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1
นายอัครวนิท์ โอภาสสุขสถิต

(นักศึกษา ปี 3)

วชิาดนตรีแจ๊ส

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัชนะเลิศ 2014 Thailand International 

Jazz Conference คร้ังที ่6

รุ่น A Open Division: เพลง Come Rain Or 

Come Shine ของ Harold Arlen
2 ก.พ. 2557

2

นายศุภกร วงศ์ส าแดง

(นักศึกษา ปี 1)

(อ.ทีป่รึกษา: อ.Bakhtiyor Allaberganov)

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์
รางวลัชนะเลิศ 2014 Steinway Youth Piano 

Competition โดย บริษัท Steinway & Sons

ประเภท Concerto: บทเพลง Piano Concerto 

No.2 ของ Prokofiev
27 เม.ย. 2557

3

นายเนติวทิย ์คลองมีคุณ

(นักศึกษา ปี 3)

(อ.ทีป่รึกษา: อ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง)

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์
รางวลัชนะเลิศ 2014 Steinway Youth Piano 

Competition โดย บริษัท Steinway & Sons

ประเภท Concerto:บทเพลง Piano concerto 

No.1 op.23 In Bb minor ของ Tchaikovsky 
27 เม.ย. 2557

4 นายณภัทร พงษ์สามารถ วทิยาลัยการจัดการ

WINNING THE CAPSIM’S GLOBAL CHALLENGE 

SPRING 2014

The Capsim Spring Challenge Chicago

Test my skills and knowledge in business 28 เม.ย. 2557

5
น.ส.อรุณรัตน์ ธนน้อย

(อ.ทีป่รึกษา: รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต)

สาขาวชิานิเวศวทิยาอุตสาหกรรมและ

ส่ิงแวดล้อม (นานาชาติ)

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวลั Outstanding Paper Award 2014

งาน 14th International Society for Business 

Innovation and Technology Management 

Conference

น าเสนอผลงานแบบปากเปล่า: Applying 

Eco-Efficiency Concept for the Measurement 

of Food Efficiency

15 - 18 พ.ค. 2557

6 ผศ.ดร.มลฤดี สระฏัน วทิยาลัยการจัดการ

Highly Commended Paper Award 2014 the 

9th Institute for Sustainable

Leadership Symposium Salzburg, Austria

Employee Engagement at a Faculty of 

Medicine in Thailand
4 - 5 มิ.ย. 2557

7

Ms.Prim Bunsopis

Mr.Sakan Poomnak

(Communication Design Students)

วทิยาลัยนานาชาติ

Unesco Poster Contest Winners in the 

UNESCO-FCCT World Press Freedom Day 

Youth Poster Competition 2014

- 5 มิ.ย. 2557

8

นายชินวฒัน์ เต็มค าขวญั

(นักศึกษา ปี 2)

(อ.ทีป่รึกษา: Dr.Paul Cesarczyk)

เอกวชิากีตาร์คลาสสิก

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัชนะเลิศ 2014 การแข่งขันกีตาร์เอเชีย

นานาชาติ โดย ชมรมกีตาร์ไทย
ระดับผู้ใหญ่ 13 - 15 มิ.ย. 2557

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2557

ระดับนำนำชำติ
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9

นายวรปรัชญ์ ญาณสุภาพ

(นักศึกษา ปี 2)

(อ.ทีป่รึกษา: อ.Leon Koudelak)

เอกวชิากีตาร์คลาสสิก

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลั “Best Thai Player” 2014 การแข่งขัน

กีตาร์เอเชียนานาชาติ โดย ชมรมกีตาร์ไทย
ระดับผู้ใหญ่ 13 - 15 มิ.ย. 2557

10

นส.ชวศิา เจนจิดามัย

นส.ปาณิศา ภูแ่ก้ว

นายณภัทร ณรงค์ฤทธิ์

นายวรรณพงษ์ เชวงเกียรติกุล

(นักศึกษาแพทย ์ปี 3 - 4)

(อ.ทีป่รึกษา: รศ.นพ.นพดล ลาภเจริญทรัพย์)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัที ่2 โครงการแข่งขันวชิาการนานาชาติ 

(CMU-IMC) 2014

งาน CMU International Medical Challenge in

 Pathophysiology & Pharmacology

ตอบปัญหา 18 - 21 ก.ค. 2557

11
ทีม BART LAB

(อ.ทีป่รึกษา: ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์)

ศูนยเ์ครือข่ายวจิัยประยกุต์ทาง

เทคโนโลยหีุน่ยนต์และชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัที ่3 จากการแข่งขันหุน่ยนต์กูภ้ัย World 

RoboCup 2014

จากแข่งขันหุน่ยนต์กูภ้ัย World RoboCup 

ประเทศบราซิล (เมือง João Pessoa)

