
- ร่าง - 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 
-------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลสําหรับผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 เพื่อ
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 
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 ปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้ 
1. รางวลัผลงานวิจัยตีพิมพร์ะดับนานาชาติ 
1.1 รางวลันักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดบันานาชาต ิ
1.1.1 รางวัลสําหรบันักวิจยั 
1. ศาสตราจารย์ ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร 

ปริมาณผลงานรวม 12.000 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคณุ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 6.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 4.000] 

2. ศาสตราจารย์ สาวิตรี ลิ่มทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 11.250 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคณุ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 4.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 4.250 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 3.000] 

3. รองศาสตราจารย์ ชาติ เจียมไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 9.625 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 5.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.625] 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ ดวงมาลย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 8.500 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 5.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 

5. ศาสตราจารย์ พีระศักด์ิ ศรีนเิวศน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงานรวม 7.825 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 5.700] 

6. รองศาสตราจารย์ อํานาจ พัวพลเทพ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 7.550 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 5.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.550 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 7.500 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 5.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 



 
 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน 
ปริมาณผลงานรวม 7.500 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 2.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 2.000] 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิระศักด์ิ มงคลเคหา ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน 
ปริมาณผลงานรวม 7.250 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

 [ปริมาณผลงาน (2559) 4.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพล สกุลหลง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 

ปริมาณผลงานรวม 7.125 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 5.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.625] 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน 
ปริมาณผลงานรวม 6.550 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 4.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.550] 

12. รองศาสตราจารย์ สงวนศรี เจริญเหรียญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงานรวม 6.500 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 3.000] 

13. รองศาสตราจารย์ บุญเสฐียร บุญสูง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 6.500 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 4.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บําเหน็จ สุดชมโฉม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 6.500 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 

15. ศาสตราจารย์ สถาพร จิตตปาลพงศ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ปริมาณผลงานรวม 6.000 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 2.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

16. ศาสตราจารย์ สายชล เกตุษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
ปริมาณผลงานรวม 5.500 ได้รับเงินรางวัล 110,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 

17. รองศาสตราจารย์ วิเชียร กิจปรีชาวนิช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 5.500 ได้รับเงินรางวัล 110,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

18. รองศาสตราจารย์ เมตตา เจรญิพานิช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ์



 
 

ปริมาณผลงานรวม 5.500 ได้รับเงินรางวัล 110,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 

19. รองศาสตราจารย์ ไพศาล คงคาฉุยฉาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปริมาณผลงานรวม 5.500 ได้รับเงินรางวัล 110,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

20. รองศาสตราจารย์ สุนีย์ นิธิสนิประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงานรวม 5.000 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

21. รองศาสตราจารย์ นันทิยา หาญศุภลักษณ ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปริมาณผลงานรวม 5.000 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 4.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครศร ศรีกุลนาถ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 5.000 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.500 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณวิมล ปาสาณพนัธ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 5.000 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 2.500] 

24. รองศาสตราจารย์ วิทยา ป้ันสวุรรณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 4.950 ได้รับเงินรางวัล 99,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.200 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.750 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

25. รองศาสตราจารย์ สาโรจน์ ศริิศันสนียกุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงานรวม 4.750 ได้รับเงินรางวัล 95,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 2.250 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 

26. รองศาสตราจารย์ อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 4.500 ได้รับเงินรางวัล 90,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]  

27. รองศาสตราจารย์ รังรอง ยกส้าน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 4.500 ได้รับเงินรางวัล 90,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500]  

28. รองศาสตราจารย์ ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงานรวม 4.500 ได้รับเงินรางวัล 90,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 4.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500]  

29. อาจารย์ เทวินทร์ อินป๋ันแก้ว ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 4.500 ได้รับเงินรางวัล 90,000 บาท และเกียรติบัตร 



 
 

[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 2.500]  
30. รองศาสตราจารย์ วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริมาณผลงานรวม 4.500 ได้รับเงินรางวัล 90,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 4.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]  

