
ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 รศ.วนัดี กฤษณพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์

A Prestigious 2009 International Alumnus of the 

Year Vice Chancellor’s Commendation

University of Queensland, Australia

-

2 ศ.ดร.Nicholas J White คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2010 Canada Gairdner Global Health Award

The Gairdner Foundation, Canada

For his definitive clinical studies on the 

effectiveness of artemesinins in the treatment of 

malaria and elucidating the basis for the use of 

ACT to prevent resistance

3 ผศ.ดร.ธนัวดี สุเนตนันท์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
2010 IBM Faculty Award

IBM Corporation, USA

Quantitative CMMI Assessment with Rational 

Tools on Jazz for Remote project health 

monitoring

4 นายเสฎฐวฒิุ แก้ววเิศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

SEAMEO Service Award 2009/2010

45th SEAMEO Council Conference and 5th ASEAN 

Meeting of Education Ministers, Philippines

-

5 ศ.นพ.วศิิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์

สาขาชีววทิยา (ชีววทิยาทางด้านการแพทย์)

TWAS (Academy of Sciences for the Developing 

World)

สภาวทิยาศาสตร์แห่งโลกทีส่าม

ศึกษาวเิคราะห์ชนิด ปริมาณ และหน้าทีข่องโปรตีนหลาย

ชนิดพร้อมกันอยา่งเป็นระบบ น าเทคนิคทางด้านโปรตีโอ

มิกส์มาประยกุต์ใช้ในการวจิัย มุง่ศึกษาโรคในมนุษย ์ใน

โครงการวจิัย 3 ประเภท คือ

1.) การพัฒนาเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์

2.) โปรตีโอมิกส์ของโรคไต

3.) โปรตีโอมิกส์ของโรคชนิดอืน่

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2553

ระดับนำนำชำติ



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับนำนำชำติ

6

รางวลัทะกุจิ ประเภทนักวจิัยดีเด่น ประจ าปี 2553 

Taguchi Prize for Outstanding Research 

Achievement in Biotechnology

มูลนิธเิพือ่ส่งเสริมเทคโนโลยชีีวภาพ (กองทุนทะกุจ)ิ

การศึกษากลไกการท างานของเอนไซม์ทีใ่ช้วติามินบี 2 

และวติามินบี 6 ในการเร่งปฏิกิริยา

7

รางวลั TRF – CHE – SCOPUS Researcher Award 

2010

จากฐานข้อมูล SCOPUS ร่วมกับส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย และส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

-

8 ภญ.ฐนิตา ทวธีรรมเจริญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Best Poster Presentation

ในการประชุมวชิาการนานาชาติ ISPOR 4th Asia – 

Pacific Conference จัดโดย International Society for

 Pharmacoeconomics and Outcomes Research 

(ISPOR) ด้าน Health Care and Medical Economic

Comparison of SF – 6D, EQ – 5D and VAS in 

Hemodial Thai Patient เป็นส่วนหนึง่ของงานวจิัยด้าน 

Cost Utility Analysis ของยา Erytropoietin ในการ

ประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย ์ทีอ่ยูใ่นแผนรณรงค์การ

ใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล ของฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช

9 ผศ.มัลลิกา อิม่วงศ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัลอรีอัล เพือ่สตรีดีเด่นในงานวทิยาศาสตร์ สาขา

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science)

ส านักงานเลขาธกิารคณะกรรมการแห่งชาติ วา่ด้วย

การศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม แห่งสหประชาชาติ 

และบริษัทลอรีอัล ประเทศไทย

(L’OREAL – UNESCO Awards and Fellowships for 

Women in Science 2010)

การศึกษาการระบาดวทิยาทางชีวโมเลกุลของการด้ือยาใน

เชือ้มาลาเรีย

รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเยน็ คณะวทิยาศาสตร์



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์
รางวลัเภสัชกรดีเด่น สาขาการศึกษา พัฒนา และวจิัย

คณะกรรมการเครือข่ายวชิาชีพเภสัชกรรม

เป็นผู้มีความรู้ความเชีย่วชาญ มีผลงานดีเด่นและอุทิศตน

ด้านวชิาการ ได้ท าคุณประโยชน์ให้กับวชิาชีพเภสัชกรรม 

จนผลงานเป็นทีป่รากฏและเป็นทีย่อมรับทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ

อ.ดร.กิติกร จามรดุสิต คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รศ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

รศ.พรรัชนี แสวงกิจ

ทพญ.รชยา จินตวลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์

3
รศ.นพ.สุชาติ ไชยเมืองราช

(ผู้ร่วมวจิัย) ผลงานร่วมกับสถาบันอืน่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

