
ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

1 ผศ.ดร.ยุทธพล วเิชียรอินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัประกาศเกียรติคุณนาเสนอผลงานยอดเยี่ยม 

การประชุมวชิาการร่วมของสมาคมรังสีเทคนิค เกาหลี

 จีน และไทย ณ เกาหลี

Competency - Based CAI in Radiographic 

Positioning and Imaging for RT student: A 

Case study of Mahidol University

14 ต.ค. 2554

2

นายยุรนันท ์ดิษฐโรจน์

(สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตร

นานาชาติ)

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พมิพชิฌา ปทัม

สิริวฒัน์)

คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลั Merit Award จากการนาเสนองานวจิัยในงาน

 The 10th International Conference of the 

Asian Clinical Oncology society (ACOS 2012)

ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

หวัข้อ "Hypermethylation Effects of 

Cucurbitacin B on Oncogenes Promoter in 

Breast Cancer Cell"

13 - 15 มิ.ย. 

2555

3

รางวลัเหรียญเงิน (Silver Medal) ในกลุ่มงาน

วทิยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

สมาพนัธรัฐสวสิ

4
รางวลั Special Award งาน 40th International 

Exhibition of Invention Geneva ประเทศไต้หวนั

5 ผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ สถาบนัโภชนาการ

รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาการบริโภค และ

การผลิตที่รับยั่งยืน (รองชนะเลิศอันดับที่ 2)

ม.แหง่สหประชาชาติเมืองโตเกียว ญี่ปุ่น

- 11 ก.ค. 2555

ระดับนำนำชำติ

ผลงานชุด " DNA Biosensor สาหรับการตรวจ

วนิิจฉัยโรค"
20 เม.ย. 2555ผศ.ดร.จ ารัส พร้อมมาศ คณะเทคนิคการแพทย์

รำยชื่อนักวิจัย/ผลงำนวิจัยทีไ่ดร้ับรำงวัล ประจ ำปีงบประมำณ 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

6

ทมีแตงไทย (Tang Thai)

นายชนกานต์ ชินชัชวาล

นายปนาวธุ พวงศิลป์

นายกฤตินันท ์สิโรดม

นายศิริศักด์ิ นาคะววิฒัน์

(อ.ที่ปรึกษา: ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ

 อยุธยา)




คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบเกมระดับโลก 

Microsoft Imagine Cup 2012 (Game Design: 

Windows/XNA)

ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

เกมอนุรักษป์า่ Verdant Fantasy ถ่ายทอดในรูปแบบ

 Casual Game ผู้เล่นจะมีส่วนร่วมในการปกปอ้ง 

ปลูก และวางแผนอนุรักษป์า่ไม้ (3P Concept: 

Protect, Plant,Plan)

10 ก.ค. 2555

7
น.ส.ภทัรพร ใจขาน

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.โอภา วชัระคุปต์)
คณะเภสัชศาสตร์

ชนะเลิศ การนาเสนอผลงานโปสเตอร์ ในงาน15th 

Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry

 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

หวัข้อ "Structural Modifications of Virtual Lead

 Active on Alpha 7Nicotinic Acetylcholine as 

Anticancer Agents"

25 - 27 พ.ค. 

2555

8

น.ส.พรพมิล พฤกษชาญกุล

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุรีรัตน์ พรธาดา

วทิย)์

คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลั Oral Presentation การประชุมวชิาการ

นานาชาติ The 1st ASEAN Plus Three Graduate 

Research Congress (AGRC)

หวัข้อ "Molecular modeling of the LDL 

receptor class 2A mutations"
1 - 2 มี.ค. 2555

9

น.ส.อามีนา เบญจมานะ

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พมิพชิฌา ปทัม

สิริวฒัน์)

คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลั Outstanding Poster การประชุมวชิาการ

นานาชาติ The 1st ASEAN Plus Three Graduate 

Research Congress (AGRC)

หวัข้อ "Alteration of cell cycle regulated 

proteins by curcuminoid analoque in breast 

cancer cells"

1 - 2 ม.ค. 2555

10

BART LAB TEAM

นายวรทติ อ่อนประเสริฐ (หวัหน้าทมี)

ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ 

ศุทธากรณ์)

