
รายช่ือผู้เข้ารับรางวัล งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561

ล าดับท่ี ช่ือ คณะ

1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐกร วิไลชนม์ คณะแพทยศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธ์ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2 ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

3 ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4 ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์ คณะศิลปศาสตร์

5 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  จันทรโอภากร คณะนิติศาสตร์
6 ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์ คณะนิติศาสตร์

7 ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี คณะนิติศาสตร์
8 ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธ์ิ คณะนิติศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2 อาจารย์รณรงค์ จันใด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร วิทยาลัยนวัตกรรม
4 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย รักสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 อาจารย์ ดร.คมน์ พันธรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
9 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ช่ืนวัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
12 รองศาสตราจารย์พัชรา พัชราวนิช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ กิจกาญจนารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ คณะวิศวกรรมศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธ์ิ วิทยาลัยนวัตกรรม
21 อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ วิทยาลัยนวัตกรรม
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

25 รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุธ เสือดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ได้รับการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนข้ันสูง

ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



รายช่ือผู้เข้ารับรางวัล งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561

ล าดับท่ี ช่ือ คณะ
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
27 รองศาสตราจารย์ปกรณ์ เสริมสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย วิทยาลัยนวัตกรรม
29 อาจารย์ ดร.ชุมพล บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์
31 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

32 รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา สโมสรสุข คณะสหเวชศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธ์ุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ ชวนอาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 อาจารย์นาวิน สมญาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล  แก้วประภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์  ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ รักธรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย คชรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15 อาจารย์ ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
16 อาจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 อาจารย์ ดร.ศุภางค์ วัฒนเสย คณะสาธารณสุขศาสตร์
19 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรม
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ต้ังจิตสมคิด วิทยาลัยนวัตกรรม
21 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักด์ิ เภาประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักด์ิ ร่มพุฒตาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธ์ิ พานิชกิจโกศลกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ล าดับท่ี ช่ือ คณะ
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 อาจารย์ณัฐพล จันทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 อาจารย์ ดร. สุธีรา วัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 อาจารย์ ดร.กฤติยา เข่ือนเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 นางสาวธนัชชา ชัยดา ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์  เรืองไรรัตนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 อาจารย์ ดร.สุภาดา  คนยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 อาจารย์ ดร.วสิศ ล้ิมประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
47 อาจารย์อิสรพงษ์ เช้ือสันเทียะ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
48 อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ า คณะพยาบาลศาสตร์
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร คณะสหเวชศาสตร์
53 อาจารย์ ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์ คณะสหเวชศาสตร์
54 อาจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน คณะสหเวชศาสตร์
55 อาจารย์การันต์ พงษ์พานิช คณะสหเวชศาสตร์
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีจรรย์ โสตถิพันธ์ุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
57 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
58 อาจารย์ นายแพทย์ศุภะรุจ เล่ืองอรุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
59 อาจารย์ ดร.สุภาวดี  ภาบับภา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
60 ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ต้ังเติมสิริกุล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา แสงสร้อย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
62 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
63 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สุขสมปอง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
65 รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
66 รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี จินดา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคินี เอมมณี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
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ล าดับท่ี ช่ือ คณะ
68 Professor Dr. Stanislav S. Makhanov สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
69 อาจารย์ ดร.คณิน เน่ืองโนราช สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
70 Dr.Stefano Starita สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
71 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาสกร ศรีทิพย์สุโข คณะแพทยศาสตร์
72 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักด์ิชัย วงศกิตติรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมพล อ านวยพัฒนพล คณะแพทยศาสตร์
74 รองศาสตราจารย์ปนัดดา โรจน์พิบูลย์สถิตย์ คณะแพทยศาสตร์
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน คณะแพทยศาสตร์
76 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย คณะแพทยศาสตร์
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรรมนาถ เจริญบุญ คณะแพทยศาสตร์
78 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชา อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
79 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณะนิติศาสตร์
80 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล คณะนิติศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  อัศวเทศานุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ คณะสหเวชศาสตร์
4 อาจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน คณะสหเวชศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค ศิลปกรรมศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะ ป่ินศรศักด์ิ คณะแพทยศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 อาจารย์ ดร.กฤติยา เข่ือนเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 อาจารย์ ดร.สุธีรา วัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินดา กุสุมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 อาจารย์เสรณี ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 อาจารย์ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ คณะนิติศาสตร์
2 อาจารย์รณรงค์ จันใด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3 อาจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วินชนะ ศรีวิไลทนต์ คณะแพทยศาสตร์
5 อาจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน คณะสหเวชศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
7 อาจารย์ ดร.ศุภางค์ วัฒนเสย คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ชัยศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์
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ล าดับท่ี ช่ือ คณะ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตวร วราศิริพงศ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
11 Mr. Dipendra KC วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

12 อาจารย์ ดร.จริยา แก้วเสน่หา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
13 นายจินตวัฒน์  ศิริรัตน์ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
14 ดร.ภูนุช  มูหะหมัด ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง

1 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรม
2 Professor Dr. Sandhya Babel สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชา อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2 Professor Dr. Vladimir l. Kuprianov สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3 ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภณ์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
1 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส ศรัทธาพุทธ คณะแพทยศาสตร์
2 อาจารย์ นายแพทย์นฤป นพวิญญูวงศ์ คณะแพทศาสตร์

ผู้ท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ท่ีมีค่า Impact Factor รวมจ านวนบทความ
มากท่ีสุด (ผลงานต้ังแต่ ปี พ.ศ.  2559-2560)

ผู้ท่ีมีผลงานวิจัยท่ีถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมจ านวนคร้ังสูงท่ีสุด (ผลงานท่ีถูกอ้างอิงในปี พ.ศ.  2556-2560)

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย


