
399 อ.ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 30310
รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
นทร์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า
อ.วัฒนชัย ตาเสน
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

05/2552-08/2552

สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ

Chulalongkorn Medical
Journal

04/2552-06/2552

วารสารวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 01/2552-04/2552
เกษตรศาสตร์

กรมป่าไม้ จตุจักร กรุงเทพฯ

มาลัยพร ทาแก้ว

236 คิดอย่างไรให้แตกฉาน
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประวัติศาสตร์ จันทรเทพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Kazuo Ogata
Institute of Tropical
Agriculture,Kyushu,Kyushu
University,Fukuoka,812-850
00,Japan
กิตติชัย สุธาสิโนบล
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา

09/2552-12/2552
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

236 คิดอย่างไรให้แตกฉาน

237 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานบริการปฐมภูมิ ในเขต
ภาคกลาง กระทรวงสาธารณสุข

238 คุณสมบัติความต้านทานการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร
และคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมอื่นๆของวัสดุ
แอสฟัลต์คอนกรีตที่เตรียมขึ้นจากหินแกรนิต

ชื่อคณะผู้วิจัย

บังคับน้ําในระบบชลประทาน

นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
รศ.นาตยา ปิลันธนา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
นนท์
ภาควิชาการศึกษา
รศ.มธุรส จงชัยกิจ
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ผดุงศิลป์ เพ็งชะอุ่ม
นิสิตปริญญาโท สาขาวิจัยและ
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
ประเมินผลการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
กฤษณะ จันทรโชติ
นิสิตป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสาร มก.
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อ.ทศพล จตุระบุล

ขรรค์ชัย ไชยคง

รศ.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ

240 จากเมล็ดสู่ต้นกล้า ความบากบั่นที่ถูกมองข้าม

นางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง

ผศ.อุดม ฟ้ารุ่งสาง

241 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของตั๊กแตนตําข้าวดอกไม้
Creobrother gemmatus Stoll

นายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
นางสาวศันสนีย์ อมรภูริ
นันท์

242 เชื้อพันธุกรรม ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์ของพืชในสกุล Vigna สกุลย่อย
Ceratotropis (Asian Vigna) ในประเทศไทย

ชื่อวารสารวิชาการ

กนิษฐา ทองเลิศ

รศ.พิพัฒน์ สอนวงษ์

239 เครื่องมือวัดอัตราการไหลอัตโนมัติสําหรับอาคาร

หน่วยงานที่สังกัด

อ.ประกิจ สมท่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ศาสตร์ สกลนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวด
ล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่
2 โครงการชลประทานจันทบุรี
กรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพง
แสน
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพง
แสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่ง
แวดล้อม
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่ง
แวดล้อม
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

วิศวกรรมสาร มก.

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
09/2552-12/2552

05/2552-08/2552

02/2552-04/2552

02/2552-04/2552

วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัย 07/2552-12/2552
และเรือนปลูกพืชทดลอง

วิทยาสารกําแพงแสน

09/2552-12/2552

วารสารวิชาการเกษตร

05/2552-08/2552

ดร. วรภา สีหลักษณ์
ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรี
นิเวศน์
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คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชไร่นา มหาวิทยาลัย
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

243 ดอกไม้กับการต่อสู้ทางชนชั้นของมิสซิลแฮริส

เกษตรศาสตร์
อ.นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี

244 ตัวแบบความสามารถทางภาวะผู้นําครูในสถาน

สุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร

245 ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปสําหรับการศึกษา

อ.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามระยะยาวของจํานวนการเรียกค่าสินไหม
ทดแทนการประกันภัยรถยนต์ ในกรุงเทพมหา
นคร

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารมนุษยศาสตร์
01/2552-06/2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนบ้านสํานัก อําเภอกะเปอร์ Kasetsart Journal (Social 05/2552-08/2552
จังหวัดระนอง
Sciences)

06/2552

ผศ.ลี่ลี อิงศรีสว่าง

246 ทรรศนะที่มีต่อธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนิสิต
ครูวิทยาศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยง

247 ทักษะการจํา:จําอย่างไรไม่ให้ลืม

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ
ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.

วัลลภ ทองอ่อน
จุไรศิริ ชูรักษ์
รศ.นาตยา ปิลันธนา
นนท์
รศ.มธุรส จงชัยกิจ

248 ทัศนคติของนิสิตนักศึกษา ที่มีต่อการหย่าร้าง

อุบล ตรีรัตน์วิชชา
ผศ.สุภาพ ฉัตราภรณ์

249 ทุนทางสังคมที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากของป่า
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณลุ่มน้ําปิงตอนบนส่วน
ที่ 1 อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ปองพล พฤกษภากรณ์
ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง

250 เทคนิคการฉีดขึ้นรูป ชิ้นงานพลาสติกแบบ

แซนด์วิช
251 เทคนิคการทดสอบความสามารถความสามารถ
การใช้งานในการตรวจสอบภายใน:กรณีศึกษา
โปรแกรมระบบบริหารโครงการ

252 เทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณา
โดยการสร้างบาดแผล

253 เทคโนโลยีการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอในสัตว์
254 ธรรมาภิบาลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมไทย
255 นิเวศวิทยาครอบครัว: การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ
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อ.สมเจตน์ พัชรพันธ์

นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
คหกรรมศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
นิสิต ป.โท
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการบัญชี

Kasetsart Journal (Social 05/2552-08/2552
Science)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

Kasetsart Journal (Social 05/2552-08/2552
Sciences)

วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

01/2552-06/2552

วิศวกรรมสาร มก.