คณะวศิวกรรมศาสตร์
รางวลัที่ 2 จากการแข่งขัน Robocup Japan Open 

2012 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
หุ่นยนต์กู้ภยั BART LAB 2 - 5 พ.ค. 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

น.ส.ปยิะรัตน์ สุธรรมพทิกัษ์

นายธาดา จิระจรัส

ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

นายธนัวา พฒันพณิชกุลม

น.ส.ชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ

น.ส.ชนนิกานต์ ง้วนประเสริฐ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

(อ.ที่ปรึกษา: ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.วสักา วสุิทธิ

วเิศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร, พญ.วภิาว ีลักษณากร 

ศูนย์การแพทย์กาญจนภเิษก)

12

นายยรรยงค์ พนัธส์วสัด์ิ

นายเจษฎา อานิล

นายคุณาวฒัน์ ล่วงรัตน์

น.ส.จันนิภา แซ่ต้ัง

น.ส.สุภสัสร รอดรักษ์

นายสิทธชิัย เอี่ยมเพชร

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวสัด์ิ)

ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 Student Design 

Challenge 2012 ด้านเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ

สะดวกแก่คนพกิาร งาน i - CREATe 2012 

(International Convention on Rehabilitation 

Engineering & Assistive Technology) ประเทศ

สิงคโปร์

Portable Assistive Arm for Persons with 

Disability

24 - 26 ก.ค. 

2555

รางวลัชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 

ด้านเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพกิาร งาน

 i - CREATe 2012 (International Convention on

 Rehabilitation Engineering & Assistive 

Technology) ประเทศสิงคโปร์

ระบบตอบสนองต่อกล้ามเนื้อ ด้วยเกมส์แอนิเมชัน

และการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟา้เพื่อบา

บดัฟื้นฟผูู้ปว่ยโรคอัมพาต หรือ "Happy Rehab"

24 - 26 ก.ค. 

2555
11



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

13

นายจิรวฒัน์ จิตประสูติวทิย์

นายรติกร ชัยวฒันธรรม

นายอภวินัท ์ตรังค์ตระกูล

(อ.ที่ปรึกษา: ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์)

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัชมเชย Student Design Challenge 2012 

ด้านเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพกิาร งาน

 i - CREATe 2012 (International Convention on

 Rehabilitation Engineering & Assistive 

Technology) ประเทศสิงคโปร์

เดินดี
24 - 26 ก.ค. 

2555

14 ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล คณะสาธารณสุขศาสตร์

รางวลั "The best research award at AOGIN 

1012" ในงานวชิาการ 2012 Conference of Asis 

Oceania Reseach Organisation on Genital

infections and neoplasia"

ณ The University of Hong Kong

-
13 - 15 ก.ค. 

2555

15
สพ.ญ.วรางคณา พนัธุว์าณิช

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวสัด์ิ)

ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลั Young Veterinarian Oral Presentation 

Award ในงานประชุมวชิาการนานาชาติ The 37th 

International Conference on Veterinary 

Science

- 2 ม.ค. 2555

16 ผศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบตุร วทิยาลัยการจัดการ
Award, Emerald Literari Network Award for 

Excellence 2012 by Emerald Publication

Sustainable Leadership in a Thai Healthcare 

Services Provider
2012

17
ดร.มลฤดี สระฏนั

ดร.พรเกษม กันตามาระ
วทิยาลัยการจัดการ

Highly Commended paper Award from the 

conference in 7th Institute for Sustainble 

Leadership Symposium

An analysis of CEO visions in Thailand 2012



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

18 รศ.พญ.พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ได้รับเกียรติใหเ้ปน็ Honorary member ของสมาคม 

International Association for the Study

of Pain : IASP ในการประชุม World Congress

on Pain คร้ังที่ 14 ณ มิลาน ประเทศอิตาลี

- 2012

19 ดร.ธารารัตน์ เจริญสนธชิัย
สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรม

เอเซีย

รางวลัประเภทการเขียนงานชาติพนัธุย์อดเยี่ยม และ

สร้างสรรค์ประจาป ี2555 จาก The Society for 

Humanistic Anthropology จากหน่วยงาน The 

American Anthropological Association สถาบนั

อันทรงเกียรต์ิทางมานุษยวทิยา ที่ก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ ป ี