หุน่ยนต์ควบคุมระยะไกล 19 - 25 ก.ค. 2557

12 ผศ.ดร.พรเพ็ญ ศรีสวสัด์ิ
ภาควชิาพยาธวิทิยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัที ่2 LVDD Best Abstracts Award 

(Lipoproteins and Vascular Diseases) 2014

งานประชุมวชิาการ AACC Annual meeting & 

clinical lab ExpoUSA

โปสเตอร์ 27 - 31 ก.ค. 2557

13 รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วทิยาลัยการจัดการ

Highly Commended Paper Award Winner at 

Emerald Literati Network Awards for 

Excellence 2014

Emerald Group Publishing Asia

- 15 ส.ค. 2557

14 อ.ดร.วลิาสินี สุวรรณจ่าง

ศูนยว์จิัยพัฒนานวตักรรมและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลั Bronze Award Presentation 2014

งาน The International Society for 

Neurochemistry-Asian-Pacific Society for 

Neurochemistry Advanced School, Taiwan

The student presentation 18 - 22 ส.ค. 2557
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15

นายยทุธพงศ์ อุณหทวทีรัพย์

น.ส.ปวณีา มัน่บัว

นายไพรัช สร้อยทอง

(อ.ทีป่รึกษา: ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน)

สาขาเทคโนโลยกีารจัดการระบบ

สารสนเทศ

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ การประกวด "The 7th Student 

Design Challenge 2014"

งานประชุมด้านวศิวกรรมฟืน้ฟูสมรรถภาพและ

เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 

ประเทศสิงคโปร์

Technology category: center of pressure 

devices for reducing fall risk in elder
20 - 22 ส.ค. 2557

16

นายดิลก ปืนฮวน

นายศราวนิ เขมโชติกูร

นายพงศกร เวชการ

น.ส.บุณยนุช วจิารณ์

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

ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด "The 7th

 Student Design Challenge 2014"

งานประชุมด้านวศิวกรรมฟืน้ฟูสมรรถภาพและ

เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 

ประเทศสิงคโปร์

Technology Category 20 - 22 ส.ค. 2557

17
ทพญ.อุมาพร วริะพรสวรรค์

(อ.ทีป่รึกษา: รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย)

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ า

บ้าน ฯ

คณะทันตแพทยศ์าสตร์

รางวลั Poster Presentation (First Prize) 2014

งานประชุม 9th BIENNIAL CONFERENCE OF 

THE PEDIATRIC DENTISTRY ASSOCIATION OF 

ASIA ประเทศสิงคโปร์

Challenges, Innovations and Future 

Directions: Effects of Interim Therapeutic 

Restorations on Oral 

24 ส.ค. 2557

18

รางวลั Gold Media TIIIA Award for The 

Excellent Invention

งานมอบรางวลั 2014 the 10th Taipei 

International Invention Show & Technomart

 ประเทศไต้หวนั

Therapeutic Human Monoclonal Antibodies 

against 4 Serotypes of Dengue Virus
18 - 21 ก.ย. 2557

19

รางวลัพิเศษจากสมาคมอุตสาหกรรมการประดิษฐ์

ไต้หวนั

งานมอบรางวลั 2014 the 10th Taipei 

International Invention Show & Technomart

 ประเทศไต้หวนั

- 18 - 21 ก.ย. 2557

รศ.นสพ.ดร.พงศ์ราม รามสูตร

ดร.ปานน้ าทิพย ์พิทักษ์สัจจะกุล

ดร.ชลทิพย ์พิพัฒนาบูรณ์

และทีมวจิัย

ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการวจิัยแอนติ

บอด้ี (CEAR)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
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20

รางวลั Leading Innovationจากสมาคมสิทธบิัตร

นานาชาติ

งานมอบรางวลั 2014 the 10th Taipei 

International Invention Show & Technomart

 ประเทศไต้หวนั

- 18 - 21 ก.ย. 2557

21 ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

International Society of Hair Restoration 

Surgery Recognizes 21st Annual Scientific 

Meeting 2014 USA

A Pilot study, ealuator blind-results of scalp 

micropigmentation tattoo for treatment of 

female pattern hair loss

2557

22 ผศ.ทพญ.ดร.ศรัณยา ตันเจริญ คณะทันตแพทยศ์าสตร์

รางวลัการเสนอผลงานแบบoral และ poster 

presentation 2013 จากประชุมวชิาการสมาคม

มะเร็งแห่งประเทศญีปุ่น่ (The 72nd Annual 

Meeting of the Japanese Cancer Association)

Chemical and Radiation Carcinogesis: Novel 

therapeutic strategies
5 ต.ค. 2556

23
น.ส.อ าภา ยาสมุทร

(อ.ทีป่รึกษา: รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ล้ิมจินดาพร)