02/2552-04/2552

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจ 01/2552
ประยุกต์ (Kasetsart Applied
Business Journal)
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ผศ.วิชาญ เอียดทอง
วารสารวนศาสตร์ (Thai
01/2552-04/2552
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
Journal of Forestry)
อ.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน วารสารสัตวแพทย์
05/2552-08/2552
รศ.อุษณา ภัทรมนตรี

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
09/2552
ภาควิชาจิตวิทยา
อ.สุภาภรณ์ สงค์ประชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 01/2552-06/2552
กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พึ่งเจริญสกุล)
ผศ.รัตติกรณ์ จงวิศาล

23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

256 แนวทางการพัฒนาชุมชนในเชิงอนุรักษ์และการ

ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชนตลาดบางเขน เขตหลัก
สี่
257 บทพรรณนาโวหารในวรรณบันเทิงคดี

258 แบบจําลองการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้
ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

259 แบบจําลองคณิตศาสตร์เพื่อวางแผนและจัดการ
ระบบชลประทาน

260 แบบจําลองทางจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและ
การคายสารนอนิลฟีนอลด้วยเส้นใยราไร้ชีวิตที่
เจริญและถูกตรึงในเม็ดไคโตซาน

261 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : มุมมอง
ทางนิติศาสตร์ สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์

262 ประสิทธิภาพการจับ และการเลือกจับของลอบปู
แบบพับได้ที่ใช้อวนสีเขียวกับสีแดง และอวนตา
ใหญ่กับตาเล็ก

ชื่อคณะผู้วิจัย

พืชและซิลิคอนในการควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือ
เทศในสภาพโรงเรือน

พีระนันท์ จีระยิ่งมงคล นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชา
อาชีวศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
รศ.พนิต เข็มทอง
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
อ.ทศพล จตุระบุล
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ศาสตร์ สกลนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวด
ล้อม
วรวิทย์ ชัยวิมลกุล
สํานักพัฒนาแหล่งน้ํา กรม
ทรัพยากรน้ํา
รศ.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
อ.วีรานุช หลาง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์
ชมวรรณ เดชมา
สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 73140
วันวิสาข์ บูรณบริภัณฑ์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 73140
รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนีย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
กุล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์
ผศ.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

รศ.สรัญญา วัชโรทัย

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

05/2552
01/2552-06/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 05/2552-08/2552

วิศวกรรมสาร มก.

05/2552-07/2552

Environment and Natural 12/2552-03/2553
Resources Journal

วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

07/2552-12/2552

แก่นเกษตร

04/2552-06/2552

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

05/2552-08/2552

ภาควิชาการจัดการประมง

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
นางสาวจิตรยา จารุจิตร์ คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย โฆสิตรัตน
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ชื่อวารสารวิชาการ

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
ผศ.อารยา ศานติสรร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน วารสารระแนง 6
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพ
แวดล้อม
รศ.สิริวรรณ นันทจันทูล คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
วารสารมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บงกช ชัยวิชยานันท์

263 ประสิทธิภาพการปรับปรุงดินโดยใช้สารสกัดจาก

หน่วยงานที่สังกัด

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

263 ประสิทธิภาพการปรับปรุงดินโดยใช้สารสกัดจาก

รศ.นิพนธ์ ทวีชัย

265 ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Xenorhabdus spp.

ศ.ศุภมาศ พนิชศักดิ์
คณะเกษตร บางเขน
พัฒนา
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นิสิต ป.โท
ศิริพรรณ โสบานบัว

พืชและซิลิคอนในการควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือ
เทศในสภาพโรงเรือน
264 ประสิทธิภาพของการใช้น้ําเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกร
เป็นปุ๋ยสําหรับข้าวโพดที่ปลูกบนดินร่วนปนทราย

ต่อการควบคุมไรไข่ปลา

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

05/2552-08/2552

วารสารดินและปุ๋ย

04/2552-06/2552

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

01/2552-03/2552

วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

06/2552

ประภัสสร บุษหมั่น

266 ประสิทธิภาพเชิงกําไรของฟาร์มสุกรมาตรฐานใน
ประเทศ ไทย

267 ปรับมาตรฐานการเรียนรู้:ข้อเสนอแนะสําหรับ
กระทรวงศึกษาธิการ

268 ปรับหลักสูตรสถานศึกษาไม่ยากอย่างที่คิด

269 ปริมาณของสารพลัมบาจินและความแปรปรวน

ทางพันธุกรรมของต้นเจตมูลเพลิงแดงที่เกิดจาก
การเพาะเลี้ยงแคลลัส

270 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อโรคเอดส์ กรณีศึกษานักศึกษา

Page 38 of 52

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ภาควิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ
ศ.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา
ประพืด อักษรพันธ์
นิสิตป.เอก คณะเศรษฐศาสตร์
บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร
กนกพร ถาวรประเสริฐ นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
นันทวรรณ แก้วโชติ
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
ทองบัน ทําโยธา
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
รศ.นาตยา ปิลันธนา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
นนท์
ภาควิชาการศึกษา
รศ.มธุรส จงชัยกิจ
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
รศ.นาตยา ปิลันธนา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
นนท์
ภาควิชาการศึกษา
รศ.มธุรส จงชัยกิจ
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
สายใจ ชูรัตนา
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
กําแพงแสน

ชื่อวารสารวิชาการ

ผศ.เสริมศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
หริสร์ ทวีพัฒนา
นิสิต ป.โท

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

05/2552-08/2552

วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

01/2552-06/2552
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
รศ.ชัชรี นฤทุม

