
ประกาศผลการตัดสิน 

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำป 2564 
--------------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                

เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณ

ยกยอง และเปนขวัญกำลังใจใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีผลงานวิจัยเปนที่ประจักษ  

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัลชิดชูเกียรตินักวิจัยไดพิจารณาประเมินผลงานตามหลักเกณฑที่กำหนด 

และมีมติตัดสินใหรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษ  จำนวนทั้งสิ้น 92 รางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลผูที่ไดรับการโปรดเกลาใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย    
ไดรับโลและเกียรติบัตร  จำนวน  2  รางวัล 

(1) ศาสตราจารย ดร.ปานฉัตท อินทรคง  จาก คณะศิลปกรรมศาสตร  

(2) ศาสตราจารย ดร.สมพร  ธุรี จาก คณะศิลปกรรมศาสตร  

2. รางวัลผลงานวิจัยดีเดน    

ไดรับโลและเกียรติบัตร   จำนวน  3  รางวัล 

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ   จำนวน 1 รางวัล    

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท จาก คณะการแพทยบูรณาการ  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   จำนวน 2 รางวัล  

(1) รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(2) รองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3. รางวัลผูไดรับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญผานคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย    จำนวน 13  รางวัล  

โดยแบงเปน 3 ประเภท   

3.1 ประเภทผูที่ไดรับงบประมาณบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยระดับแผนงานจากทุนวิจัยภายนอก 

รางวัลงบบริหารจัดการชุดโครงการรวมสูงสุด  

ไดรับโลและเกียรติบัตร   จำนวน 1 รางวัล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา  

รางวัลงบบริหารจัดการชุดโครงการรวมเกิน 3 ลานบาท    

ไดรับเกียรติบัตร   จำนวน  2 รางวัล 

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนวย เรืองวารี จาก  คณะวิศวกรรมศาสตร  

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนินท มีมนต จาก  คณะวิศวกรรมศาสตร  
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3.2 ประเภทผูไดรับงบประมาณโครงการวิจัยจากทุนวิจัยภายนอก 

รางวัลงบประมาณทุนวิจัยรวมสูงสุด     

ไดรับโลและเกียรติบัตร   จำนวน 1 รางวัล 

รองศาสตราจารย ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร  

รางวัลงบประมาณทุนวิจัยรวมเกิน 3 ลานบาท     

ไดรับเกียรติบัตร  จำนวน 5 รางวัล 

(1) รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(2) รองศาสตราจารย ดร.ปญญา มินยง จาก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

(3) รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย ตอสกุล จาก คณะวิศวกรรมศาสตร  

(4) รองศาสตราจารย ดร. สรพงษ ภวสุปรีย จาก คณะวิศวกรรมศาสตร  

(5) ดร.ณรงคชัย โอเจริญ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร  

3.3 ประเภทผูท่ีไดรับงบประมาณบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอก 

รางวัลงบประมาณบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกรวมสูงสุด   

ไดรับโลและเกียรติบัตร จำนวน  1 รางวัล 

อาจารยนิติ วิทยาวิโรจน จาก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รางวัลงบประมาณบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกรวมเกิน 2 ลานบาท  

ไดรับเกียรติบัตร               จำนวน  3   รางวัล 

(1) รองศาสตราจารย ดร. เนตรพัณณา ยาวิราช จาก คณะบริหารธุรกิจ 

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมศักดิ์ โรจนวิรุฬห จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(3) อาจารยสมพร วงษเพ็ง จาก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4. รางวัลผูมีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จำนวน 38 รางวัล  โดยแบงเปน 3 ประเภท  

4.1 ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ     

ไดรับโลและเกียรติบัตร  จำนวน 1 รางวัล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธิ์ ประสาทแกว จาก คณะวิศวกรรมศาสตร  

4.2  ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑรวมสูงสุด    

ไดรับโลและเกียรติบัตร  จำนวน 2 รางวัล 

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ออยทิพย ผูพัฒน จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

(2) ผูชวยศาสตราจารยกรณัท สุขสวัสดิ์ จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  
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4.3  ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ    

ไดรับเกียรติบัตร    จำนวน 10 รางวัล 

(1) ศาสตราจารย ดร.ปานฉัตท อินทรคง จาก  คณะศิลปกรรมศาสตร 

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานพ แยมแฟง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมจันทร ดาวเดือน จาก คณะศิลปกรรมศาสตร 

(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดลหทัย ชูเมฆา จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(5) รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒน แสนขัติยรัตน จาก คณะศิลปกรรมศาสตร 

(6) รองศาสตราจารย ดร.จตุรงค ลังกาพินธุ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(7) รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ตอสกุล จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(8) ผูชวยศาสตราจารยสุรพันธ จันทนะสุต จาก คณะศิลปกรรมศาสตร 

(9) ผูชวยศาสตราจารยปวีณริศา บุญปาน จาก คณะศิลปกรรมศาสตร 

(10) อาจารยอภิรมย ชูเมฆา จาก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4.4 ประเภทอนุสิทธิบัตร  

ไดรับเกียรติบัตร    จำนวน 25 รางวัล 

(1) ผูชวยศาสตราจารย ภญ.เอมอร ชัยประทีป จาก คณะการแพทยบูรณาการ 

(2) รองศาสตราจารย ดร.จตุรงค ลังกาพินธุ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท จาก คณะการแพทยบูรณาการ 

(4) รองศาสตราจารย ดร.สรพงษ ภวสุปรีย จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(5) รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ตอสกุล จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(6) รองศาสตราจารย ดร.พุทธพล ทองอินทรดำ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(7) ผูชวยศาสตราจารย จาอากาศโท ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(8) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานพ แยมแฟง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(9) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดลหทัย ชูเมฆา จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(10)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน จาก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

