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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง  ผลการพิจารณารางวัลสาํหรับผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยท่ีสรา้ง

ผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2557 
     

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่
สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการพิจารณาผลงานวิจัยตีพิมพ์ ที่อาจารย์ นักวิจัย เสนอเพื่อขอรับรางวัล 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
และนําผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ
ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

ปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ 

รางวัลผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 
ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก รางวัลระดับ GOLD 

1) กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์จากเศษวัสดุและระบบรบัรองฉลากสิ่งแวดล้อมอัพไซเคลิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิงห์ อินทรชูโต ภาควิชานวตักรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

ผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบระดับสูง รางวัลระดับ SILVER 
1) ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สรา้งคุณปูการแก่เกษตรกรและสังคม 

(ด้านมันสําปะหลัง ข้าว ข้าวโพด อ้อย ไก่ และโค) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัปนาท เพญ็สุภา และคณะ คณะเศรษฐศาสตร์  
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอ้มโล่เกียรติคุณ และเกียรติบตัร 

2) กล่องสมองกลสําหรบัปรบัเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชงิพาณิชย์ 
รองศาสตราจารย์ วิทิต ฉัตรรตันกุลชัย และคณะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอ้มโล่เกียรติคุณ และเกียรติบตัร 

3) เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู. เอช. ที. หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกลอ่งแบบไม่ทําลาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ หอมหวล และคณะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอ้มโล่เกียรติคุณ และเกียรติบตัร 

4) เตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์ 
รองศาสตราจารย์ อรสา สุกสว่าง และคณะ  คณะสังคมศาสตร ์
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอ้มโล่เกียรติคุณ และเกียรติบตัร 

5) ผลิตภัณฑ์น้ําส้มสายชูและน้ําส้มสายชูพร้อมด่ืมจากการหมักข้าวไรซเ์บอร์รี ่
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นางเขมพัษ ตรีสุวรรณ และคณะ  สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอ้มโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

6) การประเมินวัฏจักรชีวิตนําอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การค้าและการพฒันาอย่างยั่งยืน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาวรรณ ม่ังคั่ง และคณะ  คณะสิ่งแวดล้อม 
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอ้มโล่เกียรติคุณ และเกียรติบตัร 

รางวัลประเภทบุคคล - นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
1. ศาสตราจารย์ พีระศักดิ์  ศรีนเิวศน์  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร กําแพงแสน 

ปริมาณผลงาน (Pi) 11.4  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 2 (Pi ปี 2556) 2.675  ค่า Pi รวม = 16.075 
รางวัล 120,000 บาท โล่เกยีรติคุณ และเกียรติบัตร 

2. ศาสตราจารย์ ธรีภาพ เจริญวริยิะภาพ  ภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 8  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 1 (Pi ปี 2555) 4.35  ค่า Pi รวม = 13.35 
รางวัล 120,000 บาท โล่เกยีรติคุณ และเกียรติบัตร 

3. ศาสตราจารย์ สาวิตร ีล่ิมทอง  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 6  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 3 (Pi ปี 2555) 2.55  ค่า Pi รวม = 11.55 
รางวัล 120,000 บาท โล่เกยีรติคุณ และเกียรติบัตร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตร ีสว่างพฤกษ ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 4  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 2.5 (Pi ปี 2555) 2.5  ค่า Pi รวม = 9 
รางวัล 120,000 บาท โล่เกยีรติคุณ และเกียรติบัตร 

5. รองศาสตราจารย์ สงวนศร ีเจริญเหรียญ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 6  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 1.05 (Pi ปี 2555) 1.625  ค่า Pi รวม = 8.675 
รางวัล 120,000 บาท โล่เกยีรติคุณ และเกียรติบัตร 

6. รองศาสตราจารย์ ชาต ิเจียมไชยศร ี ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 1.5 (Pi ปี 2555) 2.5  ค่า Pi รวม = 7.25 
รางวัล 120,000 บาท โล่เกยีรติคุณ และเกียรติบัตร 

7. ศาสตราจารย์ สายชล เกตุษา  ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 2.75 (Pi ปี 2555) 1.25  ค่า Pi รวม = 7 
รางวัล 120,000 บาท โล่เกยีรติคุณ และเกียรติบัตร 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธงไทย วิฑูรย ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 1.5 (Pi ปี 2555) 1.625  ค่า Pi รวม = 6.125 
รางวัล 120,000 บาท โล่เกยีรติคุณ และเกียรติบัตร 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์บําเหน็จ สุดชมโฉม  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 1.5 (Pi ปี 2555) 1.5  ค่า Pi รวม = 6 
รางวัล 120,000 บาท และเกียรติบัตร 

