
ล ำดับ ระดับ ประเภท ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล คณะ/สถำบัน

1 นานาชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ Grand Officer Level The High Commission 

of the Leadership 

Award, United Kingdom

คณะเภสัชศาสตร์

2 นานาชาติ บุคคล รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ Knight of the Order of Academic Palm (Chevalier des 

Palmes académiques) อิสสริยาภรณ์ด้านการศึกษา (ช้ันอัศวิน) 

สาธารณรัฐฝร่ังเศส

กระทรวงศึกษาธิการ 

เยาวชน และกีฬา 

สาธารณรัฐฝร่ังเศส

คณะรัฐศาสตร์

3 นานาชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ พญ.นิจศรี  ชาญณรงค์ รางวัล Angel's Award ระดับ Platinum World Stroke 

Organization

คณะแพทยศาสตร์

Lifetime Global Ageing influencer (ตลอดชีพ) Ageing Asia Board 

Meeting

คณะแพทยศาสตร์

Outstanding Speaker Award and one of the World 

Renowned Leaders in Physiatry and Rehabilitation

Internatinal Society of 

Physical and 

Rehabilitation Medicine 

(ISPRM)

คณะแพทยศาสตร์

5 นานาชาติ บุคคล รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี อร่ามวิทย์ 2019 IEEE MGA Leadership Award (For outstanding 

leadership and contributions to delivering joint MGA and 

EAB educational activities that significantly benefit 

members in the IEEE Asia Pacific Region)

Institute of Electrical 

and Electronics 

Engineers, USA

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นำนำชำติ บุคคล

4 นานาชาติ

บุคลำกรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยท่ีได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติและระดับชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563

บุคคล ศาสตราจารย์ พญ.อารีรัตน์  สุพุทธิธาดา



6 นานาชาติ บุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and 

Engineer

The Society of 

Chemical Engineers, 

Japan (SCEJ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 นานาชาติ บุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ IEEE Senior Member Institute of Electrical 

and Electronics 

Engineers, USA

คณะวิศวกรรมศาสตร์

8 นานาชาติ บุคคล รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒน์สิทธ์ิ ศิริวงศ์ เหรียญตรา The Collegium Ramazzini Membership (สาขา 

Occupational and Environmental health )

The Collegium 

Ramazzini organization 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข

9 นานาชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย Global Alumni Fellow 2019 Osaka University Japan วิทยาลัยปิโตรเลียม

และปิโตรเคมี

ล ำดับ ระดับ ประเภท ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล คณะ/สถำบัน

1 นานาชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กฤษณ์  พงศ์พิรุฬห์ HIMSS-Elsevier Digital Healthcare Award สาขา Outstanding 

ICT Innovation

Healthcare Information 

Management System 

Society (HIMSS)

คณะแพทยศาสตร์

นำนำชำติ ผลงำน



2 นานาชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล Gold Medal Award The 10th International 

Innovation and 

Invention Competition 

2019 (โดย Chinese 

Innovation and 

Invention Society, 

Moscow International 

Inventions and 

Innovative Technology

 Salon «ARCHIMEDES» 

ร่วมกับ International 

Federation of Inventors' 

Associations (IFIA))

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3 นานาชาติ ผลงาน อาจารย์รัตนาภรณ์  วามะสุรีย์ ADE (Apple Distinguished Educators ) ปี 2019 APPLE คณะครุศาสตร์

4 นานาชาติ ผลงาน ศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า รางวัล Himalayan Pollinator award 2020

ในงานประชุมวิชาการ The 3rd International Himalayan

Honey Bee Conference

งานประชุมวิชาการ The 

3rd International 

Himalayan

Honey Bee Conference

ณ ประเทศเนปาล วันท่ี 

5-6 มกราคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

5 นานาชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวิน เทนค าเนาว์ Asian University Alliance (AUA) Scholars Award Program 

2019-2020

The Asian University 

Alliance (AUA)

คณะสหเวชศาสตร์



6 นานาชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ช้ือชวาลกุล Asian University Alliance (AUA) Scholars Award Program 

2020-2021

Asian Universities 

Allieance

คณะสหเวชศาสตร์

Silver Award Paper The 2020 International 

and National 

Conference in Business 

Administration and 

Accountancy  (2020 

INCBAA)

คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี

Best Paper Award The 2019 International 

Conference on 

Business Management 

Research (IBMRC 2019)

คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี

8 นานาชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริอร เศรษฐมานิต Best Paper Award The 10th Global 

Conference on 

Business and Social 

Sciences 2019

คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชพงศ์ ต้ังมณี ผลงานนานาชาติ7



