
ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ และนักศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์
การแข่งขันหุน่ยนต์กูภ้ัย Robocop Japan Open 2011 

ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่น่
หุน่ยนต์กูภ้ัย BART LAB

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2554

ระดับนำนำชำติ



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 รศ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลันักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น ระดับชาติ ด้าน

สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี 2553

โดย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมนัก

บริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข

ในฐานะเป็นผู้มีความเสียสละ มีความรู้ และความสามารถ 

สนับสนุนงานเวชศาสตร์ป้องกันในประเทศไทยมาโดยตลอด

2 ดร.ปัณรสี ฤทธปิระวติั คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

ระบบโทรเวชส าหรับตรวจจ าแนกและสร้างภาพจ าลอง

สามมิติของเนือ้เยือ่มะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูก

ดร.ม.ล.เสาวรส สวสัดิวฒัน์

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟูเ่จริญ

ดร.ปราณี ฟูเ่จริญ

น.ส.ทองเพิม่ มัน่คงดี

สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รศ.ดร.ปานทิพย ์วฒันวบิูลย์ คณะเทคนิคการแพทย์

4

อ.ดร.กานต์ยพุา จิตติวฒันา

รศ.ดร.พิณทิพ ร่ืนวงษา

รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ

สาขาการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

แบบจ าลองดีเอนเอ โครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนและ

หน่วยการท างานของกล้ามเนือ้ เพือ่เสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกับมหชีวโมเลกุล

5
ทุนช่วยเหลือการวจิัย ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มูลนิธโิทเรเพือ่การส่งเสริมวทิยาศาสตร์ ประเทศไทย
วธิวีดัใหม่เฝ้าระวงัภาวะขาดสารไอโอดีน

6
โล่เกียรติคุณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ท าคุณประโยชน์และสร้างชือ่เสียงให้แก่โครงการ พสวท.

7 ผศ.ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์ สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล
ทุนช่วยเหลือการวจิัย ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มูลนิธโิทเรเพือ่การส่งเสริมวทิยาศาสตร์ประเทศไทย

การวเิคราะห์โปรตีโอมิกเพือ่ศึกษาโปรตีนทีเ่กีย่วข้องกับ

การสังเคราะห์ไตรเอซิลกีลเซอรอล์ของจุลสาหร่าย เพือ่

น าไปสู่การเพิม่ผลผลิตไบโอดีเซลของจุลสาหร่าย

คณะวทิยาศาสตร์ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2554

ระดับชำติ

3

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

วธิกีารตรวจโรคแอลฟ่าธาลัสซีเมีย โดยวธิ ีMelting Curve



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับชำติ

8 ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประเภทสถาบัน

มูลนิธโิทเรเพือ่การส่งเสริมวทิยาศาสตร์ ประเทศไทย
-

9 รศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผลงานทางวชิาการดีเด่น ด้านวทิยาศาสตร์

TTF Award ประจ าปี 2553

มูลนิธโิตโยต้า ประเทศไทย (Toyota Thailand 

Foundation Award)

การฆ่าตัวตาย การรักษาและการป้องกัน

10

รางวลันักชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุลดีเด่น ประจ าปี 2554

สาขาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล

สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

-

11

รางวลันักวจิัยดีเด่น สาขา Life Sciences & Agricultural

 Sciences

TRF-CHE-Scopus Researcher Award ประจ าปี 2554

จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

-

12 รศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุลดาวรุ่ง/รุ่นเยาว ์

ประจ าปี 2554 สาขาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล

สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

-

13 อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวทิยาศาสตร์
โล่เกียรติคุณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ท าคุณประโยชน์และสร้างชือ่เสียงให้แก่โครงการ พสวท.

14 รศ.ดร.ฟองค า ติลกสกุลชัย คณะพยาบาลศาสตร์

โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวลั TST Journal Awards

ประเภท National TCI-SCOPUS-TRF Journal Award

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-

คณะวทิยาศาสตร์รศ.ดร.ศราวฒิุ จิตรภักดี



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับชำติ

15 ผศ.พญ.ยวุเรศมคฐ์ สิทธชิาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผู้หล่อเล้ียงคุณภาพและแรงบันดาลใจ

ประชุมวชิาการประจ าปี ระดับชาติ เกีย่วกับการพัฒนา 

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA National Forum)

คร้ังที ่12

-

16
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

(รักษาการผู้อ านวยการกองเทคโนโลยสีารสนเทศ)

รางวลั Thailand ICT Excellence Awards 2010

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานโครงการระบบบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากร และ

บริหารโครงการหรือ ระบบ I - Jobs

17 รศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก สถาบันโภชนาการ

รางวลัระดับเงิน ด้านความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย ์และสาธารณสุข