10. นายแมทธิว พอล กลีสัน  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.75 (Pi ปี 2555) 2  ค่า Pi รวม = 5.75 
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รางวัล 115,000 บาท และเกียรติบัตร 
11. นายอัฐสิษฐ ์ทับทิมแท ้ โครงการจัดตัง้สายวิชาฟิสิกส์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ปริมาณผลงาน (Pi) 4  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.625 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 5.625 
รางวัล 112,500 บาท และเกียรติบัตร 

12. รองศาสตราจารย์ ปาริฉัตร หงสประภาส  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 4  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 5.5 
รางวัล 110,000 บาท และเกียรติบัตร 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วรรณวิมล ปาสาณพันธ ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 5  ค่าค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 5.5 
รางวัล 110,000 บาท และเกียรติบัตร 

14. รองศาสตราจารย ์เกียรติทว ีชูวงศ์โกมล  ภาควิชาชีวเคม ี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.75 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 5.25 
รางวัล 105,000 บาท และเกียรติบัตร 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นุชนภา ตั้งบริบูรณ ์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 1.625 (Pi ปี 2555) 2.5  ค่า Pi รวม = 5.125 
รางวัล 102,500 บาท โล่เกยีรติคุณ และเกียรติบัตร 

16. ศาสตราจารย์ สุภา หารหนองบัว  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 5 
รางวัล 100,000 บาท และเกียรติบัตร 

17. นายเทวินทร์ อนิปั๋นแก้ว  ภาควิชาปรสิตวทิยา  คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 5  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 5 
รางวัล 100,000 บาท และเกียรติบัตร 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ภคมน จิตประเสริฐ  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 4  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 4.5 
รางวัล 90,000 บาท และเกียรติบัตร 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 4.5 
รางวัล 90,000 บาท และเกียรติบัตร 

20. รองศาสตราจารย ์สุธี บุญช่วย  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 2  ค่า Pi รวม = 4.5 
รางวัล 90,000 บาท และเกียรติบัตร 

21. รองศาสตราจารย ์สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.9 (Pi ปี 2555) 0.35  ค่า Pi รวม = 4.25 
รางวัล 85,000 บาท และเกียรติบัตร 

22. รองศาสตราจารย์ เมตตา เจรญิพานิช  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 4 
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รางวัล 80,000 บาท และเกียรติบัตร 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์กรรณิการ ์ดวงมาลย ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  

ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 4 
รางวัล 80,000 บาท และเกียรติบัตร 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พัชรินทร์ ตัญญะ  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 4 
รางวัล 80,000 บาท และเกียรติบัตร 

25. ศาสตราจารย์ ก้องกิต ิพูสวัสดิ์  ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.55 (Pi ปี 2555) 1.375  ค่า Pi รวม = 3.925 
รางวัล 78,500 บาท และเกียรติบัตร 

26. รองศาสตราจารย์ ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.3  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 1.5 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 3.8 
รางวัล 76,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบตัร 

27. ศาสตราจารย์ วเิชียร เลาหโกศล  ภาควิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.55 (Pi ปี 2555) 1.1  ค่า Pi รวม = 3.65 
รางวัล 73,000 บาท และเกียรติบัตร 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์บุญเสฐียร บุญสูง  ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 3.55 
รางวัล 71,000 บาท และเกียรติบัตร 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชัชวาล วงศ์ชูสุข  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 3.55 
รางวัล 71,000 บาท และเกียรติบัตร 

30. รองศาสตราจารย์ คณพล จุฑามณี  ภาควิชาพฤกษศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.35  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 1.6  (Pi ปี 2555) 0.55  ค่า Pi รวม = 3.5 
รางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ครศร ศรีกลุนาถ  ภาควิชาพันธุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 3.5 
รางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 

32. รองศาสตราจารย์ พรทิพภา เล็กเจรญิสุข  ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน  คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 3.5 
รางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 

33. รองศาสตราจารย ์อภิรัตน์ เลาห์บุตร ี ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1  (Pi ปี 2555) 1.5  ค่า Pi รวม = 3.5 
รางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 

34. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ บุญทรพัย์ทพิย ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 3.5 
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รางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 
35. นายจิระศักดิ ์มงคลเคหา  สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 3.5 
รางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 

36. นายสมพล สกุลหลง  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรรีาชา 
ปริมาณผลงาน (Pi) 3.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 3.25 
รางวัล 65,000 บาท และเกียรติบัตร 

37. นางสาวรงัสิมา ชลคุป  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 3.1 
รางวัล 62,000 บาท และเกียรติบัตร 

38. รองศาสตราจารย์ สถาพร จิตตปาลพงศ์  ภาควิชาปรสิตวิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 2 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 3 
รางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 

39. รองศาสตราจารย์ วทิยา ปั้นสุวรรณ  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 3 
รางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชัยยะ เหลืองวริิยะ  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 1 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 3 
รางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 

41. รองศาสตราจารย ์อรรถศักดิ ์จารีย ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 3 
รางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นันทิยา หาญศุภลักษณ ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 2 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 3 
รางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มิติ รุจานุรกัษ ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 3  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 3 
รางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 

44. รองศาสตราจารย์ ภาณุวัฒน ์สรรพกุล  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5  (Pi ปี 2555) 1.5  ค่า Pi รวม = 3 
รางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 

45. รองศาสตราจารย ์นันทศักดิ ์ปิ่นแก้ว  ภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 3 
รางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประกิจ สมท่า  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1.75 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 2.9 
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รางวัล 58,000 บาท และเกียรติบัตร 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรีเชษฐ ์จิตตาณิชย ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1.125  (Pi ปี 2555) 0.55  ค่า Pi รวม = 2.675 
รางวัล 53,500 บาท และเกียรติบัตร 

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เฉลิมพล ภูมิไชย์  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.55 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 2.65 
รางวัล 53,000 บาท และเกียรติบัตร 

49. รองศาสตราจารย์ โชคชัย ธีรกลุเกียรติ  ภาควิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.6 
รางวัล 52,000 บาท และเกียรติบัตร 

50. ศาสตราจารย์ อุทัยรัตน์ ณ นคร  ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  คณะประมง  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 1.55  ค่า Pi รวม = 2.55 
รางวัล 51,000 บาท และเกียรติบัตร 

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นิกร ทองทิพย์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า  คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.55 
รางวัล 51,000 บาท และเกียรติบัตร 

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สราวุธ สังข์แก้ว  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้ คณะวนศาสตร์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.55  ค่า Pi รวม = 2.55 
รางวัล 51,000 บาท และเกียรติบัตร 

53. ศาสตราจารย์ อังศุมาลย ์จันทราปัตย ์ ภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 1.5  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

54. ศาสตราจารย์ บุญส่ง คงคาทิพย ์ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

55. รองศาสตราจารย์ อรพินท ์เจียรถาวร  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

56. รองศาสตราจารย์ วิเชยีร กิจปรีชาวนิช  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทนา สีสุข  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

58. รองศาสตราจารย ์มณจันทร ์เมฆธน  ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  
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ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

59. นางสาวอัญชลี เอาผล  ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรกิาญจนา ทองมี  ภาควชิาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

61. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วีรพัฒน์ พลอัน  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

62. รองศาสตราจารย์ เลิศลักษณ ์เงินศิร ิ ภาควิชาพันธุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภา หงษ์ตระกูล  ภาควิชาพันธุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

64. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชัชวาล จันทราสุรยิารัตน ์ ภาควิชาพันธุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

65. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ปิยะดา จันทวงศ์  ภาควิชาพันธุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

66. รองศาสตราจารย์ กมลวรรณ แจ้งชัด  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รงัรอง ยกส้าน  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสด ุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1.5  (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วษิณ ุอรรถวานิช  ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ คณะเศรษฐศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

69. นางสาวศันสนีย์ อุดมระติ  ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

70. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ปฏิภาณ จุ้ยเจิม  ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 2.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.5 
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รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
71. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชลิดา เนียมนุ้ย  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 2.5 
รางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สุรัสวดี พรหมอยู ่ สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ  คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.25 (Pi ปี 2555) 0.55  ค่า Pi รวม = 2.3 
รางวัล 46,000 บาท และเกียรติบัตร 

73. รองศาสตราจารย์ นวลวรรณ สุนทรภิษัช  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.7  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.55  ค่า Pi รวม = 2.25 
รางวัล 45,000 บาท และเกียรติบัตร 