9 นานาชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล Distinguished Paper Award "BITE 2020" 

International 

Conference on 

Business, Information 

Tourism, and 

Economics  January 15-

17, 2020, Osaka, Japan

คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี

10 นานาชาติ ผลงาน อาจารย์ ดร. ชฎาธาร โอษธีศ The Best Paper Award APRU, the Association 

of Pacific Rim 

Universities 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

11 นานาชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต วัฒนวิเชียร Best Presenter International 

Conference on 

Renewable Energy 

Research & Challenge 

(ICoRER) and The 12th 

Regional Conference 

on Energy Engineering 

(RCEneE) 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์



12 นานาชาติ ผลงาน อาจารย์ สุพิชญา ศุภพิพัฒน์ Eco Design Best Paper Awards, EcoDesign 2019 The Union of 

EcoDesigners 

(Association of 

EcoDesign Societies, 

Japan), National 

Institute of Advanced 

Industrial Science and 

Technology (AIST, 

Japan)

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

13 นานาชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล The Best Oral Presentation Award (Behavioural and Social 

Sciences) รางวัลการน าเสนอปากเปล่ายอดเย่ียม สาขาพฤติกรรม

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2562

รายช่ือผู้ร่วมสนับสนุนมอบ

รางวัล ณ Imperial 

College London สหราช

อาณาจักร ได้แก่ 1.สามัคคี

สมาคมในพระบรม

ราชูปถัมภ์ของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 2. TSAC (The 

8th Thai Student 

Academic Conference 

and Career Fair) 3.สถาน

เอกอัครราชทูตไทยประจ า

กรุงลอนดอน 4.สถาน

เอกอัครราชทูตไทยประจ า

กรุงบรัสเซลล์ 5.ส านักงาน 

ก.พ. สนร อังกฤษ 

(OEAUK.NET)

สถาบันภาษา



14 นานาชาติ ผลงาน ดร.ยศวดี ฮะวังจู The Best Oral Presentation  International Conference on Environment Science and Biotechnology (ICESB 2019)  คร้ังท่ี 9 สถาบันวิจัยทรัพยากร

ทางน้ า

ล ำดับ ระดับ ประเภท ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล คณะ/สถำบัน

1 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นราชบัณฑิต (ราชบัณฑิต ประเภทสังคมศาสตร์

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง)

ราชบัณฑิตสภา คณะเศรษฐศาสตร์

2 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ประสิทธ์ิ  ภวสันต์ รางวัล เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.)

คณะทันตแพทยศาสตร์

3 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์  นายแพทย์ รุ่งโรจน์  พิทยศิริ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว)

คณะแพทยศาสตร์

4 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์  นายแพทย์ พิสิฐ  ต้ังกิจวานิชย์ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว)

คณะแพทยศาสตร์

5 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ รับพระราชทานโล่เกียรติยศ "เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) ณ 

อาคารชัยพัฒนา สวน

จิตรลดา พระราชวังดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์

ชำติ บุคคล



6 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ ปัญหา รับพระราชทานโล่เกียรติยศ "ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น" ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) ณ 

อาคารชัยพัฒนา สวน

จิตรลดา พระราชวังดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์

7 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 (สาขาปรัชญา)

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

สถาบันเอเชียศึกษา

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจ าปี 2563 ประเภทนักวิจัย/วิชาการ สมาคมนิสิตเก่า

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

10 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ดร.มงคล  สุขวัฒนาสินิทธ์ิ รางวัล CST High Impact Chemist Award 2019 (สาขา Organic

 Chemistry)

สมาคมเคมีแห่งประเทศ

ไทยในพระอุปถัมภ์ของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์บุคคล8 ชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์



11 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล รางวัลประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่น ของ สวก . ส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (สวก.)

คณะวิทยาศาสตร์

12 ชาติ บุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงหทัย แรงผลสัมฤทธ์ิ รางวัลสุรินทราชา สมาคมนักแปลและล่าม

แห่งประเทศไทย

คณะอักษรศาสตร์

13 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชุษณา  สวนกระต่าย รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมและ

จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562

แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์

14 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์  นายแพทย์ ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ด้านสาธารณสุข มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(มสวท.)

คณะแพทยศาสตร์

15 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง บุรณี  กาญจนถวัลย์ รางวัลจิตแพทย์ดีเด่น ประจ าปี 2562 สาขางานวิจัย สมาคมจิตแพทย์แห่ง

ประเทศไทย (สจท.)