31. รองศาสตราจารย์ วิไล เจียมไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 4.375 ได้รับเงินรางวัล 87,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.250 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.125]  

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทนา สีสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 4.250 ได้รับเงินรางวัล 85,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000]  

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศกร คณุวุฒิฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 4.250 ได้รับเงินรางวัล 85,000 บาท และเกยีรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.200 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.050]  

34. รองศาสตราจารย์ เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 4.250 ได้รับเงินรางวัล 85,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.750]  

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตภณ คูหาพัฒนกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 4.250 ได้รับเงินรางวัล 85,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.750]  

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินัย โพธ์ิสุวรรณ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 4.125 ได้รับเงินรางวัล 82,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.750]  

37. รองศาสตราจารย์ รังสินี โสธรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 4.050 ได้รับเงนิรางวัล 81,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.050]  

38. ศาสตราจารย์ วิเชียร เลาหโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 4.000 ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000]  

39. รองศาสตราจารย์ นิกร ทองทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญแ่ละสตัว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
ปริมาณผลงานรวม 4.000 ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000]  

40. รองศาสตราจารย์ อรรถศักด์ิ จารีย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 4.000 ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000]  



 
 

41. รองศาสตราจารย์ โชคชัย ธีรกุลเกียรติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ปริมาณผลงานรวม 3.775 ได้รับเงินรางวัล 75,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.625 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.050]  

42. นางสาวศันสนีย์ อุดมระติ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ปริมาณผลงานรวม 3.750 ได้รับเงินรางวัล 75,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.750 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000]  

43. รองศาสตราจารย์ คณพล จุฑามณี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.675 ได้รับเงินรางวัล 73,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.675]  

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนภา ต้ังบริบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.675 ได้รับเงินรางวัล 73,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.175 คา่ความต่อเนื่อง (2557) 0.500]  

45. รองศาสตราจารย์ จันทนา จนัทราพรชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปริมาณผลงานรวม 3.625 ได้รับเงินรางวัล 72,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.500 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.625 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500]  

46. รองศาสตราจารย์ สุนันท ์ลิ้มตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.500 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]  

47. รองศาสตราจารย์ ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดลอ้ม  
ปริมาณผลงานรวม 3.500 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักด์ิ เชียงกา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 3.500 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัญญา พัวพลเทพ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.500 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500]  

50. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
ปริมาณผลงานรวม 3.500 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเกยีรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 

51. รองศาสตราจารย์ มนตรี มาลวีงศ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.500 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 



 
 

[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]  
52. รองศาสตราจารย์ จิรศักด์ิ วงศ์เอกบุตร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  

ปริมาณผลงานรวม 3.500 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

53. อาจารย์ อนุสรณ์ สืบสาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ปริมาณผลงานรวม 3.500 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

54. อาจารย์ ศิวพล ศรสีนพันธ์ุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.500 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

55. รองศาสตราจารย์ กมลวรรณ แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 3.250 ได้รับเงินรางวัล 65,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.750 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัย กลิน่เกษร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ปริมาณผลงานรวม 3.250 ได้รับเงินรางวัล 65,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.250] 

57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวีนา ประไพนัยนา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.250 ได้รับเงินรางวัล 65,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.250] 

58. อาจารย์ ประพันธ์ศักด์ิ ศีรษะภูมิ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คณะประมง  
ปริมาณผลงานรวม 3.125 ได้รับเงินรางวัล 62,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

59. รองศาสตราจารย์ นันทวัน เทอดไทย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 3.050 ได้รับเงินรางวลั 61,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.550] 

60. รองศาสตราจารย์ นวลจันทร ์พารักษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 3.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

61. ศาสตราจารย์ พรทิพภา เล็กเจริญสุข ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้กัน คณะสตัวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

62. รองศาสตราจารย์ ภคมน จิตประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 