271 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตแคนตาลูปของเกษตรกร:

กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลพลับพลาไชย อําเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

จริยา ชูเอกวงศ์
รศ.เอมอร อังสุรัตน์

ผศ.จุฬารัตน์ วัฒนะ

ผศ.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิ
รันดร์
ผศ.ลพ ภวภูตานนท์

272 ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้นอกระบบของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ: กรณีศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด

ผศ.รังสรรค์ ปิติปัญญา

ผุสดี กลิ่นเกษร

273 ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้นอกระบบของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ในสถานะประกอบการ : กรณีศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด

ผศ.รังสรรค์ ปิติปัญญา

ผุสดี กลิ่นเกษตร

274 ปัจจัยที่มีผลในการยอมรับวิธีการปฏิบัติในการ
ผลิตยางพาราของเกษตรกรสวนยางขนาดเล็ก
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
275 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลกําแพงแสนจังหวัด
นครปฐม

ผศ.จํานงรักษ์ อุดม
เศรษฐ
ทัดชาวดี สิทธิสาร
รศ.ชัชรี นฤทุม

276 ปัจจัยที่มีอิทธิพลและระดับเฮทเทอโรซิสสําหรับ
การเจริญเติบโตและขนาดร่างกายของสุกรที่ถูก
เลี้ยงดูในประเทศไทย

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพง
แสน
ฝ่ายการศึกษา
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา Kamphaengsaen
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
Academic Journal

05/2552-08/2552

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
วิทยาสารเกษตรศาสตร์
05/2552-08/2552
ภาควิชาสหกรณ์
(KASETSART JOURNAL)
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชา
สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสหกรณ์
นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
นิสิต ป.โท

Kasetsart Journal (Social 05/2552-08/2552
Sciences)

สงขลานครินทร์ สาขาสังคม
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์

01/2552-02/2552

วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

01/2552-06/2552

วารสารแก่นเกษตร

04/2552-06/2552

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพง
แสน
ฝ่ายการศึกษา

ชัญญานุช หุ่นวรรณ
ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.บุญอ้อม โฉมที
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

277 ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจภายในการจัดการความ
ขัดแย้ง ธรรมาภิบาล และความสําเร็จในการ
ประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

278 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าของชุมชน
ท้องถิ่นต่อการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า: กรณี
ศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

พิมพ์พัฒน์ จันทร์เปล่ง

นิสิต ป.โท คณะสังคมศาสตร์
บางเขน ภาควิชาจิตวิทยา

วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

07/2552-12/2552

ผศ.รัตติกรณ์ จงวิศาล

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

วารสารวนศาสตร์

12/2552-12/2552

ชื่อคณะผู้วิจัย

สุพร พลพันธ์
ผศ.นภวรรณ ฐานะกา
ญจน์ พงษ์เขียว
ผศ.วิจักขณ์ ฉิมโฉม

279 ผลการใช้กิจกรรมเกมโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เรื่องระบบนิเวศเพื่อพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์

280 ผลการทรงตัวในผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายและไม่

ออกกําลังกายโดยใช้แบบทดสอบลุกขึ้นและออก
เดิน

281 ผลการฝึกเดินร่วมกับยางยืดที่มีต่อความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจไหล
เวียนเลือดในเพศหญิงอายุ 56-67 ปี

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ขนิษฐา เชื้อขํา
นิสิตป.โท คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
รศ.สุนันท์ สังข์อ่อง
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ผศ.มยุรี ถนอมสุข
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาสารกําแพงแสน
กําแพงแสน
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
นางสุปราณี สระทองฮ่วม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
รชต ตะนาวศรี
นิสิตป.โท คณะวิทยาศาสตร์การ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
กีฬา กําแพงแสน
รศ.เจริญ กระบวนรัตน์
ผศ.ราตรี เรืองไทย

282 ผลการใส่ซิงค์ซัลเฟต และซิงค์อีดีทีเอต่อผลผลิต

และการดูดใช้สังกะสีของข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อ
ปูน

รศ.จงรักษ์ จันทร์เจริญ
สุข
ปราณี จอมอุ่น

283 ผลของ Sodium Gluconate และ Liquid

DL-Methionine Hydroxy Analogue Free
acids ต่อค่า pH และปริมาณกรดไขมันสายสั้น
จากการหมักของอาหารในลําไส้ส่วนท้ายของสุกร
ภายนอกตัวสัตว์

อ.ธีรวิทย์ เป่ยคําภา

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง
คณะเกษตร บางเขน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
ปฐพีวิทยา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

วารสารเกษตร

01/2552-04/2552

10/2552-12/2552

01/2552-04/2552

05/2552-08/2552

11/2552-11/2552

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกรียงไกร ประการแก้ว ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ชาญวิทย์ แก้วตาปี
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

284 ผลของกระบวนการล้างเนื้อปลาบดด้วยสาร

ละลายด่างต่อคุณภาพด้านสีและลักษณะเนื้อ
สัมผัสของซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่เยือกแข็ง

285 ผลของการเคลือบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวา
และพริก

286 ผลของการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อทักษะทางวิทยา
ศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการจําแนกของเด็กปฐมวัย

ชื่อคณะผู้วิจัย
อ.โสรยา เกิดพิบูลย์

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
กรรณิกา ชวลิตปฎิญญา คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
สุดารัตน์ พรมดวง
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อ.ปริยานุช จุลกะ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
นายธีระศักดิ์ แสงเพ็ง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
สุดารัตน์ เปรมชื่น

รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

287 ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันที่มีต่อ
ทักษะการอ่านในเด็กปฐมวัย

มัชฌิมา สืบพงษ์
ผศ.ชลาธิป สมาหิโต

288 ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและ

แบบโครนิกต่อต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อ
เยื่อดาหลา

ผศ.พีรนุช จอมพุก
ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก
ศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
ปกรณ์ ตั้งปอง

289 ผลของการใช้เพลงประกอบการละเล่นพื้นบ้านที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย

วารุนีย์ พันธ์ศรี
รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

290 ผลของการใช้เพลงเพื่อพัฒนาทักษะการฟังของ
เด็กปฐมวัย

หน่วยงานที่สังกัด

เสาวลักษณ์ พงษ์สุผล

รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

09/2552-12/2552

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

01/2552-04/2552

นิสิตป.โท คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัย วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิต คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พืชไร่นา

292 ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์

รศ.จวงจันทร์ ดวงพัตรา คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไร่นา
ภาวิณี ไขกระโทก
นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาจิตวิทยาการ
ศึกษาและการแนะแนว
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วารสารอุตสาหกรรมเกษตร
พระจอมเกล้า

05/2552-08/2552

09/2552-12/2552

01/2552-04/2552

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

วาสิฏฐี เป้าเล้ง

เพื่อลดความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบาง
แก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัย วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นิสิต ป.โท คณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

291 ผลของการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินที่ต่อความ
งอก ความแข็งแรง และความงอกในไร่ของเมล็ด
พันธุ์ถั่วลิสงหลังจากเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บที่มี
การควบคุมอุณหภูมิและที่อุณหภูมิห้อง

ชื่อวารสารวิชาการ

01/2552-04/2552

05/2552-08/2552

05/2552-08/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

292 ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์
เพื่อลดความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบาง
แก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
293 ผลของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสต่อสมบัติบาง
ประการของดินบริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วัง
น้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อคณะผู้วิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว

สุณิส ยอดนาม

คณะวนศาสตร์ บางเขน

อ.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
นิสิต ป.โท คณะวิทยาศาสตร์การ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
กีฬา กําแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง วิทยาสารกําแพงแสน
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง

ผศ.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิร
วัฒน์
ผศ.สคาร ทีจันทึก
อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์

ต่อเวลาปฏิกริ ิยาตอบสนอง

ภาคภูมิ พิลึก
รศ.เจริญ กระบวนรัตน์
อ.อาภัสรา อัครพันธุ์

295 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกบริเวณส่วนบนของ

ร่างกายระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่มีต่อความเร็วและ
สมรรถภาพแอนแอโรบิกในนักกีฬาวิลแชร์เพศ
ชาย
296 ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติกับการเดิน
จงกรมที่มีต่อความแม่นยําของนักกีฬายิงธนูทีม
ชาติไทย

อ.จักรพงษ์ ขาวถิ่น

สมรรถภาพการผลิต และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
ในไส้ติ่งของไก่กระทง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง Kamphaengsaen
แสน
Academic Journal

รศ.อุดร รัตนภักดิ์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กําแพงแสน
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาสัตวบาล วาสารเกษตร
มก.

พิชญา แซ่อึ้ง
อ.ธีรวิทย์ เป่ยคําภา
รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช
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วารสารวนศาสตร์

อัศวิน จันทรสระสม

รศ.สุพิตร สมาหิโต

297 ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ําดื่มต่อ

ชื่อวารสารวิชาการ

รศ.อาภา จันทรสกุล

ผศ.นิคม แหลมสัก

294 ผลของการฝึกตาราง 9 ช่อง ขนาดแตกต่างกันที่มี

หน่วยงานที่สังกัด

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
09/2552-12/2552

06/2552-08/2552

09/2552-12/2552

01/2552-04/2552

05/2552-08/2552

11/2552-11/2552

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาสัตวบาล
มก.
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

298 ผลของการเสริมใบมันสําปะหลังแห้งต่อพฤติกรรม
และผลผลิตของกระบือปลักที่เลี้ยงแบบปล่อยแทะ
เล็ม

ชื่อคณะผู้วิจัย
ผศ.สุริยะ สะวานนท์

หน่วยงานที่สังกัด
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

ชื่อวารสารวิชาการ
วารสารเกษตร

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
10/2552- /2552

พิพัฒน์ สมภาร

299 ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริก

ในอาหารแม่สุกรต่อระดับภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดจาก
แม่ในลูกสุกร

300 ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด

และชนิดตัวอย่างเลือด ที่มีผลต่อความเข้มข้นของ
ยูเรียครีเอตินิน โปรตีน และอัลบูมิน ในตัวอย่าง
เลือดแม่โคนม
301 ผลของน้ําตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน
การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้
รับความร้อน

302 ผลของไฟจากการเผาตามกําหนดต่อการใช้ถิ่นที่

อาศัยของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รัง
สิต
อนุชาติ แซ่ตั้ง
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รัง
สิต
สุพรชัย ฟ้ารี
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
ตําบลนาบัว อําเภอเมือง สุรินทร์
ชาญชัย ชัยรัตนะเศรษฐ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
กําแพงแสน
ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
นิติพงษ์ หอมวงศ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
กําแพงแสน
ผศ.นวลจันทร์ พารักษา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.อดิศร ยะวงศา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน วารสารสัตวแพทย์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า
ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชา วทอ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ธันบูรณ์ อรัญนารถ
ภาควิชา วทอ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
รณรัตน์ ศิริมากร