เคร่ืองสลายนิว่อัจฉริยะแบบเศรษฐกิจพอเพียง

4

รศ.ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

ศ.เกียรติคุณ ทพญ.วรรณา สุชาโต

รศ.ทพ.นิวติั อนุวงศ์นุเคราะห์

รศ.ทพ.ดร.พีรพงศ์ สันติวงศ์

(ผู้ร่วมวจิัย) ผลงานร่วมกับสถาบันอืน่

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

เซฟสมายล์ เวอร์ชัน่ 2.0: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย

วเิคราะห์กะโหลกศรีษะและจ าลองใบหน้าหลังการจัดฟัน

5 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผลงานทางวชิาการดีเด่น ด้านวทิยาศาสตร์

TTF Award ประจ าปี 2552

มูลนิธโิตโยต้า ประเทศไทย (Toyota Thailand 

Foundation Award)

ต ารานิติจิตเวชศาสตร์

6 ผศ.สรายทุธ ์นาทะพันธ์ วทิยาลัยนานาชาติ

เกียรติบัตรเสนอผลงานวจิัยดีเยีย่ม แบบบรรยาย

จากการประชุมนักวจิัยรุ่นใหม่พบเมธวีจิัยอาวโุส

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

Estimatation risk modeling in optimal portfolio 

selection: an empirical study from emerging 

markets

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2553

ระดับชำติ

2

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

แผ่นพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูง



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับชำติ

7 ศ.นพ.ประเสริฐ เอือ้วรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลันักวทิยาศาสตร์ดีเด่น สาขาไวรัสวทิยา

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

การศึกษากลไกติดเชือ้ของไวรัสไข้หวดันก H5N1 ในมนุษย์

 รวมถึงกลไกการปรับตัวของไวรัสทีเ่ส่ียงต่อการแพร่ระบาด

8

รางวลันักวทิยาศาสตร์ดีเด่น สาขาโปรตีโอมิกส์

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

ผลงานด้านโปรตีนองค์รวมหรือโปรตีโอมิกส์ ทีมุ่ง่สร้างองค์

ความรู้ใหม่ เพือ่เข้าใจกลไกการเกิดโรค โดยเร่ิมต้นจากโรค

นิว่ในไต ไข้เลือดออก ฉีห่นู เมลิออยโดสิส และธาลัสซีเมีย 

องค์ความรู้จากการวจิัยนีส้ามารถน าไปสู่แนวทางการรักษา

โรคอืน่ ๆ เช่น เบาหวาน อัลไซเมอร์

9
รางวลันักวจิัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

เป็นผู้เชีย่วชาญทางด้านโปรตีโอมิกส์ระดับโลกทีไ่ด้

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีางด้านโปรตีโอมิกส์ในการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ เพือ่เข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคต่าง ๆ ให้ดียิง่ขึน้

10 ดร.คัมภีร์ พรหมพราย คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัน าเสนอผลงานวจิัยดีเยีย่ม

ในการประชุมวชิาการ “นักวจิัยรุ่นใหม่ พบเมธวีจิัยอาวโุส 

สกว.” ประจ าปี 2553

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

-

11 ศ.ดร.วรีะพงษ์ ปรัชชญาสิทธกิุล คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลันักวจิัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและ

เภสัช

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

เป็นผู้ทีส่ามารถบูรณาการพืน้ฐานความเชีย่วชาญในศาสตร์

ทางวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์เพือ่การสร้างทิศทางงานวจิัย

เชิงลึก ทีก่่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างความเป็น

เลิศทางวชิาการของประเทศผ่านทิศทางการวจิัย

12
รศ.ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

ผศ.Gerd Katzenmeier
สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

Structural Basis of Membrane-Pore Formation by 

Mosquito – Larvicidal Proteins from Bacillus 

thuringiensis

ศ.นพ.วศิิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับชำติ

13
ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์

ศ.ดร.โจว กัว๋เหยยีน
สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น สาขาปรัชญา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

การเปรียบเทียบค าลักษณะนามในภาษาตระกูลไท – กะได 

(A Comparison of Classifiers in Tai – Kadai 

Languages)

14 รศ.ดร.อนุชาติ พวงส าลี และคณะ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น สาขาสังคมวทิยา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

โครงการวจิัยบูรณาการเชิงพืน้ที ่เพือ่แก้ปัญหาความ

ยากจนอยา่งมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวนัตก (Western 

Region Studies Project)

15 รศ.ดวงพร ค านูญวฒัน์ สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

รางวลัผลงานวจิัยระดับดี

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

โครงการวจิัยส่ือสารสุขภาพท้องถิน่ (Local Health 

Communication)



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 ศ.นพ.สุทัศน์ ฟูเ่จริญ สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2550

 อันดับ 1 จากฐานข้อมูล ISI Web of Science

มหาวทิยาลัยมหิดล

-

2 ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวสัดิวตัน์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2550

