
 
ประกาศสถาบันวิจัยและพฒันาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง การประกาศเกียรตคุิณนักวจิยั และหน่วยงานวิจัย ปี 2551 

---------------------------------- 

 ในวาระครบรอบ 31 ปี ของการสถาปนาสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ในวนัท่ี 2 ตลุาคม 2552 เพ่ือ

เป็นการเสริมสร้างกําลงัใจ  และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย  และหน่วยงานวิจัย  ท่ีได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ท่ีมีคณุค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สถาบนัวิจยัและพฒันา

แห่ง มก. ได้ดําเนินการพิจารณาประกาศเกียรติคณุนกัวิจยั และหน่วยงานวิจยั ปี 2551 โดยมีเกณฑ์การ

พิจารณา และผลการพิจารณา ดงันี ้

1. เกณฑ์การพจิารณา 

1) นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตพีมิพ์ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2551 
เกณฑ์ : พิจารณาจากจํานวนการตีพิมพ์ผลงานวิจยั  ในวารสารวิชาการนานาชาติ  ปี  พ .ศ.

2551  ของอาจารย์  นกัวิจยั  จากการสืบค้นในฐานข้อมลู  Science Citation Index และ 

Social Science Citation Index โดยพิจารณาจากช่ือแรก )First Author (หรือผู้ รับผิดชอบ

บทความ )Corresponding Author  (ประกาศเกียรติคณุแยกเป็น   สาขาเกษตรศาสตร์  

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   สาขา

วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาสงัคมศาสตร์ 

2) นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับสิทธิบัตร ปี 2551 
เกณฑ์ : พิจารณาจาก  อาจารย์  นกัวิจยัท่ีได้รับสิทธิบตัร  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์  หรือได้รับสิทธิบตัรจากต่างประเทศ  ในปีงบประมาณ  2551   โดยข้อมลู

จากงานทรัพย์สนิทางปัญญา สํานกังานบริการวิชาการ 

3) หน่วยงานที่มีผลงานวิจัยตพีมิพ์ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2551 
เกณฑ์ : พิจารณาจากจํานวนการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการนานาชาต ิปี พ.ศ .

2551  ของหน่วยงานต่อจํานวนอาจารย์ /นกัวิจยัในหน่วยงาน     ) กรณีคณะวิชา   ต่อจํานวน

อาจารย์  และบุคลากรวิจัย   กรณี  สํานัก  สถาบนั  ต่อจํานวนบุคลากรวิจยั และอาจารย์ท่ี

ช่วยปฏิบตัิงาน )  จากการสืบค้นในฐานข้อมลู  Science Citation Index และ  Social 

Science Citation Index โดยประกาศเกียรตคิณุเป็น   3 อนัดบั 

4) หน่วยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด ปี 2551 
เกณฑ์ : พิจารณาจากจํานวนงบประมาณ  ซึ่งหน่วยงานได้รับการสนบัสนุนเพ่ือการวิจยั

จากแหล่งทุนต่างๆ  ภายนอกมหาวิทยาลยัฯ  ในปีงบประมาณ  2551  โดยข้อมูลท่ีได้จาก



ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งสถาบันวิจัยและ

พฒันาแห่ง มก. จดัทํา ประกาศเกียรติคณุ แยกเป็นสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และสาขาสงัคมศาสตร์ 

5) นักวิจัยที่ มีผลงานวิจัยดีเด่น ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ ปี 2551 
เกณฑ์ : พิจารณาจากผลการตดิตามประเมินผลโครงการวิจยั ท่ีได้รับทนุวิจยัตามโครงการ

สนบัสนนุทนุวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่ ปี 2551 โดยเป็นโครงการวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัดี

ท่ีสดุในจํานวนโครงการวิจยัท่ีได้รับทนุฯ 45 โครงการ 

2. ผลการพจิารณา 

1) นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตพีมิพ์ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2551 

   สาขาเกษตรศาสตร์ 
    ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 

    ภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตร 

    สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  ลิม่ทอง 

    ภาควิชาจลุชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 

    สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    ศาสตราจารย์ ดร.จํารัส  ลิม้ตระกลู 

    ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 

    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์ 

    ภาควิชาปรสติวิทยา  คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

    สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาต ิ เจียมไชยศรี 

    ภาควิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    สาขาสังคมศาสตร์ 
    (ไมมี่ผู้ ได้รับการประกาศเกียรตคิณุ) 

2) นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับสิทธิบัตร ปี 2551 

   รองศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์  เทอดวงศ์วรกุล 
    ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

จากผลงาน  เคร่ืองปอกเปลือกข้าวโพดฝักออ่น 

 



  ศาสตราจารย์ ดร.ทศันีย์  อัตตนันทน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤกษ์  สุวรรณรัตน์ 
  นายสมชาย  กรีฑาภริมย์  และนางปรีเนียม  ทองแพ 
    ภาควิชาปฐพีวิทยา   คณะเกษตร 

จากผลงาน  ชดุตรวจสอบ เอ็นพีเค ในดนิ 

    รองศาสตราจารย์ วิชัย  หฤทยัธนาสันต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เพญ็ขวัญ  ชมปรีดา 
    ภาควิชาพฒันาผลติภณัฑ์  คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

จากผลงาน  การทําขนมปังอบไอนํา้จากแป้งผสมข้าวหอมมะลกิบัแป้งสาลี 

3) หน่วยงานที่มีผลงานวิจัยตพีมิพ์ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2551 

    อนัดบั 1  คณะวิทยาศาสตร์ 

    อนัดบั 2  คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

    อนัดบั 3  คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

4) หน่วยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด ปี 2551 

   สาขาเกษตรศาสตร์ 
     คณะเกษตร 

    สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    คณะวิทยาศาสตร์ 

    สาขาสังคมศาสตร์ 
    คณะเศรษฐศาสตร์ 

5) นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดเีด่น ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2551 

ดร.ธิตนัินท์  กาพย์เกิด 
    ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 

 จากโครงการวิจัยเร่ือง  การเพิ่มเสถียรภาพของสารกรองรังสียวีูโดยใช้ไซโคล

เดกตริน 

ทัง้นีจ้ะมีพิธีมอบโล่ และเกียรติบตัร ในงานสมัมนา วนันกัวิจยั มก. “มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

กบัการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ” ในวนัจนัทร์ท่ี  12  ตลุาคม   255 2  ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ  

อาคารสารนิเทศ  50 ปี มก. 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2   ตลุาคม  พ.ศ. 2552 

                                     (ลงนาม) รังสติ  สวุรรณมรรคา 

           (ศาสตราจารย์ ดร.รังสติ   สวุรรณมรรคา) 

         ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. 