303 ผลของระดับความเข้มข้นและระยะเวลาการพ่น

สาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette

นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยา
นนท์
นายวัลลภ โพธิ์สังข์

นายรักเกียรติ ชอบเกื้อ
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01/2552-04/2552

11/2552-11/2552

วารสารอาหาร

04/2552-06/2552

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

12/2552-12/2552

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (
นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ agricultural science
นิเวศเกษตร
journal
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยปากช่อง

05/2552-06/2552
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

304 ผลของระยะปลูกต่อสมบัติของดินที่ปลูกไม้

ยูคาลิปตัสบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อคณะผู้วิจัย
ผศ.รุ่งเรือง พูลศิริ
พิธีกร สุภาวงศ์

นิติกร กวนคอนสาร

305 ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพหล้งการเก็บเกี่ยว

ของดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์เอียสกุลและขาวสนาน

ไมตรี มัณยานนท์
อ.ภาสันต์ ศารทูลทัต
อ.วชิรญา อิ่มสบาย

306 ผลของแหล่งเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถภาพ

การผลิต ปริมาณกรดไขมันสายสั้น และจุลินทรีย์
ในทางเดินอาหารส่วนปลายของสุกรระยะหลังหย่า
นม

ณัฐวุฒิ ครุฑไทย

หน่วยงานที่สังกัด
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี
วนวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี
วนวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชสวน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วารสารวนศาสตร์

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
09/2552-12/2552

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ 06/2552-09/2552
เกษตร

วารสารเกษตร

11/2552-11/2552

วารสารวนศาสตร์

09/2552-12/2552

อ.ธีรวิทย์ เป่ยคําภา

307 ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส
บนคันนา

308 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 : ข้อผิดพลาด
ที่ต้องแก้ไข
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คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
ราชาวดี ยอดเศรณี
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.ชาญวิทย์ แก้วตาปี
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร
ตราด
อ.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
นรินธร จําวงษ์
คณะวนศาสตร์ บางเขน จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ทิพวัลย์ คําคง
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
ประพิณ ขอแก้ว
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
สุทธิลักษณ์ มีอําพล
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
แสงเดือน คงนาวัง
นิสิต ป.เอก คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน ภาควิชาการศึกษา
รศ.นาตยา ปิลันธนา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
นนท์
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
รศ.มธุรส จงชัยกิจ
ภาควิชาการศึกษา

ชื่อวารสารวิชาการ

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

309 พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่พระราช

ทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การวิเคราะห์
เนื้อหาและกลวิธีทางภาษา
310 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวมูเซอดํา บ้านห้วย
ปลาหลด ตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

นายสมเกียรติ รักษ์มณี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาไทย
คมกริช เศรษบุบผา

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Kasetsart Journal (Social 05/2552-08/2552
Sciences)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ วารสารวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 01/2552-04/2552
พันธุ์พืช จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เกษตรศาสตร์

ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม

311 พฤกษศาสตร์และกายวิภาคของดอกตาว
(Arenga pinnata (Wurmb) Merr.)

312 พลังงานแตกหักของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของมวล
รวมหยาบชนิดต่างๆ

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ธิติยา พิสูตร
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยา
ศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
รศ.เสาวณี สาธรวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
พงศ์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร
ผศ.วันชัย ยอดสุดใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วิทยาศาสตร์เกษตร

09/2552-12/2552

วิศวกรรมสาร “ฉบับวิจัยและ
พัฒนา”

01/2552- /2552

ดร.ปัญญา ชูพานิช

313 ภาคเกษตรกับบทบาทการปล่อยและการลดก๊าซ
เรือนกระจก

314 ภาพรวมของวัสดุเชิงประกอบ

สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรม
ทางหลวง
ผศ.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยา 01/2552-12/2552
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.หฤทภัค กีรติเสวี
อ.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
ผศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี

315 ภาวะผู้นํา ในการบริหารงานเป็นทีมของศูนย์การ
กีฬาแห่งประเทศไทยภาค2

316 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสัมพันธภาพนวตกรรม
ประเพณีบิณฑบาตทางน้ํา

317 มลพิษอากาศกับมาตรการการจัดการคุณภาพ
อากาศ

318 มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักของคะน้า
ที่ปลูกในโรงเรือนตาข่ายสี

อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย

ราชภัฏธนบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.
ราชภัฏพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง วารสารวิทยาศาสตร์และ
แสน
เทคโนโลยีการกีฬา วารสาร
สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา ทางการของสมาคมวิทยา

11/2552-01/2553

12/2552-12/2552

ศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย(สวกท.)และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย(กกท.)
อ.ศรันย์ สมันตรัฐ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน Kasetsart Journal (Social 03/2552- /2552
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
Sciences)
อ.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
วิศวกรรมสาร (สมาคม
07/2552-08/2552
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย)
พัทธนันท์ เรืองวิทยาโชติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 01/2552-04/2552
ศ.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

นายกรุง สีตะธนี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ม. วิศวกรรมสาร มก.

กําแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพง
แสน
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

319 มิติใหม่การจัดการศึกษาอาชีพ

320 มูลค่าการใช้ประโยชน์และความเต็มใจที่จะจ่ายค่า
ธรรมเนียมของป่าประ กิ่งอําเภอนบพิตํา จังหวัด
นครศร๊ธรรมราช

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ผศ.สมสุดา ผู้พัฒน์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
ภาควิชาอาชีวศึกษา
ผศ.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
ผศ.จุฬารัตน์ วัฒนะ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
อ.วัลลภัคร์ พลทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
วารสารการจัดการป่าไม้
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

01/2552-04/2552

01/2552-06/2552

ณัฐดนัย สันธินันทน์

321 มูลค่าแหล่งหญ้าทะเลจากการใช้ประโยชน์ด้าน
ประมงในบริเวณเกาะลิบง

322 ไม้มงคลสําหรับงานจัดสวนในคติความเชื่อของ
ไทยและจีน

323 ยุทธศาสตร์การบริหารงานของศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยภาค1 เพื่อเพิ่มศักนภาพการบริหาร
งาน

324 ยุทธศาสตร์การปรับภาพลักษณ์ของศูนย์การกีฬา
แห่งประเทศไทยภาค5

325 รายงานการพบหนอนบอตในกระเพาะอาหารของ
ช้างป่าจากจังหวัดกาญจนบุรี

Page 46 of 52

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ภาค
วิชาเศรษฐศาสตร์
โครงการสหวิทยาการสาขาวิชาการ
อัญรัตน์ เสียมไหม
จัดการทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.โสมสกาว เพชรา
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
นนท์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
รศ.กฤษณา กฤษณพุกต์ คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ศิรส ทองเชื้อ
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชสวน
รศ.ศศิยา ศิริพานิช
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย

วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12/2552

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

09/2552-12/2552

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/2552-12/2552
การกีฬาวารสารทางการของ
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา
แห่งประเทศไทย(สวกท.)และ
การกีฬาแห่งประเทศไทย(กก
ท.)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
05/2552-08/2552
แสน
สุขภาพ

สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา
อ.พรชัย สัญฐิติเสรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน วารสารสัตวแพทย์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า
นางนงนุช ภิญโญภานุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
วัฒน์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
อ.จํานงจิต ผาสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
สามารถ ประสิทธิ์ผล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
อ.นันทวัน ญาติบรรทุง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่
และสัตว์ป่า
นายณัฐพล เมืองทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ

01/2552-04/2552
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

325 รายงานการพบหนอนบอตในกระเพาะอาหารของ
ช้างป่าจากจังหวัดกาญจนบุรี

326 รายงานสัตว์ป่วย: การตัดถ่างแนวเชื่อมซิมไฟซิ

สโดยใช้ลวดออร์โธปิดิกส์ที่ขดเป็นรูปเกลียวเพื่อ
รักษาภาวะตีบแคบของช่องเชิงกรานในแมว

327 รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อน
ช่องเปิดกระบังลมในสุนัข

ชื่อคณะผู้วิจัย

อ.พันพิชา สัตถา
สาธุชนะ
นนทษิต ชุติญาณวัฒน์

ผศ.นริศ เต็งชัยศรี
อารีรัฐ สุรธรรมจรรยา
ศ.เบญจมาศ ศิลาย้อย

329 ลักษณะการแลกเปลี่ยนก๊าซของใบยูคาลิปตัส 4
สายต้นที่ปลูกบนคันนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา

รศ.เสาวณี สาธรวิริยะ
พงศ์
อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ดุริยะ สถาพร

นรากร ศรีเลิศ

330 ลักษณะทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับอายุการปัก
แจกันของดอกบัวหลวงสัตตบุษย์ (Nelumbo
nucifera Gaertn. var. Sattabhud)

ปวีณา เวสภักตร์
รศ.เสาวณี สาธรวิริยะ
พงศ์
นิภา คุณทรงเกียรติ

รศ.นิรันดร์ จันทวงศ์

331 วัสดุเพาะทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนพีทมอสสําหรับ
การเพาะเมล็ดองุ่น

กรรณิกา เพิ่มทรัพย์
อ.ภาสันต์ ศารทูลทัต
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วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

ไทย

อ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์

กล้วยไข่

ชื่อวารสารวิชาการ

เบญจพล หล่อสัญลักษณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย
วารสารสัตวแพทย์
01/2552-04/2552
เกษตรศาสตร์
ผศ.ไชยยันต์ เกษรดอก คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
บัว
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผศ.นริศ เต็งชัยศรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบ 04/2552-06/2552
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง การบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศ

อ.พันพิชา สัตถา
สาธุชนะ
นางสาวสุนีย์ ภูริพันธุ์
พิพัฒน์
สุจิตรา พิเศษไพศาล

328 ลักษณะกายวิภาคของการตกกระในเปลือกผล

หน่วยงานที่สังกัด

คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
สํานักงานเลขานุการ
โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก ลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
กรมป่าไม้ จตุจักร กรุงเทพฯ
10900
คณะวนศาสตร์ บางเขน จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชา
พฤกษศาสตร์

J. Thai Vet. Med. Assoc.

04/2552-12/2552

วิทยาศาสตร์เกษตร

09/2552-12/2552

วารสารวนศาสตร์

09/2552-12/2552

วารสารเกษตรนเรศวร

08/2552-12/2552

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พืชสวน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

01/2552-02/2552
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

331 วัสดุเพาะทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนพีทมอสสําหรับ

การเพาะเมล็ดองุ่น
332 วิธีหาแนวคิดของผู้เรียน:เครื่องมือสําหรับครูวิทยา
ศาสตร์ในยุคปฏิรูปการศึกษา
333 วิศวกรหญิงไทยกับรางวัลนวัตกรรมในปี
พ.ศ.2551

334 ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบผักโขม

ชื่อคณะผู้วิจัย
อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
อ.ชาตรี ฝ่ายคําตา
รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
รุ่งนภา แก้วทรายทอง
ศ.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