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข

-

18 ผศ.ดร.อาทิตยา ศิริภิญญานนท์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์สาขาเคมี (TWAS Prize for

 Young Scientists in Thailand)

สภาวทิยาศาสตร์ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา (Academy 

of Sciences for the Developing World)

งานวจิัยและพัฒนาวธิกีารและประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

ทางการวเิคราะห์ ส าหรับข้อมูลทีส่ าคัญต่าง ๆ ทัง้ด้าน

อาหารและส่ิงแวดล้อม เช่น ศึกษาการกระจายตัวของ

ขนาดอนุภาค นาโน ทีม่ีผลต่อรสสัมผัสและคุณภาพของ

อาหาร การศึกษาเร่ืองการกระจายตัวของอนุภาคซิลเวอร์

นาโน ในส่ิงแวดล้อม

19 ดร.พญ.ณฐินี จินาวฒัน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัลอรีอัล เพือ่สตรีดีเด่นในงานวทิยาศาสตร์ คร้ังที ่9 

ประจ าปี 2554 สาขาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science)

ส านักงานเลขาธกิารคณะกรรมการแห่งชาติ วา่ด้วย

การศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม แห่งสหประชาชาติ

และบริษัทลอรีอัล ประเทศไทย (L'OREAL-UNESCO 

Awards and Fellowships for Women in Science 

2011)

การศึกษาความเกีย่วข้องของปริมาณสารพันธกุรรมดีเอ็น

เอบนโครโมโซมกับโรคทางพันธกุรรมโดยใช้ 

Genome-wide SNP array



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับชำติ

20 รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัสนับสนุนการก่อต้ังวง Chamber Orchestra แห่ง 

South East Asia

จากสถาบันเกอเธ่

ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่วงการศิลปวฒันธรรม

21 ดร.มลธริา พรมกัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัน าเสนอผลงานภาคนิทัศน์ยอดเยีย่มในกลุ่มมนุษย

พันธศุาสตร์ ในการประชุมวชิาการพันธศุาสตร์แห่งชาติ

คร้ังที ่17 สมาคมพันธศุาสตร์แห่งประเทศไทย

หน้าทีข่อง BECA1 ทีเ่กีย่วกับ Calcium Sensing 

Receptor (CaSR) และประสิทธผิลของสารคิวเคอร์บิ

ทาซินบี ในเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเล้ียง

22 รศ.ดร.ศันสนีย ์ชูแวว คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวลัผู้มีคุณูปการต่อการด าเนินงานด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

-

23

โล่เชิดชูเกียรติด้านผลงานการพัฒนาคนดีเด่น ประชุม

วชิาการประจ าปี 2554 เร่ือง "สร้างตน สร้างส านักงาน

ส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

-

24

รางวลัทรงเกียรติเกีย่วกับงานด้านวยัรุ่นของกลุ่มประเทศ 

Northern Hemisphere ประจ าปี 2011

สมาคมด้านการแพทยว์ยัรุ่นโลก

-

25

รางวลัฑูตสันติภาพ

งานประชุมเนือ่งในวนัสันติภาพสากล 2554 และการ

สถาปนาสภานานาศาสนาเพือ่สันติภาพในประเทศไทย

-

26 ศ.มาลียา เครือตราชู วทิยาลัยนานาชาติ

รางวลัชนะเลิศผู้ส่งออกสินค้า และบริการดีเด่น The 

Prime Minister’s Export Award (PM Export Award) 

สาขาธรุกิจบริการการศึกษานานาชาติ

ส านักนายกรัฐมนตรี

-

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี สถาบันแห่งชาติเพือ่การพัฒนาเด็กและครอบครัว
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ระดับชำติ

27

ศ.พญ.นวลอนงค์ วศิิษฏสุนทร

ศ.เกียรติคุณ พญ.ฉววีรรณ บุนนาค

รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ

รศ.ดร.พญ.อัญชลี ต้ังตรงจิตร

ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง

ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลันักเทคโนโลยดีีเด่น ประจ าปี 2554

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนพระบรม

ราชูปถัมภ์

โครงการพัฒนาการผลิตวคัซีนโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นทีไ่ด้

มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

28

นายจิรวฒัน์ จิตประสูติวทิย์

นายอภิวนัท์ ตรังค์ตระกูล

นายรติกร ชัยวฒันธรรม

(อ.ทีป่รึกษา: ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน)์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ ประเภทโปรแกรมเพือ่ช่วยคนพิการ ระดับ

นิสิต นักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แห่งประเทศไทย คร้ังที ่13

ศูนยเ์ทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

-

29

นางลักษณา ไชยมงคล

(นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาโภชนศาสตร์)

(อ.ทีป่รึกษา: รศ.ดร.พัตธนี วนิิจจะกูล)