74. รองศาสตราจารย์ ปริศนา สุวรรณาภรณ์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.625 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.125 
รางวัล 42,500 บาท และเกียรติบัตร 

75. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อุทัย กล่ินเกษร  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.625 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 2.125 
รางวัล 42,500 บาท และเกียรติบัตร 

76. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พิทักษ ์เชื้อวงศ์  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.1 
รางวัล 42,000 บาท และเกียรติบัตร 

77. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วินัย โพธิ์สุวรรณ ์ ภาควิชาสถิต ิ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.5  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.6 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.1 
รางวัล 42,000 บาท และเกียรติบัตร 

78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาต ิโรจนโรวรรณ  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.6 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.1 
รางวัล 42,000 บาท และเกียรติบัตร 

79. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สมเจตน์ พชัรพันธ ์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.6 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.1 
รางวัล 42,000 บาท และเกียรติบัตร 

80. รองศาสตราจารย์ นันทวัน เทอดไทย  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.1 
รางวัล 42,000 บาท และเกียรติบัตร 

81. รองศาสตราจารย์ สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล  ภาควิชาพันธุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.05 
รางวัล 41,000 บาท และเกียรติบัตร 
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82. รองศาสตราจารย์ สมศักดิ ์อภิสิทธิวาณิช  ภาควิชาพันธุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.55  ค่า Pi รวม = 2.05 
รางวัล 41,000 บาท และเกียรติบัตร 

83. รองศาสตราจารย์ นริศ เต็งชัยศรี  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล้ียง  คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2.05 
รางวัล 41,000 บาท และเกียรติบัตร 

84. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รัฐชา ชัยชนะ  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม  คณะส่ิงแวดล้อม 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.55 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2.05 
รางวัล 41,000 บาท และเกียรติบัตร 

85. นายทองใส จํานงการ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐานและพลศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 2.05 
รางวัล 41,000 บาท และเกียรติบัตร 

86. นายเอกวัต วถิปีระดิษฐ์  ภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

87. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประภาศิริ พงษ์ประยูร  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

88. รองศาสตราจารย์ อทุัยวรรณ โกวิทวท ี ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

89. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เฉลิมพล สุวรรณภักดี  ภาควิชาพฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

90. นายเสรี พงศ์พนัธุ์ภาณี  ภาควิชาวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

91. รองศาสตราจารย์ ไพศาล คงคาฉุยฉาย  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

92. รองศาสตราจารย์ สัญญา สิริวทิยาปกรณ์  ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

93. นายยุรนันท์ หาญลํายวง  ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

94. ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ไตรสุรัตน์  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้ คณะวนศาสตร์  
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ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

95. รองศาสตราจารย์ อํานาจ พัวพลเทพ  ภาควชิาเภสัชวิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

96. รองศาสตราจารย์ ภัทรา เพ่งธรรมกีรต ิ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม  คณะส่ิงแวดล้อม 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

97. รองศาสตราจารย์ กล้าณรงค์ ศรีรอต  ภาควชิาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

98. รองศาสตราจารย์ งามทิพย ์ภู่วโรดม  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสด ุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

99. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อําพร เสน่ห์  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

100. รองศาสตราจารย์ วรีชัย พุทธวงศ์  สายวิชาวิทยาศาสตร ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

101. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รณฤทธิ ์ฤทธิรณ  ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 2  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 2 
รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 

102. รองศาสตราจารย ์วสกร บัลลังก์โพธิ ์ ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.15 (Pi ปี 2555) 0.65  ค่า Pi รวม = 1.9 
รางวัล 38,000 บาท และเกียรติบัตร 

103. ศาสตราจารย์ เฉลียว ศาลากิจ  ภาควิชาพยาธวิิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.125 (Pi ปี 2555) 0.75  ค่า Pi รวม = 1.875 
รางวัล 37,500 บาท และเกียรติบัตร 

104. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อรทัย จงประทีป  ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.75  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.55  (Pi ปี 2555) 0.55  ค่า Pi รวม = 1.85 
รางวัล 37,000 บาท และเกียรติบัตร 

105. นายสิริชัย ส่งเสริมพงษ ์ ภาควิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.7  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 1.8 
รางวัล 36,000 บาท และเกียรติบัตร 

106. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รติยา ธุวพาณิชยานันท ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.75 
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รางวัล 35,000 บาท และเกียรติบัตร 
107. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธานี ศรีวงศ์ชัย  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร  