 
 

[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 2.000] 
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยะ เหลืองวิริยะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  

ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

64. รองศาสตราจารย์ จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 

65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

66. รองศาสตราจารย์ อภิรัตน์ เลาห์บุตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

67. รองศาสตราจารย์ พรธิภา องค์คุณารักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินทร์ ปัญจพรผล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกาญจนา ทองมี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร กิมกง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงนิรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรพัฒน์ พลอัน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

72. อาจารย์ ธนา ไม้หอม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 3.000 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

73. รองศาสตราจารย์ วิทิต ฉัตรรตันกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.725 ได้รับเงินรางวัล 54,500 บาท และเกียรติบัตร 



 
 

[ปริมาณผลงาน (2559) 2.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.375 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.100] 
74. อาจารย์ วีรศักด์ิ สมิทธิพงศ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

ปริมาณผลงานรวม 2.550 ได้รับเงินรางวัล 51,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.550] 

75. ศาสตราจารย์ อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

76. รองศาสตราจารย์ สิริพล อนนัตวรสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

77. รองศาสตราจารย์ อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

78. รองศาสตราจารย์ นันทศักด์ิ ป่ินแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

79. รองศาสตราจารย์ มานพ เจรญิไชยตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อําพร เสน่ห์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานงจิต ผาสุข ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมฤดี สาธิตคุณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณวิมล ตันหัน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 



 
 

85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.500] 

86. อาจารย์ ปราโมทย์ ชํานาญปนื ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ บรรหารสกุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรรีาชา  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

88. อาจารย์ ปณิทัต หาสิน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

89. อาจารย์ ณัฐดนัย หาญการสจุริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.500 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

90. รองศาสตราจารย์ วีรเชษฐ์ จติตาณิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.350 ได้รับเงินรางวัล 47,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.750 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

91. ศาสตราจารย์ ก้องกิติ พูสวัสด์ิ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.250 ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลี่ล ีอิงศรีสว่าง ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.250 ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิภาณ จุ้ยเจิม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.250 ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.250] 

94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสันต์ หงษ์สมบัติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.250 ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.750] 

95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แตงอ่อน พรหมม ิภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 2.225 ได้รับเงินรางวัล 44,500 บาท และเกียรติบัตร 



 
 

[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.225 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 
96. รองศาสตราจารย์ อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ปริมาณผลงานรวม 2.225 ได้รับเงินรางวัล 42,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะดา จันทวงศ์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.125 ได้รับเงินรางวัล 42,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิพันธ์ุ แก้วสมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.100 ได้รับเงินรางวัล 42,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

99. รองศาสตราจารย์ ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.050 ได้รับเงินรางวัล 41,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.550 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

100. นางรังสิมา ชลคุป ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.050 ได้รับเงินรางวัล 41,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.550] 

101. ศาสตราจารย์ บุญส่ง คงคาทพิย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รบัเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

102. รองศาสตราจารย์ ธีระ รักความสุข ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญแ่ละสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

103. รองศาสตราจารย์ อรพินท์ เจยีรถาวร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

104. นางสาวนุษรา สินบัวทอง ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

105. รองศาสตราจารย์ นัทธมน คณูแสง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 



 
 

106. รองศาสตราจารย์ วาณี ชนเห็นชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

107. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพา หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

108. ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานันก์ สุดสุข ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

110. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชณี คูเบอร่า ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงวุฒิ สุรมิตร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

112. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุรภา ธีรภัทรสกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

113. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกิต สุขใย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

114. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร เชื้อเพ็ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจราพร ศรีบุญเลิศ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

116. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสกร ปนานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 



 
 

117. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี ศิริขจรกิจ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

118. รองศาสตราจารย์ สุนทร ีสุวรรณสิชณน์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

119. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศิริ พงษ์ประยูร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

120. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลมิพล สุวรรณภักดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

121. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษกมล ณ จอม ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวพงศ์ ธีรอําพน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

123. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักด์ิ บุญชื่น ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

124. อาจารย์ ธิดารัตน์ สุภาสัย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

125. อาจารย์ นพรัตน์ สระแก้ว ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

126. อาจารย์ วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 2.000 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 2.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

127. รองศาสตราจารย์ นวลวรรณ สุนทรภิษัช ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.850 ได้รับเงินรางวัล 37,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.850] 



 
 

128. รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี พรหมอยู่ ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร  
ปริมาณผลงานรวม 1.750 ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.750] 

129. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภา หงษ์ตระกูล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.725 ได้รับเงินรางวัล 34,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.625 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

130. รองศาสตราจารย์ พันธ์ุปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.625 ได้รับเงินรางวัล 32,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.625 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

131. รองศาสตราจารย์ กฤษณะ ไวยมัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.625 ได้รับเงินรางวัล 32,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 คา่ความต่อเนื่อง (2557) 0.625] 

132. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักด์ิ แสนบญุเรอืง ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.625 ได้รับเงินรางวัล 32,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.625 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

133. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  
ปริมาณผลงานรวม 1.625 ได้รับเงินรางวัล 32,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.625] 

134. รองศาสตราจารย์ สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.600 ได้รับเงินรางวัล 32,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 1.000] 

135. รองศาสตราจารย์ ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.600 ได้รับเงินรางวัล 32,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

136. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิมนสั อุณจักร์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.600 ได้รับเงินรางวัล 32,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

137. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.550 ได้รับเงินรางวัล 31,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.550] 

138. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ เชื้อวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.550 ได้รับเงินรางวัล 31,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.550] 



 
 

139. ศาสตราจารย์ อัญชลี สทุธิประการ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.500 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

140. รองศาสตราจารย์ อรรัตน์ มงคลพร ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

141. รองศาสตราจารย์ น้ําฝน ลําดับวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

142. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

143. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติสดุา เหลืองวิลัย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

144. รองศาสตราจารย์ วิรุณศักด์ิ สันติเพ็ชร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

145. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

146. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิตินันท์ กาพย์เกิด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

147. อาจารย์ อักษร แสงเทียนชัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

148. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร เรยีบร้อย คิม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

149. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันพิชา สัตถาสาธุชนะ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสตัวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

150. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสวาสด์ิ ดวงศรีไสย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์  



 
 

ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

151. รองศาสตราจารย์ วีรชัย พุทธวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน 
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

152. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ทองประศรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.250] 

153. อาจารย์ เจษฎา โพธิรัตน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

154. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิดา เนียมนุ้ย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

155. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ โรจนโรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

156. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ เรือนจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

157. อาจารย์ วศะพร จันทร์พุฒ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

158. อาจารย์ รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
สกลนคร  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

159. รองศาสตราจารย์ ฐิติมา พุฒิทานันท์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.500 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

160. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.425 ได้รับเงินรางวัล 28,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.050 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.125] 

161. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ สุวรรณรุจ ิภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  



 
 

ปริมาณผลงานรวม 1.350 ได้รับเงินรางวัล 27,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.250] 

162. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาภรณ์ สินสมบูรณท์อง ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.250 ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.125] 

163. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐชา ชัยชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจดัการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม  
ปริมาณผลงานรวม 1.250 ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

164. รองศาสตราจารย์ อัญชสา ประมวลเจริญกจิ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร  
ปริมาณผลงานรวม 1.250 ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.250] 

165. อาจารย์ ปัจฉิมา สิทธิสาร ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.250 ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.250] 

166. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยเทพ พูลเขตต์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.250 ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

167. นางสาวอรไท สวัสดิชัยกุล ฝา่ยโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
ปริมาณผลงานรวม 1.250 ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.250]  

168. รองศาสตราจารย์ พนัส ธรรมกีรติวงศ์ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.125 ได้รับเงินรางวัล 22,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.125] 

169. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.125 ได้รับเงินรางวัล 22,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.125] 

170. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินภัทร ทิพโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.125 ได้รับเงินรางวัล 22,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.125] 

171. รองศาสตราจารย์ วันชัย จันทร์ประเสริฐ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.100 ได้รับเงินรางวัล 22,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

172. รองศาสตราจารย์ ทศพล พรพรหม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน  



 
 

ปริมาณผลงานรวม 1.100 ได้รับเงินรางวัล 22,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.050 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.050] 

173. รองศาสตราจารย์ ชไมภัค เตชัสอนันต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.100 ได้รับเงินรางวัล 22,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

174. อาจารย์ มยุลา ไชยคําบัง ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
สกลนคร  
ปริมาณผลงานรวม 1.100 ได้รับเงินรางวัล 22,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

175. รองศาสตราจารย์ มนต์ทิพย์ ชํ่าชอง ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.100 ได้รับเงินรางวัล 22,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

176. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรวดี  สุ่มทอง นาคม ีภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและพลศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา  
ปริมาณผลงานรวม 1.100 ได้รับเงินรางวัล 22,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

177. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิมา พฤกษากร ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.100 ได้รับเงินรางวัล 22,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

178. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ เรือนปานันท์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.050 ได้รับเงินรางวัล 21,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.050] 

179. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสา สุดประเสริฐ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

180. รองศาสตราจารย์ อภิญญา ดวงจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

181. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

182. รองศาสตราจารย์ อนันต์ ผลเพิ่ม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 



 
 

183. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ สกุลแถว ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

184. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร พัทยากร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

185. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

186. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

187. อาจารย์ ปิติยา กมลพัฒนะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

188. อาจารย์ คัทลยีา ฉัตร์เที่ยง ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

189. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมัคร สจุริต ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

190. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมาน มงคลสกุลวงศ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

191. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

192. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชพล พะวงศ์รัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

193. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรงค์ จนัทร ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม  



 
 

ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

194. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณรดา สุราช ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

195. อาจารย์ สุจิตรา แสนหาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

196. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวารัตน์ พรินทรากูล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

197. อาจารย์ รุ่งทวี ผดากาล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวทิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
สกลนคร  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

198. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

199. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศรี บัณฑิตวิไล ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

200. อาจารย์ เมธา จันดา ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญแ่ละสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

201. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล จิตมาตย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

202. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิราช หนูสีดํา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

203. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบศักด์ิ กาญจนาพงศ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน  



 
 

ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

204. อาจารย์ ศรัณย์ พรหมสาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

205. อาจารย์ ศิรินทร์ ธีระวัฒนศริิกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

206. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิกา ชูโชติรส ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

207. อาจารย์ ภีรพรรณ ดิษฐเนตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

208. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจนจิรา ดวงจิต ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

209. อาจารย์ นภชนก มงคลธํารงกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

210. อาจารย์ ศิวเรศ อารีกิจ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

211. อาจารย์ ณรงค์ฤทธ์ิ เมืองใหม่ ภาควิชาชวีวิทยาประมง คณะประมง  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

212. อาจารย์ กษิดิศ พนมสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

213. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกานต์ มีขนอน ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
ปริมาณผลงานรวม 1.000 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 1.000 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

214. อาจารย์ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ  
ปริมาณผลงานรวม 0.850 ได้รับเงินรางวัล 17,000 บาท และเกียรติบัตร 



 
 

[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.750 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 
215. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา อ่วมเจริญ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร  

ปริมาณผลงานรวม 0.800 ได้รับเงินรางวัล 16,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.550 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

216. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานดา ล้อแก้วมณี ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร  
ปริมาณผลงานรวม 0.750 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

217. รองศาสตราจารย์ เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.625 ได้รับเงินรางวัล 12,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

218. ศาสตราจารย์ อุทัยรัตน์ ณ นคร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คณะประมง  
ปริมาณผลงานรวม 0.600 ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท และเกยีรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