คณะแพทยศาสตร์

16 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ รางวัลสตรีนักวิชาชีพตัวอย่าง ในระดับภูมิภาค สหพันธ์สมาคมสตรีธุรกิจ

วิชาชีพแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์

คณะเภสัชศาสตร์

17 ชาติ บุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รางวัลเภสัชกรดีเด่น ประจ าปี 2562 สาขาเภสัชศาสตร์การศึกษา เภสัชกรรมสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

คณะเภสัชศาสตร์

18 ชาติ บุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุนทรี ท. ชัย

สัมฤทธ์ิโชค

โล่เชิดชูเกียรติคุณเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจ าประเทศไทย 

2020 (UK Alumni Award) สาขา Entrepreneurship

บริติช เคานซิล ประเทศ

ไทย ร่วมกับ สถาน

เอกอัครราชทูตอังกฤษ

ประจ าประเทศไทย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

19 ชาติ บุคคล อาจารย์ ดร.ธีรพงศ์  ยะทา



20 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา  ธรรมยงค์กิจ รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Scholar ประจ าปี พ.ศ. 

2562-2563

สถาบันปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Scholar ประจ าปี พ.ศ. 

2562-2563

สถาบันปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย

รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น

 ปี 2561 (คร้ังท่ี 3)

โครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย

22 ชาติ บุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี  โพวาทอง ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการอ านวยการ

วันอนุรักษ์มรดกไทย

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

23 ชาติ บุคคล รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัศมน  กัลยาศิริ รางวัลบุคคลท่ีด าเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประเภทบุคลากรสถาบันการศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ทุกสังกัด ประจ าปี 2563

ส านักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ กรมควบคุม

โรคกระทรวงสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์

24 ชาติ บุคคล รศาสตราจารย์  นายแพทย์ ประวิทย์  กิติด ารงสุข รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อส านักงาน

ประกันสังคม ประจ าปี 2562

ส านักงานประกันสังคม คณะแพทยศาสตร์

25 ชาติ บุคคล รองศาสตราจารย์ ดร. สิระ สุจินตะบัณฑิต โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท าประโยชน์ต่อส านักงานประกันสังคม และ

สถานพยาบาลในดวงใจ ประจ าปี 2562

ส านักงานประกันสังคม คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี

26 ชาติ บุคคล นายสมคิด   คชาพงษ์ รางวัลครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจ าปี 2563 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพหระ

หว่างประเทศ (องค์การ

มหาชน)

คณะแพทยศาสตร์

27 ชาติ บุคคล รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิลาวัณย์  พวงศรีเจริญ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี

พุทธศักราช 2563 ด้านผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท

ร์

คณะแพทยศาสตร์

28 ชาติ บุคคล รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วรรณา ศรีวิริยานุ

ภาพ

ศิษย์เก่าทรงคุณค่า งานครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์

21 ชาติ บุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์



29 ชาติ บุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 บัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์ ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช

คณะนิติศาสตร์

30 ชาติ บุคคล ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2562 เน่ืองในวาระครบรอบ 55 ปี คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยปิโตรเลียม

และปิโตรเคมี

31 ชาติ บุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งประจ าปี 2562 ( สาขารัฐศาสตร์

และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

ไทย

คณะเศรษฐศาสตร์

32 ชาติ บุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ รางวัล Young Outstanding Alumni Award Tokyo Tech Alumni 

Association (Thailand 

Chapter)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล ำดับ ระดับ ประเภท ช่ือ-นำมสกุล ช่ือรำงวัล หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล คณะ/สถำบัน

1 ชาติ ผลงาน ศาสตราจารย์  นายแพทย์ วรศักด์ิ  โชติเลอศักด์ิ รางวัลทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว)

คณะแพทยศาสตร์

2 ชาติ ผลงาน ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. มิติการน าไปใช้

ประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคม

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะเภสัชศาสตร์

3 ชาติ ผลงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ระดับดีมาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะเศรษฐศาสตร์

4 ชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.จีรัสย์ สุจริตกุล และอ.ดร. 

เมทินี โปร่งจิตต์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ระดับดีมาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อังคณา ตันติธุวา

นนท์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 

2563 ระดับดีมาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะเภสัชศาสตร์

ชำติ ผลงำน



6 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ และคณะ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 รางวัลระดับดี

ส านักงานการวิจัยแห่ง่ชาติ 

(วช.)