ปริมาณผลงาน (Pi) 1.35  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.35  (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.7 
รางวัล 34,000 บาท และเกียรติบัตร 

108. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นรุณ วรามิตร  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0  (Pi ปี 2555) 0.55  ค่า Pi รวม = 1.65 
รางวัล 33,000 บาท และเกียรติบัตร 

109. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์กันตภณ คูหาพัฒนกุล  ภาควิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.1 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 1.65 
รางวัล 33,000 บาท และเกียรติบัตร 

110. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คมสันต์ หงษ์สมบัติ ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.15 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.65 
รางวัล 33,000 บาท และเกียรติบัตร 

111. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ณัฐนันท ์ต.เทยีนประเสรฐิ  ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.625  ค่า Pi รวม = 1.625 
รางวัล 32,500 บาท และเกียรติบัตร 

112. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ราชธีร ์เตชไพศาลเจริญกิจ  ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.625  (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.625 
รางวัล 32,500 บาท และเกียรติบัตร 

113. รองศาสตราจารย์ สุนีย ์นิธิสินประเสริฐ  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.1  ค่า Pi รวม = 1.6 
รางวัล 32,000 บาท และเกียรติบัตร 

114. รองศาสตราจารย์ สุภาวด ีพุ่มพวง  ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้าํ  คณะประมง  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0.55  ค่า Pi รวม = 1.6 
รางวัล 32,000 บาท และเกียรติบัตร 

115. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สุรศักดิ ์เชียงกา  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.55 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 1.6 
รางวัล 32,000 บาท และเกียรติบัตร 

116. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงฤด ีฉายสุวรรณ  ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.6 
รางวัล 32,000 บาท และเกียรติบัตร 

117. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.55 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.55 
รางวัล 31,000 บาท และเกียรติบัตร 

118. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พงศ์ศักดิ ์หนูพันธ ์ ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.55 
รางวัล 31,000 บาท และเกียรติบัตร 
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119. รองศาสตราจารย์ กรรณิการ ์สัจจาพันธ ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

120. รองศาสตราจารย์ ชัชร ีแก้วสุรลิขิต  ภาควิชาชีววิทยาประมง  คณะประมง  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

121. รองศาสตราจารย์ จารุมาศ เมฆสัมพันธ์  ภาควิชาชีววิทยาประมง  คณะประมง  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

122. ศาสตราจารย์ บุษบา ยงสมทิธ ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

123. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จกัร แสงมา  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

124. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พิมพา หอมนิรันดร ์ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

125. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชุมพร คงเสร ี ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

126. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ศศิมนัส อุณจักร ์ ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

127. นายปราโมทย์ ชํานาญปืน  ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

128. รองศาสตราจารย์ วันชัย ยอดสุดใจ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

129. รองศาสตราจารย์ สุนทรี สุวรรณสิชณน์  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

130. นางสาวกนิฐพร วังใน  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

131. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์น้ําฝน ลําดับวงศ์  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสด ุ  
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

132. รองศาสตราจารย์ ตุลวทิย ์สถาปนจาร ุ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม  คณะส่ิงแวดล้อม 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

133. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นวพร สรรประเสริฐ สโนดนิ  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

134. นายศิวพงศ์ ธรีอําพน  ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ คณะเศรษฐศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

135. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

136. ศาสตราจารย์ จริงแท้ ศิริพานิช  ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.25 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

137. นายกิติพงษ์ เจาจารึก  ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.5  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

138. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพล ชยประเสริฐ  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

139. นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ  ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.5 
รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 

140. รองศาสตราจารย์ วิไล เจียมไชยศร ี ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.625  ค่า Pi รวม = 1.375 
รางวัล 27,500 บาท และเกียรติบัตร 

141. รองศาสตราจารย์ รงัสิน ีโสธรวิทย ์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาํแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.25 (Pi ปี 2555) 1  ค่า Pi รวม = 1.35 
รางวัล 27,000 บาท และเกียรติบัตร 

142. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ศกร คุณวุฒิฤทธริณ  ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.55 (Pi ปี 2555) 0.625  ค่า Pi รวม = 1.275 
รางวัล 25,500 บาท และเกียรติบัตร 
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143. รองศาสตราจารย ์พนัส ธรรมกีรตวิงศ์  ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.25 
รางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 

144. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประดิษฐ ์แสงทอง  ภาควิชาพันธุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.25  ค่า Pi รวม = 1.25 
รางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 

145. รองศาสตราจารย ์กฤษณะ ไวยมัย  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.25 
รางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 

146. นายปรีดา ปรากฏมาก  ภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.25 
รางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 

147. นายณัฐพล จันทร์พาณิชย ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.25 
รางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 

148. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  คณะเศรษฐศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.125  ค่า Pi รวม = 1.125 
รางวัล 22,500 บาท และเกียรติบัตร 

149. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วันชัย ปล้ืมภาณุภัทร  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.1 
รางวัล 22,000 บาท และเกียรติบัตร 

150. นายวีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.1 
รางวัล 22,000 บาท และเกียรติบัตร 

151. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สุตเขตต ์นาคะเสถียร  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.55  (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.05 
รางวัล 21,000 บาท และเกียรติบัตร 

152. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภิฌา ธนะจิตต์  ภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.05 
รางวัล 21,000 บาท และเกียรติบัตร 

153. รองศาสตราจารย ์นนทวิทย ์อารีย์ชน  ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน์้ํา  คณะประมง  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 1.05 
รางวัล 21,000 บาท และเกียรติบัตร 

154. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พจนารถ สุวรรณรุจ ิ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1.05 
รางวัล 21,000 บาท และเกียรติบัตร 
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155. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิน สุรเชษฐพงษ ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกนั  คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1.05 
รางวัล 21,000 บาท และเกียรติบัตร 

156. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จันทรท์ิพย ์เศรษฐยานนท ์ ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 1.05 
รางวัล 21,000 บาท และเกียรติบัตร 

157. รองศาสตราจารย์ อนงค์ จีรภัทร ์ ภาควิชาชีววิทยาประมง  คณะประมง  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

158. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ปรัชญา มสิุกสินธร  ภาควิชาชีววิทยาประมง  คณะประมง  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

159. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ปัทมา ระตะนะอาพร  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  คณะประมง  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

160. นายสหัส ราชเมืองขวาง  สถานีวิจัยเพือ่การพฒันาชายฝ่ังอันดามัน คณะประมง  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

161. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ไพบูลย์ เงนิมีศรี  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

162. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธิตินันท์ กาพย์เกดิ  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

163. นายปณิทัต หาสิน  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

164. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ณัฐพร ฉัตรแถม  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

165. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์มาลี สุทธิโอภาส  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

166. นางสาวมณีเนตร เวชกามา  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

167. นางสาววรนุช สมส่งกุล  ภาควิชาวัสดุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์
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ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

168. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อัญชณี คูเบอร่า  ภาควิชาพันธุศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

169. นางสาววชิรญาณ์ ธงอาสา  ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

170. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเป่ียม  ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

171. รองศาสตราจารย์ นุชนารถ ศรวีงศิตานนท ์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

172. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

173. รองศาสตราจารย ์รุ่งรตัน์ ภิสัชเพ็ญ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

174. นายอนุสรณ์ สืบสาย  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

175. รองศาสตราจารย ์จันทนา จันทราพรชัย  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

176. นายอนันต์ บรรหารสกุล  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ศรีราชา 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

177. นายศิวพล ศรีสนพันธุ์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

178. รองศาสตราจารย ์อมรรัตน์ ศาสตรวาหา  ภาควิชาเวชศาสตรค์ลินิกสัตว์เล้ียง  คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

179. นางสาวพันพิชา สัตถาสาธุชนะ  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล้ียง  คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
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รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
180. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ศรัญญา พวัพลเทพ  ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร ์

ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

181. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ  ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบรกิารวินจิฉัย  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

182. นางสาวกัญญารัตน์ ถงึอินทร์  ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน  คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

183. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

184. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ณัฐกานต์ นิตยพัธน ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

185. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พรธิภา องค์คุณารักษ์  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

186. นางสาวกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

187. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชุติมา ไวศรายุทธ์  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

188. นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร  ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

189. นางสาววศะพร จันทรพ์ุฒ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

190. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์มนตรี ตั้งพิชัยกุล  ภาควชิาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

191. นายสันติ แสงเลิศไสว  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  คณะเศรษฐศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
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รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
192. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เกียรติสุดา เหลืองวิลัย  ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร กาํแพงแสน 

ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

193. นางพริมา พิริยางกรู  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

194. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์บุญเดช เบกิฟ้า  ภาควิชาวทิยาศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