หลักสูตรวทิยาภูมิคุ้มกัน (นานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัชนะเลิศผลงานการนาเสนอแบบบรรยาย ใน

งานประชุม 10th Annual Scientific symposium

 2013 Stanley Ho Centre for Emerging 

Infectious Diseases, The chinese University 

of Hongkong

Adapter protein complex-1 involves in post-

entry steps of dengue virus life cycle
22 ต.ค. 2556

24
ศูนยธ์าลัสซีเมีย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนานาชาติ "สุลต่าน 

บิน คาลิฟา" 2013 โดยมูลนิธเิพือ่มนุษยธรรมและ

วทิยาศาสตร์ สุลต่าน บิน คาลิฟา อัล นายาน สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์

- 4 พ.ย. 2556

รศ.นสพ.ดร.พงศ์ราม รามสูตร

ดร.ปานน้ าทิพย ์พิทักษ์สัจจะกุล

ดร.ชลทิพย ์พิพัฒนาบูรณ์

และทีมวจิัย

ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการวจิัยแอนติ

บอด้ี (CEAR)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
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25 ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัประเภทบุคคลในฐานะผู้สร้างสรรค์ ผลงาน

ทางวชิาการและงานวจิัยอันเป็นประโยชน์ต่อ

วงการธาลัสซีเมียมาอยา่งยาวนาน 2013 โดยมูลนิธิ

เพือ่มนุษยธรรมและวทิยาศาสตร์ สุลต่าน บิน คา

ลิฟา อัล นายาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

- 4 พ.ย. 2556

26 ดร.เดวดิ รูฟโฟโล คณะวทิยาศาสตร์

รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของบัณฑิตสถาน

วทิยาศาสตร์แห่งชาติ คนไทยคนเดียวในรอบ 18 ปี 

2013 จาก The world academy of science 

(TWAS) นานาชาติ

- 30 ธ.ค. 2556

27 อ.ดร.มนตรี ยะสาวงษ์
ภาควชิาชีวเคมี

คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัเหรียญทองและรางวลั Honorable Mention

 2013 Geneva Invention คร้ังที ่42 เจนีวา 

ประเทศสวติเซอร์แลนด์

Protection of th environment - Energy (Class

 V): ชุดตรวจดีเอ็นเอเซนเซอร์สาหรับตรวจสอบ

แบคทีเรียผลิตพลาสติกชีวภาพ

30 ธ.ค. 2556

28 ศูนยสั์ตวท์ดลองแห่งชาติ ศูนยสั์ตวท์ดลองแห่งชาติ

ผ่านระบบมาตรฐานสากล AAALAC 2013 - 2016 

จาก คณะกรรมการ (Accredited Council) 

International

ได้การรับรอง Association for Assessment and

 Accreditation of Laboratory Animal Care 

(AAALAC) International

21 พ.ย. 2556
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1 นักศึกษา วง "เสือด า" วทิยาลัยดุริยางคศิลป์
รางวลัชนะเลิศ Thailand Jazz Competition  

คร้ังที ่9  โดยมหาวทิยาลัยศิลปากร

ประเภทวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก:บทเพลงChords 

ของKurt Rosenwinkel  และSpeak No Evil 

ของWayne Shorter 

19 ม.ค. 2557

2 น.ส.ศรัณยา วงศ์เงินยวง
งานเทคโนโลยกีารศึกษา

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

sculpture - model award  2557 จากเวชนิทัศน์

สมาคม (ประเทศไทย)
29 ม.ค. 2557

3

รางวลัชนะเลิศ และรางวลั popular vote ในการ

เข้าร่วมการประกวด “True Innovation Award” 

 2557 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน)

IDEA SEED (เมล็ดพันธุค์วามคิด) และ INNO TREE 

(สุดยอดนวตักรรม) :ผลงาน “เดินดี” เคร่ืองกระตุ้น

ไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตก

2 ก.พ. 2557

4

รางวลันวตักรรม และรางวลัชมเชย จากรางวลัการ

ออกแบบเชิงนวตักรรม 2556 จากส านักงาน

นวตักรรมแห่งชาติ

สาขา Product Design: ผลงานเคร่ืองเดินดี 5 ต.ค. 2556

5 นายนัฐพล ทัศนสุวรรณ สถาบันโภชนาการ

รางวลั Best Poster Award - Third Place ในงาน

 The 2nd International Conference on Food

 and Applied Bioscience  2557 คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ

สมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหารแห่ง

ประเทศไทย

6 - 7 ก.พ. 2557

6
นายชินวฒัน์ เต็มค าขวญั

อ.ทีป่รึกษา: Dr. Paul Cesarczyk
วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัที ่1 จากการแข่งขัน Thailand Guitar 