(11)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร เจนคุณาวัฒน จาก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

(12)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาคร ชลสาคร จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

(13)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมศักดิ์ โรจนวิรุฬห จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(14)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมภู ยิ้มโต จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

(15)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรี ศรีนนทฉัตร จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(16)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวัลภ อุปถัมภานนท จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

(17)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(18)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยะ ประณีตพลกรัง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(19)  ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ ทรงพระนาม จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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(20)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(21)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน พุทธกาล จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(22)  ผูชวยศาสตราจารยสุจยา ฤทธิศร  จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(23)  อาจารยอภิรมย ชูเมฆา จาก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

(24)  ดร.ณัฐชรัฐ แพกุล จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

(25)  อาจารยอรอุมา คำแดง จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

5. รางวัลผูที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล  
Web of Science และ Scopus จำนวน 11  รางวัล   

รางวัลผูที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลรวมสองฐานจำนวนมากที่สุด   

ไดรับโลและเกียรติบัตร  จำนวน 1  รางวัล 

รองศาสตราจารย ดร.กลาหาญ ณ นาน จาก คณะบริหารธุรกิจ 

รางวัลผูที่มีผลงานวิจัยท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากลรวมสองฐานรวมมากกวา 3 เรื่องตอป                  

ไดรับเกียรติบัตร  จำนวน 10  รางวัล 

(1) รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว จาก  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพงษ แสนเสนยา จาก  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(3) รองศาสตราจารย ดร.วิยดา  คำเอม จาก  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อทิพงศ บุตรชานนท จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงศวิศรุต เขื่องสตุง  จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(6) รองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนศักดิ์ ลอมทอง จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(8) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร เวชกรณ จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(9) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินทิรา  ลิจันทรพร จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(10)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินภา อายุยืน จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6. รางวัลผูที่มีผลงานวิจัยท่ีถูกอางอิง (Citation) ในฐานขอมูลสากล Web of Science และ Scopus  

จำนวน 13 รางวัล   

รางวัลผูที่มีผลงานวิจัยท่ีถูกอางอิงรวมสองฐานจำนวนมากที่สุด   

ไดรับโลและเกียรติบัตร  จำนวน  1  รางวัล 

Dr. Myo Min Aung จาก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

. 
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รางวัลผูที่มีผลงานวิจัยท่ีถูกอางอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง     

ไดรับเกียรติบัตร  จำนวน 12  รางวัล 

(1) รองศาสตราจารย ดร.วิยดา  คำเอม จาก  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(2) รองศาสตราจารย ดร.สมหมาย ผิวสอาด จาก  คณะวิศวกรรมศาสตร 

(3) ดร.คณาภรณ  สุจริต  จาก  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารณ ีโชติโก จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(5) รองศาสตราจารย ดร.สรพงษ  ภวสุปรีย จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(6) ดร.รุงนภา  ศรานุชิต จาก คณะการแพทยบูรณาการ 

(7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนีย  เขตตกรณ จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(8) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย  วีระนิติสกุล จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(9) ดร.ธีรพจน  เวศพันธุ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(10)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงวิทย  บุญโนรัตน จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(11)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(12)  รองศาสตราจารย ดร.กฤษณชนม  ภูมิกิตติพิชญ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

7. รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน   
ไดรับโลและเกียรติบัตร    จำนวน  2 รางวัล 

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

อาจารยมนสิชา ขวัญเอกพันธุ จาก คณะการแพทยบูรณาการ 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อทิพงศ บุตรชานนท จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8. ผูไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก   
ไดรับโลและเกียรติบัตร  จำนวน  3  รางวัล 

(1) ดร.ประชุม  คำพุฒ  จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

(2) อาจารยกุลภัสสร  กาญจนภรางกูร จาก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

(3) ผูชวยศาสตราจารยธงเทพ ศิริโสดา จาก คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

9. รางวัลนักวิจัยท่ีสรางประโยชนสูเชิงพาณิชย  จำนวน 7 รางวัล  

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ     

ไดรับโลและเกียรติบัตร  จำนวน   2  รางวัล   

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวินทวิชญ บุญพิสุทธินันท จาก คณะการแพทยบูรณาการ 

(2) ดร.ไฉน นอยแสง จาก คณะการแพทยบูรณาการ 
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สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ไดรับโลและเกียรติบัตร  จำนวน   2  รางวัล   

(1) รองศาสตราจารย ดร.สรพงษ  ภวสุปรีย จาก  คณะวิศวกรรมศาสตร 

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ จาก  คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

ไดรับเกียรติบัตร  จำนวน   2  รางวัล   

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ จาก  คณะวิศวกรรมศาสตร 

(2) รองศาสตราจารย ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

ไดรับโลและเกียรติบัตร  จำนวน  1  รางวัล   

อาจารยโสภิดา วิศาลศักดิ์กุล จาก  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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ลงชื่อ.............................................................................. ผูประเมิน  

(ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค)     

                                  ประธานกรรมการ 
 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................. ผูประเมิน  

(ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช)     

                                  กรรมการ 
 

 

 

ลงชื่อ.................................................................... .......... ผูประเมิน 

                            (ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ) 

                             กรรมการ 
 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................. ผูประเมิน  

                            (รองศาสตราจารย ดร.ภาวิณี เอ่ียมตระกูล) 

                             กรรมการ 
 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................. ผูประเมิน  

                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร. บรรยงค  รุงเรืองดวยบุญ) 

                            กรรมการ 
  

Edinson