195. นายธนา ไม้หอม  โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

196. นางสาวจันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจรญิกุล  ภาควิชาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานและพลศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

197. นางสาวประครอง วรกา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวทิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

198. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชสา ประมวลเจรญิกิจ  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  สกลนคร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

199. นางกานดา ล้อแก้วมณี  ภาควชิาเกษตรและทรัพยากร  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

200. นายวิญญู แสงทอง  ศูนยว์ิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร สถาบัน
วิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

201. นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน์  ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 

202. นางสาวประภัสสร รักถาวร  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ   
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 1 
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รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
203. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พินทุ์สุดา วีรวัฒน ์ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  

ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.225 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 0.975 
รางวัล 19,500 บาท และเกียรติบัตร 

204. รองศาสตราจารย์ ลัดดา มีศุข  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.175 (Pi ปี 2555) 0.1  ค่า Pi รวม = 0.775 
รางวัล 15,500 บาท และเกียรติบัตร 

205. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชินภัทร ทิพโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.75 
รางวัล 15,000 บาท และเกียรติบัตร 

206. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สุรีรัตน์ ผลศิลป์  ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 0.75 
รางวัล 15,000 บาท และเกียรติบัตร 

207. รองศาสตราจารย์ เกษกนก ศิรนิฤมิตร  ภาควชิาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล้ียง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.75  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.75 
รางวัล 15,000 บาท และเกียรติบัตร 

208. นางสาวพรทิพย ์แซ่เบ๊  ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.75  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.75 
รางวัล 15,000 บาท และเกียรติบัตร 

209. นางสาวฤดรีัตน ์สันตะโก  โครงการจดัตั้งสายวชิาฟิสิกส์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.75  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.75 
รางวัล 15,000 บาท และเกียรติบัตร 

210. รองศาสตราจารย์ นิรตัน์  กองรัตนานันท ์ ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.55 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 0.7 
รางวัล 14,000 บาท และเกียรติบัตร 

211. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ  ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.6 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.7 
รางวัล 14,000 บาท และเกียรติบัตร 

212. นางปวีนา ประไพนัยนา  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.175 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.675 
รางวัล 13,500 บาท และเกียรติบัตร 

213. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วราภรณ์ จันทรจํานงค์  ภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 0.6 
รางวัล 12,000 บาท และเกียรติบัตร 

214. รองศาสตราจารย์ อนุวตัร แจ้งชัด  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.6 
รางวัล 12,000 บาท และเกียรติบัตร 
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215. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธรรมศักดิ ์ทองเกต ุ ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5  ค่า Pi รวม = 0.6 
รางวัล 12,000 บาท และเกียรติบัตร 

216. นายปริญญา ฉกาจนโรดม  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.5 
รางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร 

217. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ไพโรจน์ ทองประศรี  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.5 
รางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร 

218. นางสาวอรไท สวัสดิชัยกุล  ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.5 
รางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร 

219. นางจุฬาลักษณ ์จารุนุช  ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.5  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.5 
รางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร 

220. รองศาสตราจารย์ สุวิมล สัจจวาณิชย ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.125  ค่า Pi รวม = 0.375 
รางวัล 7,500 บาท และเกียรติบัตร 

221. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วิรัญญา แก้ววัฒนะ  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 0.35 
รางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร 

222. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาริณี นามพิชญ ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสด ุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.1 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.35 
รางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร 

223. นายสุนันท ์ทิพย์ทิพากร  โครงการจดัตั้งสายวชิาเคมี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 0.35 
รางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร 

224. นายชินวัฒน์ ยพัวัฒนพันธ์  ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

225. นางสาวพินิจ กรินท์ธญัญกจิ  ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

226. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธิดา เดชฮวบ  ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

227. นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเกษตร 
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ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

228. นางกัลยาณี สุวทิวัส  สถานีวิจยัปากช่อง  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

229. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วันดี เที่ยงธรรม  ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

230. นายศุภชาต เอีย่มรัตนกูล  ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ บางเขน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

231. นางกนกกร สินมา  ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

232. นายพีรพงษ์ แสงวนางค์กูล  ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

233. นางสุนทรี แสงจันทร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

234. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พรพิศ ยิ้มประยูร  ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.1 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

235. รองศาสตราจารย ์สิทธิ์ ธีรสรณ์  ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา กาํแพงแสน  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