พ.ศ. 2445

- 2555

20 ดร.อุทยัวรรณ สุทธศัินสนีย์ สถาบนัโภชนาการ

รางวลั W.B. Pearson Medal Award วทิยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอกดีเด่น จาก Faculty of science, 

University of Waterloo ประเทศ Canada

- 28 พ.ค. 2555

21
นายเตชิน วฒันศิริโสภาภณัฑ์

นายดิเรก สุขเกษม
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ได้รับรางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทบท

เพลง และเหรียญเงินจากการแข่งขันประเภทศาสนา 

จัดขึ้นที่ Moscow International House of

Music กรุงมอสโก ประเทศรัซเซีย

- 2012



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

1
ผศ.จ ารัส พร้อมมาศ

(ผู้ร่วมวจิัย) ผลงานร่วมกับสถาบนัอื่น
คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

ชุด DNA biosensor ส าหรับตรวจหาเชื้อวณัโรคชนิด

 Mycobacterium tuberculosis
5 ม.ค. 2555

2
นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย

(ผู้ร่วมวจิัย) ผลงานร่วมกับสถาบนัอื่น
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

เคร่ืองวดัความขุ่นส าหรับตรวจเชื้อไวรัสในกุ้ง 5 ม.ค. 2555

3 รศ.ดร.สิริจิต วงศ์ก าชัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

การพฒันาและประเมินประสิทธภิาพของชุดตรวจ

ส าเร็จรูปเพื่อใช้ตรวจหาแอนติบอดีชนิด antifilarial 

IgG4 เพื่อตรวจวนิิจฉัยโรคเทา้ช้าง

5 ม.ค. 2555

4
ดร.ทศันีย์ เพิ่มไทย

รศ.นพ.สุภกัดี จุลวจิิตรพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

กรรมวธิกีารคัดแยกเซลล์ต้นกาเนิดจากน้ าคร่ าโดยการ

ใช้เซลล์เร่ิมต้น
5 ม.ค. 2555

5

ศ.ดร.สุวไิล เปรมศรีรัตน์

ดร.ศิริเพญ็ อึ้งสิทธพินูพร

น.ส.มิรินด้า บรูรุ่งโรจน์

น.ส.ยูเนียนลาสมีต้า สาเมาะ

สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรม

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

สาขาปรัชญา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

นวตักรรมการจัดการเรียนการสอนแบบทวภิาษา 

(ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น)
5 ม.ค. 2555

6

นายสิงหา ประสิทธิพ์งศ์

(นักศึกษาปริญญาเอก)

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี)

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ

สาขาการศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

ชุดสาธติประกอบการเรียนรู้เร่ืองทศิแรงเสียดทาน 5 ม.ค. 2555

ระดับชำติ

รำยชื่อนักวิจัย/ผลงำนวิจัยทีไ่ดร้ับรำงวัล ประจ ำปีงบประมำณ 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

7
นายเดชไกร อ่อนละมัย

(พนักงานผลิตสัตวท์ดลอง)
ศูนย์สัตวท์ดลองแหง่ชาติ

รางวลัชมเชยพนักงานเล้ียงสัตวท์ดลอง

รางวลั ท ีอี คิว (TEQ Award) ประจ าป ี2555

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

- 7 มิ.ย. 2555

8 ศ.นพ.พลรัตน์ วไิลรัตน์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รางวลัอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวชิาการ ประจ าป ี2555 

ราชวทิยาลัยอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย
- -

9 ผศ.ดร.จิรพล สินธนุาวา
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัผู้ท าคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวไทย

 งานเทศการเที่ยวเมืองไทย ป ี2555

ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวดันนทบรีุ

- 8 มิ.ย. 2555

10
น.ส.ศศกรณ์ เลียวสงวน

(นักศึกษา)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Healthy Living 

ชนะเลิศแชร์ไอเดีย "อยู่อย่างมีคุณภาพ" The Plus 

จัดแข่งขัน โดย บริษทั ฟลิิปส์ ประเทศไทย

Alert a Life ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Smart Phone 

Tablet และ Social Network
5 ก.ค. 2555

11
สพ.ญ.วรางคณา พนัธุว์าณิช

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวสัด์ิ)

ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลั The Commendable Research Award

งานประชุมวชิาการบาบดัโรคสัตวเ์ล้ียง คร้ังที่ 18 The

 VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 

2012) ณ ศูนย์ประชุม อิมแพค็เมืองทองธานี

-
13 - 16 พ.ค. 