219. รองศาสตราจารย์ นนทวิทย์ อารีย์ชน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คณะประมง  
ปริมาณผลงานรวม 0.600 ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

220. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์ทพิย์ เศรษฐยานนท์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 0.600 ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.500] 

221. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.500 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

222. อาจารย์ ฐิติวรา พูลสวัสด์ิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 0.500 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

223. นางสาววาสนา อากรรัตน์ สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง  
ปริมาณผลงานรวม 0.500 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

224. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติพงษ์ โตบันลือภพ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 0.500 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.125] 

225. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร  



 
 

ปริมาณผลงานรวม 0.425 ได้รับเงินรางวัล 8,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.050] 

226. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศเลข รัตนวรรณี ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 0.375 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

227. รองศาสตราจารย์ บัณฑิต ชัยวิชญชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.350 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.350 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

228. รองศาสตราจารย์ รุ่งรัตน์ ภิสชัเพ็ญ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.350 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.250] 

229. อาจารย์ เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.350 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

230. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.350 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

231. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 0.250 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

232. รองศาสตราจารย์ วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.250 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

233. รองศาสตราจารย์ วรดี จงอัศญากุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.250 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

234. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรวรรณ ชุณหชาติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 0.250 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

235. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวิทย์ เป่ยคําภา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 0.250 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

236. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิยา สาหร่ายทอง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  



 
 

ปริมาณผลงานรวม 0.250 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

237. อาจารย์ ปวีณา ช่ืนวาริน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 0.250 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.250 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

238. รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธ์ิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์ 
ปริมาณผลงานรวม 0.225 ได้รับเงินรางวัล 4,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

239. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรญา อ่ิมสบาย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 0.225 ได้รับเงินรางวัล 4,500 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.125 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

240. รองศาสตราจารย์ ประศาสตร ์เกื้อมณี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.200 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.200 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

241. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรชส นภสินธุวงศ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.200 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.200 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

242. รองศาสตราจารย์ นิรัตน์ กองรัตนานันท์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  
ปรมิาณผลงานรวม 0.150 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.050] 

243. รองศาสตราจารย์ ดวงใจ ศุขเฉลิม ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.150 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.050] 

244. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภธิดา อับดุลลากาซิม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 0.150 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.050 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

245. รองศาสตราจารย์ สนธิชัย จันทร์เปรม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

246. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์เทพ วิไลพันธ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง  
ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

247. อาจารย์ ปานชีวัน ปอนพังงา ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร สกลนคร  



 
 

ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

248. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์  
ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

249. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ดอนเจดีย์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  
ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000] 

250. รองศาสตราจารย์ เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]  

251. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา ชิณศรี ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]  

252. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรา แก้วสอน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]  

253. อาจารย์ ดํารงวุฒิ อ่อนวิมล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร  
ปริมาณผลงานรวม 0.100 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
[ปริมาณผลงาน (2559) 0.100 ค่าความต่อเนื่อง (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000]  

  



 
 

1.1.2 รางวัลสําหรบัส่วนงาน 
1. คณะวิทยาศาสตร์            543,375   บาท 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์           297,900 บาท 
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร           215,025 บาท 
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์           128,100 บาท 
5. คณะเกษตร             95,250 บาท 
6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน        82,425 บาท 
7. คณะเกษตร กําแพงแสน                79,875 บาท 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา          40,875 บาท 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน               26,250 บาท 
10. คณะเศรษฐศาสตร์                      25,200 บาท 
11. คณะประมง                  17,775 บาท 
12. คณะสิ่งแวดลอ้ม            17,250 บาท 
13. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร                                     15,000 บาท 
14. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์         12,525 บาท 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
15. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร                           10,800 บาท 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
16. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์                     9,000 บาท 
17. คณะมนุษยศาสตร์             7,800 บาท 
18. คณะวนศาสตร์                                                                      6,450 บาท 
19. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร        6,150 บาท 
20. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         6,000 บาท 
21. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา                               3,300 บาท 
22. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                                                 3,300 บาท 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
23. คณะบริหารธุรกิจ                                                             2,550 บาท  
24. คณะศึกษาศาสตร์                       1,050 บาท 
 