335 ศักยภาพทางกายภาพของพื้นที่ สําหรับการปลูก
สร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง

วรวิทย์ อินศวร
อ.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ระเบียบ ศรีกงพาน

336 ศักยภาพในการให้ผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ลูก
ผสมเปิดชนิดน้ํามัน

อ.บุบผา คงสมัย
นิภาพร บัวอิ่น

337 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ศิริอร นาคแดง

รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์

338 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรม
ศิริ
อรนุช อ่อนจันทุม

รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์

339 ศิลปะและดนตรีในยุคบาโรก

340 ศึกษาผลกระทบของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังสามขด
ลวดต่อระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

341 ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งกําเนิดฮาร์มอนิกส์ของ
อาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขต
บางเขน)
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ผศ.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรม
ศิริ
ผศ.จุฬมณี สุทัศน์ ณ
อยุธยา
วีรภัทร เสนวิรัช

หน่วยงานที่สังกัด
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

01/2552-02/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 05/2552-08/2552

THAILAND
01/2552-02/2552
ENGINEERING JOURNAL
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 09/2552-12/2552
กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์
วารสารวนศาสตร์

06/2552-08/2552

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
คณะวนศาสตร์
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
กําแพงแสน
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาศิลปนิเทศ

นิสิตป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์
บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รศ.เกียรติยุทธ กวีญาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รศ.เกียรติยุทธ กวีญาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิทยาสารกําแพงแสน

09/2552-12/2552

วารสารคหเศรษฐศาสตร์

05/2552-08/2552

วารสารคหเศรษฐศาสตร์

05/2552-08/2552

วารสารมนุษยศาสตร์
(HUMANITIES
JOURNAL)
วิศวกรรมสาร มก.

01/2552-06/2552

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและ
พัฒนา วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

05/2552

05/2552-07/2552
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

341 ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งกําเนิดฮาร์มอนิกส์ของ
อาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขต
บางเขน)

342 สถานภาพการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม
ในอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

343 สภาพการจัดการเรียนการสอนเรื่อง อัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีของครูเคมี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุโขทัย เขต 2

344 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและ
พัฒนา วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ แก่นเกษตร
วีรพงศ์ แย้มสะโส

นิสิตปริญญาโท

ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยปากช่อง
รศ.กวิศร์ วานิชกุล
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ประนอม จะปิน
โครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ธิติยา บงกชเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์
05/2552

04/2552-06/2552

วารสารวิจัย มข.

04/2552

วารสารวิจัย มข.

04/2552

ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
บัญชา พนเจริญสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

345 สภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ที่

3: สารและสมบัติของสารตามความคิดเห็นของครู
วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

346 สภาวะอุตสาหกรรมยาและการแพทย์ในประเทศ
ไทย
347 สมการทํานายความแข็งแรงสูงสุดของการยก
น้ําหนัก 1 ครั้ง จากการปฏิบัติ 2-10 RM และ
12-15 RM ในนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อภิษฐา จันทรประเสริฐ โครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.สิรางค์ กลั่นคําสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.อภิลักษณ์ เทียนทอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา

วารสารอุตสาหกรรมสาร

07/2552-08/2552

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 09/2552-12/2552

ผศ.ราตรี เรืองไทย

348 สมดุลคาร์บอนในระดับเรือนยอดของป่าดิบแล้ง
สะแกราชและป่าผสมผลัดใบลุ่มน้ําแม่กลอง

349 สอนวิทยาศาสตร์อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็น
350 สัตว์ในวังสระปทุม
351 สัมพันธภาพในครอบครัว ความสามารถในการ

ฟันฝ่าอุปสรรคและการป้องกันความเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตายของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพง
แสน
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง
ดุริยะ สถาพร
สํานักวิจัยการจัดการป่าไม้และ
ผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ จตุจักร
กรุงเทพฯ
อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
อ.พงศ์ประพันธ์ พงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
โสภณ
ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
สุวิมล อุไกรษา
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
คหกรรมศาสตรศึกษา

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ 08/2552-10/2552
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วารสารวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 01/2552-04/2552
เกษตรศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์

01/2552-02/2552

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

12/2552-12/2552

Kasetsart Journal (Social 05/2552-08/2552
Sciences)
23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

351 สัมพันธภาพในครอบครัว ความสามารถในการ

ฟันฝ่าอุปสรรคและการป้องกันความเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตายของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
352 สารมลพิษอนุภาคจากเครื่องยนต์ดีเซล

353 สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคําศัพท์ Word
Factory

ชื่อคณะผู้วิจัย
ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร

หน่วยงานที่สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

อ.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รศ.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาศาสตร์

354 สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคําศัพท์ชุด Word

รศ.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาภาษาศาสตร์

355 หนอนพยาธิ และพยาธิภายนอกของนกนางแอ่น

รศ.อาคม สังข์วรานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา
เกษตร สุเตชะ
สํานักงานเลขานุการ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ผศ.จํานงรักษ์ อุดม
คณะเกษตร บางเขน
เศรษฐ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร
อ.สิรางค์ กลั่นคําสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาทิตย์ ศรีจันทร์
นิสิตป.โท บัณฑิตวิทยาลัย ภาค
วิชาวรรณคดี

Factory ระยะที่ 1

ตะโพกขาวหางแฉกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

356 แหล่งข่าวสารและช่องทางการสื่อสารในการผลิต

ยางพารา ของเกษตรกรสวนยางขนาดเล็กจังหวัด
สงขลา
357 แหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

358 องค์พยานในการกระทําสัตย์สาบานในพระไอ

ยการลักษณะพยานและลักษณะพิสูจน์ดําน้ําลุย
เพลิง

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Kasetsart Journal (Social 05/2552-08/2552
Sciences)
วิศวกรรมสาร มก.

02/2552-04/2552

วารสารมนุษยศาสตร์ (คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์)
วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารสัตวแพทย์

06/2552-12/2552

สงขลานครินทร์ สาขาสังคม
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์

03/2552-04/2552

วารสารอุตสาหกรรมสาร

03/2552-04/2552

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

07/2552-12/2552

01/2552-04/2552

ผศ.เสาวณิต วิงวอน

359 อนุกรมวิธานของกล้วยไม้สกุลเอื้องคําในอุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

360 อรรถศาสตร์เชิงเปรียบเทียบความคลุมเครือ
ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน

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

362 อัตราซ้ําและสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผล
ผลิตของปาล์มน้ํามันแบบดูราสายพันธุ์บางเบิด

คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวรรณคดี
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชา วารสารการจัดการป่าไม้
นางสาวอ้อพร เผือก
พฤกษศาสตร์
คล้าย
อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
อ.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
วารสารมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01/2552-06/2552

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

นายเทพบุตร เวชกามา คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
อํานาจ ศรีสุภาวดี
คณะประมง บางเขน สถานีวิจัย
ประมงคลองวาฬ
อ.พัชรินทร์ ตัญญะ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา
ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
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คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

วารสารการประมง

01/2552-06/2552

01/2552-06/2552
03/2552-04/2552

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ( 12/2552
ฉบับพิเศษ)

คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไร่นา

23 สิงหาคม 2010
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ระดับชาติ
ลําดับ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )
ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ชื่อคณะผู้วิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

362 อัตราซ้ําและสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผล

เยาวนาถ หาดคํา

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
พืชไร่นา

363 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความเข้มแข็งใน

ผศ.โสวัตรี ณ ถลาง

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย
วิทยา
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะวนศาสตร์ บางเขน
วารสารวนศาสตร์

06/2552-08/2552

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
คณะวนศาสตร์

06/2552-08/2552

ผลิตของปาล์มน้ํามันแบบดูราสายพันธุ์บางเบิด

การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของ
จังหวัดสระบุรี

นางสาวสุดารัตน์ รอด
บุญส่ง

364 อิทธิพลของการปิดเตาผลิตถ่านที่อุณหภูมิการ
ผลิตต่างกันต่อสมบัติของถ่าน

อัจฉริยะ โชติขันธ์
ผศ.นิคม แหลมสัก

365 อิทธิพลของขนาดหย่อมป่าต่อสังคมนกบริเวณโดย
รอบผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย

อิงอร ไชยเยศ
อ.ประทีป ด้วงแค
อมรรัตน์ ว่องไว
โดม ประทุมทอง

366 อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิศวกร

การพัฒนาตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรค ที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพวิศวกรของนิสิต
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์

367 อิทธิพลของค่านิยมในการทํางานเกษตร ความเชื่อ
อํานาจควบคุมตนเอง และความสามารถในการ
ฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพเกษตร
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะในกลุ่มเกษตรศาสตร์

ชีวิตต่อลักษณะการเจริญเติบโตก่อนหย่านมในสุ
กรพันธุ์เพียเทรน

วารสารวนศาสตร์

คณะวนศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
คณะวนศาสตร์

สุวิมล เคลือบคณโท

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ภาควิชา วารสารสังคมศาสตร์และ
จิตวิทยา
มนุษยศาสตร์

ผศ.งามลมัย ผิวเหลือง

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ภาควิชา วารสารสังคมศาสตร์และ
จิตวิทยา
มนุษยศาสตร์

จิรวรรณ เจียมรัตนะ

ผศ.งามลมัย ผิวเหลือง

368 อิทธิพลของสัดส่วนการให้ลูกเพศเมียแรกคลอดมี

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ( 12/2552
ฉบับพิเศษ)
วารสารสังคมศาสตร์และ
01/2552-06/2552
มนุษยศาสตร์

01/2552-06/2552

01/2552-06/2552

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

ธราดล พันธุ์สนิท

วารสารแก่นเกษตร

01/2552-03/2552

Agricultural Science
Journal

05/2552-06/2552

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
Mauricio A. Elzo
University of Florida
รศ.กัญจนะ มากวิจิตร์
ผศ.บุญอ้อม โฉมที

369 อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มี
ต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless
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นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยา
นนท์

คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาสถิติ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

23 สิงหาคม 2010

E:\CrystalRep โครงการ& ตีพิมพ & ประชุม\ประชุม และ ตีพิมพ\Paper\Paper รวม ระดับชาติและนานาชาติ - 3 Choice (1 งปม 2 ศึกษา 3 ปฏิทิน)-ระดับชาติ OK.rpt

ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. 2552 ( 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 )

ลําดับ

ชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

369 อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มี
ต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless

ชื่อคณะผู้วิจัย
นายวัลลภ โพธิ์สังข์

นายรักเกียรติ ชอบเกื้อ

370 อุดมการณ์พระโพธิสัตว์: พุทธจริยศาสตร์เพื่อ
มหาชน
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ผศ.วิทยา ศักยาภินันท์

หน่วยงานที่สังกัด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
สถานีวิจัยปากช่อง
คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ชื่อวารสารวิชาการ

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์

Agricultural Science
Journal

05/2552-06/2552

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01/2552-06/2552
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