2555

น.ส.ชนนิกานต์ ง้วนประเสริฐ

น.ส.ชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

น.ส.ปยิะรัตน์ สุธรรมพทิกัษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ระบบตอบสนองต่อกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชัน 

และการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟา้เพื่อบา

บดัฟื้นฟผูู้ปว่ยโรคอัมพาต

รางวลัรางวลัชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงาน

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพกิาร ในงานมหกรรมประกวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหง่ประเทศไทย

 (NSC 2012) คร้ังที่ 11 ณ หอประชุมมหศิร ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่

20 - 22 มี.ค. 

2555
12



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

(อ.ที่ปรึกษา: ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.วสักา วสุิทธิ

วเิศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร, พญ.วภิาว ีลักษณากร 

ศูนย์การแพทย์กาญจนภเิษก)

13

นายทรงภมูิ ราษฎร์ดุษดี

นายฐิติณัฐ นภาวรรณ

น.ส.อชิรญา นาคสมพนัธ์

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วสักา วสุิทธวิเิศษ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Mobile 

Application ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารแหง่ประเทศไทย (NSC 

2012) คร้ังที่ 11 ณ หอประชุมมหศิร ธนาคารไทย

พาณิชย์ ส านักงานใหญ่

ระบบรายงานเหตุฉุกเฉินบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่
20 - 22 มี.ค. 

2555

14

นายวรทศ อังศุภาสกร

น.ส.พดัชา ตีระดิเรก

นายธฤต เอกพนิิจพทิยา

(อ.ที่ปรึกษา: อ.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ 

อยุธยา)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัชมเชย ประเภท Mobile Application ในงาน

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารแหง่ประเทศไทย (NSC 2012) คร้ังที่ 11 ณ

 หอประชุมมหศิร ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่

การบนัทกึการรับประทานอาหารบนสมาร์ทโฟน
20 - 22 มี.ค. 

2555

15 รศ.นพ.โชคชัย เมธไีตรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลั Trusted Brands Award ประจาป ี2555

จากบริษทั รีดเดอร์ส ไดเจสท ์(ประเทศไทย)
- 25 พ.ค. 2555

16
ผู้อุทศิตนเพื่อสิทธมินุษยชน ประจาป ี2554

ส านักงานคณะกรรมการมนุษยชนแหง่ชาติ
- 26 ม.ค. 2555

17
1 ใน 65 หญิงไทยนักเคล่ือนไหวของประเทศ

หนังสือพมิพบ์างกอกโพสต์
- -

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม

ระบบตอบสนองต่อกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชัน 

และการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟา้เพื่อบา

บดัฟื้นฟผูู้ปว่ยโรคอัมพาต

รางวลัรางวลัชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงาน

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพกิาร ในงานมหกรรมประกวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหง่ประเทศไทย

 (NSC 2012) คร้ังที่ 11 ณ หอประชุมมหศิร ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่

20 - 22 มี.ค. 

2555
12



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

18 รศ.อรทยั อาจอ่ า สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม

ได้รับการคัดเลือกจากแผนงานโรงเรียนทนัตแพทย์

สร้างสุขใหเ้ปน็ 1 ใน 5 Best Practice ใน

ระดับประเทศป ี2554 โครงการทนัตปฏรูิปเพื่อจิตสา

ธรณะ คณะทนัตแพทย์ศาสตร์

- -

19 ศ.ปยิะรัตน์ โกวทิตรพงษ์
ศูนย์วจิัยประสาทวทิยาศาสตร์

สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

นักวทิยาศาสตร์ดีเด่น ประจาป ี2555

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

การศึกษายารักษาโรคทางระบบประสาท และสมอง 2 ก.พ. 2555

20 ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวจิัยดีเด่นแหง่ชาติ ประจาป ี2554

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

- 5 ม.ค. 2555

21 ศ.เกียรติคุณ ดร.อภชิาติ จ ารัสฤทธริงค์ สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม

รางวลันักวจิัยดีเด่นแหง่ชาติ ประจาป ี2554

สาขาสังคมวทิยา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

- 5 ม.ค. 2555

22

ศ.ดร.ปยิะรัตน์ โกวทิตรพงศ์

รศ.ดร.บณัฑิต เจตน์สวา่ง

ดร.สุจิรา มุกดา

สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัผลงานวจิัย ระดับดีเยี่ยม

สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

กลไกของแอมเฟตามีนในการทาลายเซลล์ประสาท

ก่อใหเ้กิดสมองเส่ือม
5 ม.ค. 2555

23

ดร.วโรดม เจริญสวรรค์

(อ.ที่ปรึกษา: Prof.Dr.Sarah 

Teichman; University of 

Cambridge)

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดีเยี่ยม

สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

ววิฒันาการของโปรตีนในกลุ่ม Transcription 

Factors และการแสดงออกทางพนัธกุรรม
5 ม.ค. 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

24
ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.นพ.สุทศัน์ ฟู่เจริญ)
สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดีเด่น

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

ความสัมพนัธข์องสนิปส์ในจีโนมกับความรุนแรงของ

โรคเบต้า - ธาลัสซีเมีย
5 ม.ค. 2555

25

ดร.อภลัิกษณ์ เกษมผลกูล

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง; 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย)

คณะศิลปศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดีเด่น

สาขาปรัชญา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

ตานานพระศรีอาริย์ในสังคมไทย: การสร้างสรรค์และ

บทบาท
5 ม.ค. 2555

26
ดร.สุพตัรา ตรีรัตน์ตระกูล

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อภนิันท ์อุดมกิจ)
สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดี

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

การศึกษาลักษณะและหน้าที่ของฮอร์โมนยับยั้งการ

พฒันาของรังไข่จากกุ้งกุลาดา
5 ม.ค. 2555

27
ดร.ธชิากร จิตตาวฒิุโภคา

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข)Z
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดี

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

การศึกษากลไกการควบคุมสมดุลเหล็ก และ 

Oxidative stresses ใน Xanthomonas 

campestris pv. Campestris

5 ม.ค. 2555

28
ผศ.ดร.ขวญัจิต ศศิวงศาโรจน์

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบตุร)

สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรม

เอเชีย

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดี

สาขาสังคมวทิยา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

การตายของเด็กที่ไม่เทา่เทยีมกันระหวา่งกลุ่มชาติพนัธุ์

ในประเทศไทย: กรณีศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5 ม.ค. 2555

29

ดร.กานต์ยุพา จิตติวฒันา

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ภญิโญ พานิชพนัธ์;

 คณะวทิยาศาสตร์)

สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดี

สาขาการศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

การสร้างส่ือการเรียนรู้ที่มีนวตักรรมเพื่อเข้าใจมหชีว

โมเลกุลดีขึ้น
5 ม.ค. 2555

30 รศ.ดร.พมิพวลัย์ บญุมงคล
คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์

รางวลัอาจารย์ดีเด่นแหง่ชาติ ปอมท.

ประจ าป ี2555 สาขาสังคมศาสตร์
- 6 ส.ค. 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

31 ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบบุผา
คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์

รางวลัอาจารย์ดีเด่นแหง่ชาติ ปอมท.

ประจ าป ี2555 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์

- 6 ส.ค. 2555

32 รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัโครงการดีเด่นของชาติ ประจาป ี2555 สาขา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ส านักนายกรัฐมนตรี

โครงการพฒันาการเพาะเล้ียงไรฝุ่น จากงานวจิัยสู่เชิง

พาณิชย์แบบยั่งยืน
11 ก.ย. 2555

33 ผศ.ดร.กนกพร ไตรวทิยากร สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลั 2012 TRF - CHE - Scopus Mid - Career 

Researcher Awards สาขา Life Sciences &

Agricultural sciences

- 10 ก.ย. 2555

34 น.ส.เกษรี ปั้นล้ี

งานการพยาบาลระบบหวัใจและ

หลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลศิริราช

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มตติยภมูิ Routine to 

Research (R2R) คร้ังที่ 5 "วถิี R2R: เรียบง่าย 

คุณภาพ ครบวงจร" ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอร่ัม 

เมืองทองธานี โดยสถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) และภาคีเครือข่าย