  



 
 

1.2 รางวลันักวิจัยรุ่นเยาว์ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสงูสุด (KU Research Star) 
1) สาขาเกษตรศาสตร ์

อาจารย์ ณัฐดนัย หาญการสจุริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคณุ และเกียรติบัตร 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI จํานวน 2 ผลงาน 
รวม Impact Factor 5.428 

2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.1) สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพล สกุลหลง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคณุ และเกียรติบัตร 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI จํานวน 5 ผลงาน 
รวม Impact Factor 14.550 

2.2) สาขาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ 
รองศาสตราจารย์ วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคณุ และเกียรติบัตร 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI จํานวน 4 ผลงาน 
รวม Impact Factor 9.291 

3) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
 
1.3 ส่วนงานที่สร้างสรรคผ์ลงานวิจัยตีพมิพ์ระดับนานาชาตสิูงสุด 
1) ส่วนงานทีส่ร้างสรรคผ์ลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสงูสุด อันดับที่ 1 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ได้รับโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
ปริมาณผลงานรวมต่อจํานวนนักวิจัยของส่วนงาน (72.175/102.0) = 0.708 

2) ส่วนงานทีส่ร้างสรรคผ์ลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสงูสุด อันดับที่ 2 
คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
ปริมาณผลงานรวมต่อจํานวนนักวิจัยของส่วนงาน (189.875/286.0) = 0.664 

3) ส่วนงานทีส่ร้างสรรคผ์ลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสงูสุด อันดับที่ 3 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ได้รับโล่เกียรติคุณ และเกยีรติบัตร 
ปริมาณผลงานรวมต่อจํานวนนักวิจัยของส่วนงาน (44.250/121.0) = 0.366 

 



 
 

2. รางวลัผลงานวิจัยทีส่ร้างผลกระทบ 
1) รางวัลระดบั Platinum ผลงานวิจัยทีท่รงคณุคา่สรา้งผลกระทบระดับสูงสุด  

รองศาสตราจารย์ อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท โล่เกียรติคณุ และเกียรติบัตร 
ผลงานวิจัย ข้าวไรซ์เบอร์รี่: ต้นแบบการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงโภชนาการและ
เวชสําอาง 

2) รางวัลระดบั Gold ผลงานวิจัยทีส่ร้างผลกระทบระดบัสูงมาก  
ไม่มีผลงานวิจยัได้รับรางวัล 

3) รางวัลระดบั Silver ผลงานวิจัยทีส่ร้างผลกระทบระดบัสูง  
1. รองศาสตราจารย์ เรวัต เลิศฤทัยโยธิน และคณะ 

ศูนย์วิจัยและพฒันาอ้อยและน้ําตาล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน 
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคณุ และเกียรติบัตร 
ผลงานวิจัย อ้อยพันธ์ุกําแพงแสน 01-12 

2. นายสกล ฉายศรี และคณะ 
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคณุ และเกียรติบัตร 
ผลงานวิจัย มนัสําปะหลัง พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 72 
 

 อนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาพบว่ามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร/สํานักพิมพ์ที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าไม่
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. คณะกรรมการได้เสนอผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาพิจารณาวารสารดังกล่าว 
โดยมีผลสรุปว่าไม่อยู่ในมาตรฐานขั้นตํ่าของผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จึงมีมติไม่อนุมัติรางวัลผลงาน
ใดๆ ที่เสนอในวารสารนั้น รวมถึงยกเลิกค่าความต่อเนื่องจากบทความในวารสารเหล่านั้นในปี 2559 ด้วย 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
  


