
 

 

 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี 2559 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2560 และรางวัล TWAS Prize 2016 

จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 
 เมื่อวนัที ่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ส านกังานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหง่ชาติ: รางวัลนกัวิจัย
ดีเด่นแหง่ชาต ิรางวลัผลงานวิจัย รางวลัวิทยานิพนธ ์ประจ าป ี2559 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าป ี2560 และรางวลั TWAS 
Prize for Young Scientist in Thailand 2016 (Mathematics Field) ในงาน “วันนกัประดิษฐ์แห่งชาต ิประจ าป ี2560” ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ 
 ในปีนี ้ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธกิารบดีมหาวทิยาลัยมหิดล ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากร
ของมหาวทิยาลัยมหิดลที่ได้รบัรางวัล โดย พลอากาศเอกประจนิ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร ี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนกัวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ไดร้ับรางวัล ดังนี ้
 

 
 



 

 

 
รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ได้แก่ ศาสตราจารย์ดร.โกวิท พัฒนาปญัญาสัตย ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

    
 
 

รางวลัผลงานวจิยั ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
ได้แก่ ผลงานวิจัย เรื่อง “ซีรีน ไฮดรอกซีเมธิลทรานเฟอร์เรส เป้าหมายยาใหม่ส าหรับโรคมาลาเรีย” 

โดย ศาสตราจารย ์ดร.พมิพ์ใจ ใจเยน็ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นผู้ร่วมวิจัย) 
 

 
  



 

 

 
 
รางวลัวทิยานพินธ ์ระดับดีมาก สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
ได้แก ่ผลงานวิจัย เรื่อง “เซลล์ชวานน์และเซลล์ตน้ก าเนิดจากเนือ้เยือ่ไขมนั 
ส าหรับการซ่อมแซมระบบประสาทส่วนปลาย” 
โดย ดร.รสสคุนธ ์แกว้ขาว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ส าเร็จการศกึษาจาก University of Sheffield สหราชอาณาจักร) 
 

 
  
 รางวลัวทิยานพินธ ์ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 ได้แก ่ผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาหน้าที่ของ aƒsA ที่ควบคุมการสรา้งสาร

ทุติยภมูิในเชื้อ Streptomyces SJE177 และการคน้พบสารออกฤทธิท์าง
ชีวภาพจากเชือ้ actinomycetes ที่คัดแยกจากดิน” 

 โดย ดร.จริายสุ เอือ้นรเศรษฐ ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
 (ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

 
 
รางวลัวทิยานพินธ ์ระดับด ีสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
ได้แก ่ผลงานวิจัย เรื่อง “การทดสอบศกัยภาพของโปรตนี Saposin- 
Like Protein 2 ในการพัฒนาเป็นวัคซนีและวิธีการวินจิฉัยการติดโรค 
พยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica” 
โดย ผศ.ดร.พรอนนัต ์เกือ้ไข ่คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
(ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล; ปัจจบุันย้ายไปมหาวิทยาลัยบรูพา) 
 

 
  
 รางวลัวทิยานพินธ ์ระดับด ีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
 ได้แก ่ผลงานวิจัย เรื่อง “การสร้างระบบเพื่อคัดเลอืก สรา้งดัชน ีและคน้หา

ข้อมลูประเภทอลักอรทึึมในหอ้งสมุดดิจิตอล” 
 โดย ดร.ศภุวงศ ์ ทัว่รอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (ส าเร็จการศกึษาจาก Pennsylvania State University, สหรฐัอเมรกิา) 
 

 



 

 

 
รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ รางวลัระดบัดีเด่น 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้แก ่ ผลงานเรื่อง “แผ่นปิดแผลที่เคลอืบด้วยสารสกัด
สมนุไพร” 
โดย ศาสตราจารย ์นพ.พรพรหม เมอืงแมน 
คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 
 

 
 

รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ รางวลัระดบัดีเด่น 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร ์
ได้แก ่ผลงานเรื่อง “เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพ และระบบฟลูอิดิ
กแบบหลายช่องวัด” 
โดย ผศ.ดร.เตมิศกัดิ์ ศรคีรินิทร ์
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล (เป็นผูร้่วมวิจัย) 
 

 
 

 
รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ รางวลัระดบัด ี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั 
ได้แก ่ผลงานเรือ่ง “องคป์ระกอบของเครือ่งหมายโปรตีน” 
โดย ศาสตราจารย ์ดร.พมิพใ์จ ใจเยน็ และคณะ 
คณะวิทยาศาสตร ์
 
 

 
 
 

รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ รางวลัระดบัด ี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร ์
ได้แก ่ผลงานเรือ่ง “จมูกอิเลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่ทีใ่ช้เซนเซอร์
เคมีบนผ้าเพ่ือการตรวจวัดกลิ่น” 
โดย ผศ.ดร.ธรีเกยีรติ ์เกดิเจรญิ และคณะ 
คณะวิทยาศาสตร ์
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา 
ได้แก ่ผลงานเรือ่ง “เกมสอ่งแสงต้นกลา้” 
โดย ดร.ศรสีภุา ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา และคณะ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 

รางวลั 2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field) 
ภายใต้ความร่วมมือของส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกบั สภาวิทยาศาสตร์ส าหรบัประเทศก าลังพัฒนา 

(The Academy of Sciences for the Developing World – TWAS) สาขาคณิตศาสตร ์
 

    
 

ได้แก่ รองศาสตราจารย ์ดร.ดวงกมล เบ้าวัน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
  
  
 
 
 

ข้อมูลข่าว: นรีรัตน์ สมหวังสมบัต ิ
 งานบรหิารขอ้มลูและเผยแพร่งานวจิัย 

 
ภาพประกอบ: https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news60/InnovationDay.html 