Effect of Breast Sling on transthoracic 

echocardiographic examination time and 

image quality in women with large breast

12 ก.ค. 2555

35 ผช.พญ.ธญัญลักษณ์ เธยีรธญัญกิจ
ภาควชิารังสีวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับ

สนับสนุนบริการและบริหาร ในการประชุม Routine 

to Research (R2R) คร้ังที่ 5 "วถิี R2R: เรียบง่าย 

คุณภาพ ครบวงจร" ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอร่ัม 

เมืองทองธานี โดยสถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) และภาคีเครือข่าย

การใช้เทคนิคถ่ายภาพอวยัวะ 3 มิติ ชนิดสเปค 

(Conventional SPECT) เปรียบเทยีบกับเทคนิค 

Multi – planar imaging ในการวนิิจฉัยรอยโรค

กระดูกเชิงกรานจากการตรวจสแกนกระดูกด้วย 

99mTc - MDP กรณีที่ผู้ปว่ยมีปริมาณรังสี

เหลือค้างในกระเพราะปสัสวะ

12 ก.ค. 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

36

นายสุทธพิงษ ์อนุชิตโอฬาร

นายภทัรพล งามเลิศ

นายพงษพ์ฒัน์ รัตนอมรพนิ

นายนิรัช ตติยานุพนัธว์งศ์

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ศุภชัย ต้ังวงศ์

ศานต์; คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

นพ. ทองดี ชัยพาณิชย;์ วทิยาลัย

ศัลยแพทย์ประจาประเทศไทย)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัดีเด่นด้าน Simulation จากการประกวด "เจ้า

ฟา้ไอท ีรัตนราชสุดา สารสนเทศ คร้ังที่ 7" ณ อาคาร

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ผลงาน Surgical Operation Simulation: SOS 8 ส.ค. 2555

37 ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

ร่วมน าเสนอผลงานวจิัยในงาน Thailand Research 

Expo 2012 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการคร้ังนี้ บธู

ของมหาวทิยาลัยมหดิลได้รับรางวลั Silver Award 

จากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.)

การส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พื้นที่โครงการ

อนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

จังหวดักาญจนบรีุ

28 ส.ค. 2555

38
น.ส.อาภาเชาว ์พลูประเสริฐ

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รัตนวฒัน์ ไชยรัตน์)

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัน าเสนองานวจิัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ใน

งานประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 "สหวทิยาการ

งานวจิัยเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน: ภมูิปญัญาไทยก้าว

ไกลสู่อาเซียน" ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร

หวัข้องานวจิัย "ความชุกชุมของสัตวป์า่เล้ียงลูกด้วยนม

 บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแหง่ชาติเขา

ใหญ่ จังหวดันครราชสีมา

-



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

39 รศ.ดร.กัมปนาท ภกัดีกุล
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

ได้รับการแต่งต้ังเปน็กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุด้านการ

อนุรักษแ์ละการฟื้นฟธูรรมชาติในคณะกรรมการ

สถาบนัวจิัยและพฒันาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

ตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ คร้ังที่ 6/2555

- 30 ก.ค. 2555

40

ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบรูณ์ปญัญากุล

ดร.ฉัตรภา หตัถโกศล

น.ส.อมรรัตน์ มีเครือรอด

น.ส.วรารัตน์ ลาสุขัง

น.ส.ตรัญพร เชือดวงผุย

รางวลัการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเยี่ยม ด้าน

อาหารและการแปรรูปอาหาร ในงานวจิัยพชืเขตกึ่ง

ร้อนคร้ังที่ 8 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

-
26 - 27 ก.ค. 

2555

41 ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้ก่อต้ังขบวนการ

รณรงค์ จากมูลนิธริณรงค์เพื่อการไม่สูบบหุร่ี
- 29 พ.ค. 2555

42 ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้ก่อต้ังขบวนการ

รณรงค์ จากมูลนิธริณรงค์เพื่อการไม่สูบบหุร่ี
- 29 พ.ค. 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

1 รศ.ดร.กนกพร ไตรวทิยากร สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ าป ี2554

ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการวจิัย

มหาวทิยาลัยมหดิล

SSR and EST-SSR-based genetic lingkage map 

of cassava (Manihot  esculento Craniz)
5 ก.ค. 2555

2 ผศ.กัลยา ยันต์พเิศษ คณะทนัตแพทยศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาการประดิษฐ์