สถาบันโภชนาการ

รางวลัชนะเลิศ การน าเสนอผลงานทางวชิาการ แบบ

บรรยาย จากการประชุมโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที ่5

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

รูปแบบการให้อาหาร และคุณภาพของอาหารเสริมทีม่ีการ

บริโภค ในเด็กอาย ุ6 - 12 เดือนทีอ่าศัยในจังหวดัชายแดน

ภาคใต้

30

น.ส.สุมิตตา วฒิุสินอักษรา

(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาโภชนศาสตร์)

(อ.ทีป่รึกษา: ผศ.ดร.สุนาฎ เตชางาม)

สถาบันโภชนาการ

ทุนวจิัย Nestle Nutrition Research Award จากการ

ประชุมโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที ่5

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

-

31

น.ส.ปัณรส ศิริกนกวไิล

(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาโภชนศาสตร์)

(อ.ทีป่รึกษา: ผศ.ดร.ศิริพร ตันติโพธิพ์ิพัฒน์)

สถาบันโภชนาการ

รางวลัชนะเลิศ การน าเสนอผลงานทางวชิาการ (แบบ

โปสเตอร์ กลุ่ม Clinical Nutrition) จากการประชุม

โภชนาการแห่งชาติ คร้ังที ่5

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

น้ าพริกแกงแดงหลังผ่านกระบวนการยอ่ยและส่งผ่านเซลล์

ล าไส้ ลดระดับไซโตไคน์จากเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วย

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

32
รศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์

ผศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัชนะเลิศ ด้านสังคมนวตักรรม ส านักงานนวตักรรม

แห่งชาติ National Innovation Awards 2011

ผลงานชุดตรวจยนีแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ "HIV - ADR all in

 one"



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 รศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการวจิัย

ประจ าปีการศึกษา 2553 มหาวทิยาลัยมหิดล
การวจิัยบูรณาการด้านแคลเซียมและกระดูก

2 รศ.ดร.สุมาลี ต้ังประดับกุล คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

ประจ าปีการศึกษา 2553 มหาวทิยาลัยมหิดล

3 ศ.ดร.วรีะพงศ์ ปรัชชญาสิทธกิุล คณะเทคนิคการแพทย์
รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด

จากฐานข้อมูล ISI Web of Science พ.ศ. 2551 - 2552

4 ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด

จากฐานข้อมูล ISI Web of Science พ.ศ. 2551 - 2552

5 ศ.ดร.Timothy William Flegel คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด

จากฐานข้อมูล ISI Web of Science พ.ศ. 2551 - 2552

6 ผศ.นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด

จากฐานข้อมูล SCOPUS พ.ศ. 2551 - 2552

7 รศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยธุยา คณะเทคนิคการแพทย์
รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด

จากฐานข้อมูล SCOPUS พ.ศ. 2551 - 2552

8 รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้
รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์สูงสุด

จากฐานข้อมูล SCOPUS พ.ศ. 2551 - 2552

9 ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธธิรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 

สูงสุด จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ. 2548 - 

2552 สาขาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

มหาวทิยาลัยมหิดล

ผลงานวจิัยเร่ือง “Activity of posaconazole in the 

treatment of central nervous system fungal 

infections”

10 ศ.ดร.David John Ruffolo คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 

สูงสุด จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ. 2548 - 

2552 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพ

มหาวทิยาลัยมหิดล

ผลงานวจิัยเร่ือง “Relativistic solar neutrons and 

protons on 28 October 2003”

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2554

ระดับสถำบัน



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับสถำบัน

11 ผศ.นพ.ดร.อนวชั ศกุนตาภัย และคณะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 

สูงสุด จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ. 2548 - 

2552 สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

มหาวทิยาลัยมหิดล

ผลงานวจิัยเร่ือง “A variant in the CD209 promoter is

 associated with severity of dengue disease”

12 อ.ดร.วเรศ วรีะสัย และคณะ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 

สูงสุด จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ. 2548 - 

2552 สาขาวศิวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์

มหาวทิยาลัยมหิดล

ผลงานวจิัยเร่ือง “Design and development of a 

highly stable hydrogen peroxide biosensor on 

screen printed carbon electrode based on 

horseradish peroxidase bound with gold 

nanoparticles in the matrix of chitosan”

13 รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 

สูงสุด จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ. 2548 - 

2552 สาขาสังคมศาสตร์

มหาวทิยาลัยมหิดล

ผลงานวจิัยเร่ือง “การวเิคราะห์สถานการณ์ของผู้ป่วยโรค

เอดส์ในชุมชน”

14 ผศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วทิยาลัยการจัดการ

รางวลัผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) 

สูงสุด จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหวา่งปี พ.ศ. 2548 - 

2552 สาขาการบริหารจัดการทางธรุกิจ

มหาวทิยาลัยมหิดล

ผลงานวจิัยเร่ือง “Vision-based leadership”