คณะเภสัชศาสตร์

7 ชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ เชนร้าย รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 รางวัลระดับดี

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะวิทยาศาสตร์

8 ชาติ ผลงาน อ.ดร.วรพนธ์ ชัยกีรติศักด์ิ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 รางวัลระดับดี

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะวิทยาศาสตร์

9 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 รางวัลระดับดีมาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะรัฐศาสตร์

10 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักด์ิ เครือเทพ และคณะ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 รางวัลระดับดี

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะรัฐศาสตร์

11 ชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เดชฤทธ์ิ นิล

อุบล และคณะ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ระดับดีมาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

12 ชาติ ผลงาน ดร.นาฏนัดดา รอดทองค า รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ระดับดีมาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

สถาบันวิจัยโลหะและ

วัสดุ

13 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ วัชระ  วิไลรัตน์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ระดับดีมาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์

14 ชาติ ผลงาน รศาสตราจารย์  นายแพทย์ สุพจน์  ศรีมหาโชตะ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ระดับดี

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะแพทยศาสตร์

15 ชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ต้ังพรประเสริฐ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ระดับดีมาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี

งบประมาณ 2563 รางวัลระดับดี

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี

งบประมาณ 2563 รางวัลระดับดีมาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุลผลงานชาติ16



รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี

งบประมาณ 2563 รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะวิทยาศาสตร์

17 ชาติ ผลงาน ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สรายุทธพิทักษ์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี

งบประมาณ 2563 (รางวัลประกาศเกียรติคุณ)

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะครุศาสตร์

18 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์ 

และรองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  กรณีกิจ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รางวัลประกาศเกียรติคุณ)

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะครุศาสตร์

19 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์ 

และรศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รางวัลประกาศเกียรติคุณ)

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะครุศาสตร์

20 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  กรณีกิจ 

และรองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รางวัลประกาศเกียรติคุณ)

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะครุศาสตร์

21 ชาติ บุคคล อ. ดร.สุพรรษา  ยอดเมือง รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจ าปี 2562 เร่ือง วิธีเตรียมภาวะเล้ียง

เซลล์ส าหรับวิศวกรรมเน้ือเย่ือกระดูกอ่อนโดยอิทธิพลของสมบัติชีว

วัสดุจากรังไหม และก๊าซออกซิเจนปริมาณต่ า

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.)

คณะแพทยศาสตร์

22 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ ทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

 ประเทศไทย คร้ังท่ี 26 พ.ศ. 2562

มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

23 ชาติ ผลงาน อ.ดร.อรรณพ เอกธาราวงศ์ ทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

 ประเทศไทย คร้ังท่ี 26 พ.ศ. 2562

มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

24 ชาติ ผลงาน อ.ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา ทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

 ประเทศไทย คร้ังท่ี 26 พ.ศ. 2562

มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

25 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ ทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

 ประเทศไทย คร้ังท่ี 26 พ.ศ. 2562

มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุลผลงานชาติ16



26 ชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร งามอุโฆษ The most Innovative Padthai 3 สาขา นวัตกรรมอาหาร Food Innopolis 

ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คณะสหเวชศาสตร์

27 ชาติ ผลงาน ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ หนังสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2563 รางวัลชมเชยหนังสือสารคดีกลุ่ม

หนังสือส าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเอเชียศึกษา

28 ชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ รางวัลต าราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 วิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

29 ชาติ ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ Best Paper Award สมาคมวิศวกรรมเคมีและ

เคมีประยุกต์แห่งประเทศ

ไทย

คณะวิทยาศาสตร์

30 ชาติ ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญดา  รุ่งโรจน์มงคล Announcement for outstanding poster presentation award 

winners

Pure And applied 

Chemistry International 

Conference 2020  

"Chemistry for 

Catalyzing sustainability 

and Prosperity"

คณะวิทยาศาสตร์



31 ชาติ ผลงาน นางสาวจุฑามาศ ศีลด ารงชัย รางวัล ชนะเลิศ แบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการ

ระดับชาติส าหรับบุคลากร

สายสนับสนุนใน

สถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 

12 “ธรรมรักษาวิชาการ” 

สังคมปริวรรต พิพัฒน์

อนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

32 ชาติ ผลงาน น.ส.จิดาภา  ใจเท่ียง รางวัลน าเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น ประเภทการน าเสนอด้วย

วาจา เน่ืองในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ คร้ังท่ี 24

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิต

จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศ

ไทย

คณะแพทยศาสตร์

33 ชาติ ผลงาน นายอนุชาติ ศรีจันบาล รางวัลชนะเลิศระดับชาติ การน าเสนอแบบ Poster Presentation 

ด้านวิจัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์


