
 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง ผลการพจิารณารางวลัสนบัสนุนการตพีิมพผ์ลงานทางวชิาการและเผยแพร่งานสรา้งสรรค ์ 

ประเภทรางวลัการเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครัง้ที ่1 
--------------------------------------------------- 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2561 มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นั้น 

  บัดนี้ การพิจารณารางวัลครั้งที่ 1 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายวิจัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้
ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จ านวน 23 รางวัล โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

       ประเภทที่ ๑ งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ รางวัลละ 30 ,000 บาท จ านวน  
6 ผลงาน ได้แก่  

  1. ชื่อผลงาน : Uncertainty of Mind 

  โดย อาจารย์จ าลอง สุวรรณชาติ  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  2. ชื่อผลงาน : Balance of Life 

  โดย อาจารย์จ าลอง สุวรรณชาติ 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  3. ชื่อผลงาน : Flowers 

  โดย อาจารย์จ าลอง สุวรรณชาติ  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  4. ชื่อผลงาน : The Faithfulness ความซื่อสัตย์ 

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัน จันทร  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  5. ชื่อผลงาน : Tosakan ทศกัณฑ ์

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัชญา วันจันทร์  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

   



~ ๒ ~ 

 

  6. ชื่อผลงาน : Rama in My Soul รามในเรา 

  โดย อาจารย์ ดร. เกษหทัย สิงห์อินทร์  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

       ป ระ เภ ท ที่  ๒  งาน ส ร้ า งส รรค์ ที่ เผ ย แพ ร่ ใน ระดั บ ค ว าม ร่ ว ม มื อ ระห ว่ า งป ระ เท ศ                    
รางวัลละ 15,000 บาท    ไม่มีผู้เสนอขอรับรางวัล 

       ประเภทที่ ๓ งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ รางวัลละ 5,000 บาท จ านวน 17 ผลงาน 
ได้แก่ 

  1. ชื่อผลงาน : เปลี่ยนแปลง 1 

            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์  

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  2. ชื่อผลงาน : เปลี่ยนแปลง 2 

            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์ 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  3. ชื่อผลงาน : MOTION 

            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์ 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  4. ชื่อผลงาน : Error Pattern 1             

            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัน จันทร  

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  5. ชื่อผลงาน : Move Away Pattern             

            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัน จันทร 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  6. ชื่อผลงาน : วัสดุชีวิต             

            โดย นางสาวเพชรรัตน์ วัฒนรัตน์  

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

 
 



~ ๓ ~ 

 

  7. ชื่อผลงาน : ของแถม (เสื้อ 1 ตัว รองเท้าบูธ 1 ข้าง) No.1 เสื้อผู้ใหญ่            

            โดย อาจารย์ ดร. เกษหทัย สิงห์อินทร์ 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  8. ชื่อผลงาน : ของแถม (เสื้อ 1 ตัว รองเท้าบูธ 1 ข้าง) No.2 เสื้อเด็ก            

            โดย อาจารย์ ดร. เกษหทัย สิงห์อินทร์ 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  9. ชื่อผลงาน : ไกลโฟเซต แถมเสื้อ 1 ตัว รองเท้าบูธ (ข้างซ้าย)            

            โดย อาจารย์ ดร. เกษหทัย สิงห์อินทร์ 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  10. ชื่อผลงาน : คลอร์ไพริฟอส แถมเสื้อ 1 ตัว รองเท้าบูธ (ข้างขวา)            

            โดย อาจารย์ ดร. เกษหทัย สิงห์อินทร์ 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  11. ชื่อผลงาน : พาราควอต แถมเสื้อ 1 ตัว รองเท้าบูธไม่แถม             

            โดย อาจารย์ ดร. เกษหทัย สิงห์อินทร์ 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  12. ชื่อผลงาน : Deconstructed Demin             

            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัชญา วันจันทร์ 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  13. ชื่อผลงาน : เครื่องเรือน (เก้าอ้ี)             

            โดย อาจารย์กัมพล แสงเอี้ยม  

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  14. ชื่อผลงาน : สุ่มดอกไม ้             

            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีชนา เจริญเนตร 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  15. ชื่อผลงาน : Wood & Clay             

            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีชนา เจริญเนตร 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 



~ ๔ ~ 

 

  16. ชื่อผลงาน : โครงการต่อเติมโถงทางเข้าอาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
                              เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต             

            โดย อาจารย์ธนากร ตาระกา  

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

  17. ชื่อผลงาน : โครงการห้องสมุดจีน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์        
                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์             

            โดย อาจารย์ธนากร ตาระกา 

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 

ทั้งนี้ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จักได้ด าเนินการโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้
ได้รับรางวัลต่อไป โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณา 

      ประกาศ ณ วันที่    22    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

                                                                 (ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์) 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

                  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 


