ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่ อง การประกาศเกียรติคุณนักวิจยั และหน่ วยงานวิจัย ปี 2551
----------------------------------

ในวาระครบรอบ 31 ปี ของการสถาปนาสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. ในวันที่ 2 ตุลาคม 2552 เพื่อ
เป็ นการเสริ มสร้ างกําลังใจ และยกย่องเชิดชูเกี ยรตินักวิจัย และหน่วยงานวิจัย ที่ ได้ สร้ างสรรค์ผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ที่มีคณ
ุ ค่าทางวิชาการและเป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สถาบันวิจยั และพัฒนา
แห่ง มก. ได้ ดําเนินการพิจารณาประกาศเกียรติคณ
ุ นักวิจยั และหน่วยงานวิจยั ปี 2551 โดยมีเกณฑ์ การ
พิจารณา และผลการพิจารณา ดังนี ้

1. เกณฑ์ การพิจารณา
1) นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2551
เกณฑ์ : พิจารณาจากจํานวนการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการนานาชาติ ปี พ.ศ.
2551 ของอาจารย์ นักวิจยั จากการสืบค้ นในฐานข้ อมูล Science Citation Index และ
Social Science Citation Index โดยพิจารณาจากชื่อแรก)First Author(หรื อผู้รับผิดชอบ
ุ แยกเป็ น สาขาเกษตรศาสตร์
บทความ )Corresponding Author (ประกาศเกียรติคณ
สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์
2) นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้ รับสิทธิบัตร ปี 2551
เกณฑ์ : พิจารณาจาก อาจารย์ นักวิจยั ที่ได้ รับสิทธิ บตั ร จากกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์ หรื อได้ รับสิทธิบตั รจากต่างประเทศ ในปี งบประมาณ 2551 โดยข้ อมูล
จากงานทรัพย์สนิ ทางปั ญญา สํานักงานบริการวิชาการ
3) หน่ วยงานที่มีผลงานวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2551
เกณฑ์ : พิจารณาจากจํานวนการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการนานาชาติ ปี พ.ศ .
2551 ของหน่วยงานต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจยั ในหน่วยงาน ) กรณีคณะวิชา ต่อจํานวน
อาจารย์ และบุคลากรวิจัย กรณี สํานัก สถาบัน ต่อจํานวนบุคลากรวิจยั และอาจารย์ ที่
ช่วยปฏิบตั ิงาน ) จากการสืบค้ นในฐานข้ อมูล Science Citation Index และ Social
Science Citation Index โดยประกาศเกียรติคณ
ุ เป็ น 3 อันดับ
4) หน่ วยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด ปี 2551
เกณฑ์ : พิจารณาจากจํานวนงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานได้ รับการสนับสนุนเพื่อการวิจยั
จากแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในปี งบประมาณ 2551 โดยข้ อมูลที่ได้ จาก

ฐานข้ อมูลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. จัดทํา ประกาศเกียรติคณ
ุ แยกเป็ นสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์
5) นั กวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่ น ในโครงการสนั บสนุ นทุนวิจัยเพื่อพัฒนานั กวิจัยรุ่ น
ใหม่ ปี 2551
เกณฑ์ : พิจารณาจากผลการติดตามประเมินผลโครงการวิจยั ที่ได้ รับทุนวิจยั ตามโครงการ
สนับสนุนทุนวิจยั เพื่อพัฒนานักวิจยั รุ่ นใหม่ ปี 2551 โดยเป็ นโครงการวิจยั ที่มีผลงานวิจยั ดี
ที่สดุ ในจํานวนโครงการวิจยั ที่ได้ รับทุนฯ 45 โครงการ

2. ผลการพิจารณา
1) นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2551
สาขาเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิม่ ทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.จํารัส ลิ ้มตระกูล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์
ุ )
(ไม่มีผ้ ไู ด้ รับการประกาศเกียรติคณ
2) นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้ รับสิทธิบัตร ปี 2551
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์ วรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
จากผลงาน เครื่ องปอกเปลือกข้ าวโพดฝั กอ่อน

ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตนันทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤกษ์ สุวรรณรั ตน์
นายสมชาย กรีฑาภิรมย์ และนางปรีเนียม ทองแพ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
จากผลงาน ชุดตรวจสอบ เอ็นพีเค ในดิน
รองศาสตราจารย์ วิชัย หฤทัยธนาสันต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จากผลงาน การทําขนมปั งอบไอนํ ้าจากแป้งผสมข้ าวหอมมะลิกบั แป้งสาลี
3) หน่ วยงานที่มีผลงานวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2551
อันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์
อันดับ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อันดับ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์
4) หน่ วยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด ปี 2551
สาขาเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
5) นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่ น ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่ นใหม่ ปี 2551
ดร.ธิตนิ ันท์ กาพย์ เกิด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จากโครงการวิจัยเรื่ อง การเพิ่มเสถียรภาพของสารกรองรังสียวู ีโดยใช้ ไซโคล
เดกตริน
ทังนี
้ ้จะมีพิธีมอบโล่ และเกียรติบตั ร ในงานสัมมนา วันนักวิจยั มก. “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ” ในวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม255 2 ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552
(ลงนาม) รังสิต สุวรรณมรรคา
(ศาสตราจารย์ ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา)
ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก.