236. นายธนบัตร พรมจันทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.25 
รางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

237. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วัชรี รัตนสกุลทอง  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.125  ค่า Pi รวม = 0.225 
รางวัล 4,500 บาท และเกียรติบัตร 

238. นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม  สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ  คณะประมง  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.125  ค่า Pi รวม = 0.225 
รางวัล 4,500 บาท และเกียรติบัตร 

239. รองศาสตราจารย ์วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
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ปริมาณผลงาน (Pi) 0.2  ค่าความต่อเน่ือง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.2 
รางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร 

240. รองศาสตราจารย ์ชลิดา เล็กสมบูรณ์  ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.05  ค่า Pi รวม = 0.15 
รางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร 

241. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ภัทราวดี ประเสริฐสังข์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
สกลนคร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.15 
รางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร 

242. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม  ภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

243. นางสาวแสงแข น้าวานิช ศูนย์วจิัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

244. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดวงใจ ศุขเฉลิม  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้ คณะวนศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

245. รองศาสตราจารย ์พัฒนี จันทรโรทัย  ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

246. นางสาววัชรี วีรคเชนทร์  ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

247. นางสาววรรณสวัสดิ์ รัฐพทิักษ์สันติ  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

248. รองศาสตราจารย ์ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

249. รองศาสตราจารย ์จีระชัย กาญจนพฤฒพิงศ์ ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

250. รองศาสตราจารย ์ทศพล พรพรหม  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

251. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เครือมาศ สมัครการ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
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ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

252. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นันทรัตน์ เครืออินทร์  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน 
ปริมาณผลงาน (Pi) 0.1  ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0  ค่า Pi รวม = 0.1 
รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

รางวัลประเภทบุคคล - นักวิจัยรุน่เยาว์ผูส้รา้งสรรคผ์ลงานวิจัยตพีิมพร์ะดับนานาชาติ จํานวนและคณุภาพสูงสุด 
(KU Research Star) 

1) สาขาเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รติยา ธุวพาณิชยานันท์ 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตร 
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (1 ผลงาน) ใน SJR Q3 (1 ผลงาน) 
Impact factor รวม = 3.002 
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• รางวัลสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ชัชวาล วงศ์ชูสุข 
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร ์
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (3 ผลงาน) 
Impact factor รวม= 13.863 
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

• รางวัลสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ไม่มีผู้ได้รับการพิจารณา 

3) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
นายศิวพงศ์ ธีรอําพน   
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (1 ผลงาน) 
Impact factor = 0.257  
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

รางวัลประเภทหน่วยงาน - หน่วยงานท่ีสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด 
1) หน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
จํานวนปริมาณผลงาน (Pi)รวม ต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจัย (69.8/105) = 0.664 
รางวัลโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

2) หน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 2 
คณะวิทยาศาสตร์ 
จํานวนปริมาณผลงาน (Pi)รวม ต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจัย (156.2/299) = 0.522 
รางวัลโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
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คณะวิทยาศาสตร ์ 451,950 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 201,375 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 81,075 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 47,775 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 25,800 

 คณะเศรษฐศาสตร ์ 18,375 

 คณะส่ิงแวดล้อม 16,650 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 10,500 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 

ิหารธรุกิจ 750 

ึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ 300 

 

3) หน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จํานวนปริมาณผลงาน (Pi)รวม ต่อจํานวนอาจารย์/นักวิจัย (90.225/284) = 0.309 
รางวัลโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

เงินรางวัลสําหรับหน่วยงาน จากรางวัลประเภทบุคคล ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ 
1. บาท 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 257,550 บาท 
3. บาท 
4. คณะเกษตร 92,775 บาท 
5. บาท 
6. คณะเกษตร กําแพงแสน 69,000 บาท 
7. บาท 
8. คณะประมง 37,275 บาท 
9. บาท 
10. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 23,100 บาท 
11. บาท 
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 18,000 บาท 
13. บาท 
14. คณะวนศาสตร์ 13,950 บาท 
15. บาท 
16. คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 9,900 บาท 
17.  9,900 บาท 
18. คณะมนุษยศาสตร ์ 7,500 บาท 
19. คณะว 6,450 บาท 
20. สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3,000 บาท 
21. คณะบร บาท 
22. คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 750 บาท 
23. คณะศ บาท 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ โดยทั่วกัน   

ประกาศ ณ  วันที่          มกราคม พ.ศ. 2559 