ประจ าปกีารศึกษา 2554 มหาวทิยาลัยมหดิล

แผ่นยางกันน้าลายสไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโต

เมอร์ (วสัดุพอลิเมอร์ปลอดการแพ้)
29 มี.ค. 2555

3 รศ.สุวลักษณ์ สาธมุนัสพนัธุ์
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาการแต่งตารา

ประจ าปกีารศึกษา 2554 มหาวทิยาลัยมหดิล
การจัดการชายฝ่ัง: การบรูณาการสู่ความยั่งยืน 29 มี.ค. 2555

4 รศ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ คณะทนัตแพทยศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาความเปน็ครู

ประจ าปกีารศึกษา 2554 มหาวทิยาลัยมหดิล
- 29 มี.ค. 2555

5 รศ.ทวชีัย อมรศักด์ิชัย คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาความเปน็ครู

ประจ าปกีารศึกษา 2554 มหาวทิยาลัยมหดิล
- 29 มี.ค. 2555

6 รศ.พมิพวลัย์ บญุมงคล
คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาการบริการ

ประจ าปกีารศึกษา 2554 มหาวทิยาลัยมหดิล
- 29 มี.ค. 2555

7

รางวลัศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษา

พยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจ าป ี2554 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ฯ

- 2 ม.ค. 2555

8

รางวลัข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวทิยาลัย

ดีเด่น ระดับส่วนงาน (คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล) ประจ าป ี2554

- 2 ม.ค. 2555

ระดับสถำบนั

ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย คณะพยาบาลศาสตร์

รำยชื่อนักวิจัย/ผลงำนวิจัยทีไ่ดร้ับรำงวัล ประจ ำปีงบประมำณ 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

9

อ.ดร.ธรรมรักษ ์สุขศรีชวลิต

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.วรีะพงศ์ ปรัชชญา

สิทธกิุล)

คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2554

ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาตร์กายภาพ

และเทคโนโลยี บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล

การสังเคราะหส์ารประกอบเชิงซ้อนโลหะคอปเปอร์ 

ด้วยอนุพนัธข์องไพริดีนที่มีฤทธิท์างชีวภาพ และการ

เตรียมโมเลกุลขนาดนาโน เพื่อใช้ในการแยกสารทาง

ชีวภาพ

19 พ.ค. 2555

10
รับรางวลัเกียรติยศ "DEAN’S LIST"

บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล
- 19 พ.ค. 2555

11

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2554

ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาตร์กายภาพ

และเทคโนโลยี บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล

- 19 พ.ค. 2555

12
ดร.ฟา้ใส จันทจ์ารุภรณ์

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์)
คณะเภสัชศาสตร์

รับรางวลัเกียรติยศ "DEAN’S LIST" ผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ระดับศึกษาดีเยี่ยม 

กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล

- 19 พ.ค. 2555

13 รศ.ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์

ประกาศนียบตัรเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของผู้ที่ได้รับ

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น

บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล

- 19 พ.ค. 2555

14 ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

โล่เกียรติคุณ ในฐานะเปน็ผู้ประดิษฐ์ผลงานอนุ

สิทธบิตัร มหาวทิยาลัยมหดิล

แผ่นทนัตกรรมจัดฟนัล่องหนโคพอลิเมอร์ร่วม ของพอ

ลิเมทลิเมทาคริเลต และพอลิยูริเทน
2 มี.ค. 2555

ดร.จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วราภรณ์ จรรยา

ประเสริฐ)

คณะเภสัชศาสตร์



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

15
น.ส.นันทนา นุชถาวร

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข)
คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัเผยแพร่ผงงานวทิยานิพนธข์องนักศึกษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2554 กลุ่มวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

ระดับปริญญาเอก บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล

1.) Rapid separation of nile blue stained 

microorganisme as cationic charged species 

by chip-CE with LIF

2.) Analysis of biological active pyridines

in pharmaceutical formulations by

capillary zone electrophoresis

17 ก.ค. 2555

16 ดร.วรากร โกศัยเสวี
ภาควชิาปรสิตวทิยาและกีฏวทิยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รางวลัการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์

ของนักศึกษาบณัฑิตวทิยาลัย ประจ าป ี2555
- 2555