 อันดับ 2 จากฐานข้อมูล ISI Web of Science

มหาวทิยาลัยมหิดล

-

3 ศ.ดร.วชิัย ร้ิวตระกูล คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2550

 อันดับ 3 จากฐานข้อมูล ISI Web of Science

มหาวทิยาลัยมหิดล

-

4 ศ.ดร.Nicholas J White คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2550

 อันดับ 1 จากฐานข้อมูล SCOPUS

มหาวทิยาลัยมหิดล

-

5 รศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2550

 อันดับ 2 จากฐานข้อมูล SCOPUS

มหาวทิยาลัยมหิดล

-

6 อ.นพ.วศิิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2550

 อันดับ 3 จากฐานข้อมูล SCOPUS

มหาวทิยาลัยมหิดล

-

7
ศ.ดร.พิไลพันธ ์พุธวฒันะ

ศ.ดร.ประเสริฐ เอือ้วรากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 

สูงสุด จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ.2547 – 

2551 สาขาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวทิยาศาสตร์

การแพทย์

มหาวทิยาลัยมหิดล

Molecular characterization of the complete 

genome of human influenza H5N1 virus isolates 

from Thailand

(จ านวนการอ้างอิง 80 คร้ัง)

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2553

ระดับสถำบัน



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับสถำบัน

8 ผศ.ดร.วรีะชัย สิริพันธว์ราภรณ์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 

สูงสุด จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ.2547 – 

2551 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพ

มหาวทิยาลัยมหิดล

Three – dimensional magnetotelluric inversion: 

Data – space method

(จ านวนการอ้างอิง 19 คร้ัง)

9 ศ.ดร.I – Ming Tang คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 

สูงสุด จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ.2547 – 

2551 สาขาคณิตศาสตร์

มหาวทิยาลัยมหิดล

Theoretical analysis of destabilization resonances 

in time – delayed stochastic second – order 

dynamical systems and some implications for 

human motor control (จ านวนการอ้างอิง 10 คร้ัง)

10

ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์

ผศ.ดร.ธรีเกียรต์ิ เกิดเจริญ

ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ศรีคิรินทร์

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 

สูงสุด จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ.2547 – 

2551 สาขาวศิวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์

มหาวทิยาลัยมหิดล

Spectroscopic study of photophysical change in 

collapsed coils of conjugated polymers: Effects of

 solvent and temperature

(จ านวนการอ้างอิง 21 คร้ัง)

11 ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย
รางวลัผลงานวจิัยด้านมนุษยศาสตร์

มหาวทิยาลัยมหิดล
การเปรียบเทียบค าลักษณะนามในภาษาตระกูลไท – กะได

12 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวจิัยประชากรและสังคม
รางวลัผลงานวจิัยด้านสังคมศาสตร์

มหาวทิยาลัยมหิดล

รัฐไทยกับการปรับเปล่ียนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญ

พันธุใ์นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

13 ศ.คลินิก ทญ.จิราภรณ์ ชัยวฒัน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการความเป็นครู

มหาวทิยาลัยมหิดล
-

14 ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการความเป็นครู

มหาวทิยาลัยมหิดล
-



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับสถำบัน

15 รศ.รอ.นพ.ชลเวช ชวศิริ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์

มหาวทิยาลัยมหิดล

ผลงานรถเข็นนัง่ปรับยนืได้ หรือ Siriraj Stand Up ศึกษา

ร่วมกับ รศ.พญ.ศรีนวล ชวศิริ ได้รับการจดสิทธบิัตรและ

พัฒนาเชิงพาณิชย ์และผลิตเพือ่มอบแก่ผู้ยากไร้ด้วย 

รถเข็นนีส้ามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่างสามารถยนืได้

 และลดแผลกดทับ เป็นส่ิงประดิษฐ์ทีไ่ทยท าได้เองในราคา

ถูกกวา่น าเข้าจากต่างประเทศถึง 10 เท่า

16 รศ.ดร.ศุภชัย ต้ังวงศ์ศานต์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการแต่งต ารา

มหาวทิยาลัยมหิดล

ต าราเร่ือง “ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ

ด้วยคอมพิวเตอร์” ซ่ึงเขียนจากประสบการณ์การท างาน

และจากการพัฒนาพระไตรปิฎก เป็นหนังสือเล่มแรกในวชิา

 IR ทีพ่ิมพ์เป็นภาษาไทย

17
น.ส.สอาด พิมพ์ปติมา

(รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการบริการ

มหาวทิยาลัยมหิดล

พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 

เพือ่ให้บรรลุวสัิยทัศน์ของฝ่ายการพยาบาล ร่วมบุกเบิก

พัฒนางานบริการตรวจระดับน้ าตาลในเลือด ณ จุดดูแล

ผู้ป่วย สู่ระดับมาตรฐานสากล จนได้รับการับรองมาตรฐาน 

ISO 22870 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในเอเชีย

อาคเนย์