Society (TGS) โดยชมรมกีต้าร์ไทย
1 มี.ค. 2557

7
รางวลัรองชนะเลิศ   จากการแข่งขัน Thailand 

Guitar Society (TGS) โดยชมรมกีต้าร์ไทย
1 มี.ค. 2557

8
รางวลัชนะเลิศ Korat Classical Guitar Festival 

and Competition
17 มิ.ย. 2557

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

คณะวศิวกรรมศาสตร์

ดร.เซง เลิศมโนรัตน์

นายจิรวฒัน์ จิตประสูตวทิย์

นายรติกร ชัยวฒันธรรม

เอกวชิากีตาร์คลาสสิก

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2557

ระดับชำติ

นายกวนิท์ วฒันสุชาติ

อ.ทีป่รึกษา: Dr.Paul Cesarczyk
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9

นายภัทรวทิย ์กิจเจตนี

นายมนตรี ต้ังประยรูเลิศ

นายสมโภชน์ อรัญพันธ์

อ.ทีป่รึกษา: ดร. เซง เลิศมโนรัตน์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ “รางวลัเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา 

สารสนเทศ” คร้ังที ่8  2557 จากมูลนิธวิจิัย

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ประเภทนิสิตนักศึกษา:ผลงาน “จดจ า” อุปกรณ์

ช่วยจดบันทึกส าหรับผู้พิการทางสายตา
25 มี.ค. 2557

10
รางวลัน าเสนอผลงานวจิัยดีเด่น จากสมาคมแพทย์

ผิวหนังแห่งประเทศไทย

A pilot study of scalp micropigmentation 

tattoo for treatment of Female 

Androgenetic Alopecia

27 มี.ค. 2557

11
รางวลัน าเสนอผลงานวจิัยดีเด่น จากสมาคมแพทย์

ผิวหนังแห่งประเทศไทย

Facial sebum secretion and facial skin type 

in Tropical Asian population 
27 มี.ค. 2557

12 รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ล้ิมจินดาพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัน าเสนอผลงานวจิัยยอดเยีย่ม การประชุม

วชิาการบัณฑิตศึกษาคร้ังที ่15 มหาวทิยาลัยขอนแก่น

แบบโปสเตอร์:Extracellular Signal-Regulated 

Kinase Inhibitor inhibits Dengue Virus 

Production of HepG2 Cells

28 มี.ค. 2557

13 พญ.อังคณา สถาวรวงค์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น จากสมาคมแพทยผิ์วหนัง

Preventive effects of sunscreen with anti-

inflammatory and anti-oxidant properties to 

UVA and UVB exposure: A Histological Study

28 มี.ค. 2557

14 Ms.Thiratree Lapanaphan
Social Science Student

วทิยาลัยนานาชาติ

1st Runner-up in Public Speaking Contest 

the Thai National Public Speaking 

Competition 2557

a speech on the topic, “Imagination is more 

important than knowledge
28 มี.ค. 2557

15
Four Interns of the Salaya Pavilion Hotel

อ.ทีป่รึกษา: Mr.Narongdech Janthong

Tourism and Hospitality 

Management Majors

วทิยาลัยนานาชาติ

Silver and Bronze in Cake Contest Cake 

Decoration Competition.

creation, “Julianna.” In addition, dubbed, 

“Opera Cake Choc Mousse,”
29 มี.ค. 2557

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพญ.กมลวรรณ พงษ์ปริตร
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16 ศ.ดร.เพทาย เยน็จิตโสมนัส คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลันักเทคนิคการแพทยดี์เด่นประจ าปี 2557 

งานประชุมวชิาการทางเทคนิคการแพทยป์ระจ าปี 

คร้ังที ่38 จากสมาคมเทคนิคการแพทยก์ารแห่ง

ประเทศไทย

23 เม.ย. 2557

17 รศ.ดร.สิทธา ปิยะวนิิจวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัน าเสนอผลงานวจิัยยอดเยีย่ม จากสมาคมกาย

วภิาคศาสตร์แห่งประเทศไทย

แบบโปสเตอร์:Articular surface of subtalar 

joint in relation to arch height in Thais
7 พ.ค. 2557

18 อ.นพ.อดิศักด์ิ เกษมอัศวชานนท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัน าเสนอผลงานวจิัยยอดเยีย่ม สมาคมกาย

วภิาคศาสตร์แห่งประเทศไทย

แบบบรรยาย:Morphometric study of cervical 

uncinate process and its related veterbral 

artery

7 พ.ค. 2557

19 ทพ.จักรพันธุ ์สามไพบูลย์
ทันตแพทยป์ระจ าบ้าน ฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัจากการประกวดในงานประชุมวชิาการ

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

แห่งประเทศไทยฯ คร้ังที ่1/2557 จากสมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่ง

ประเทศไทยฯ

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล:the

 study of root development in post-

autogenous tooth transplantation

7 พ.ค. 2557

20 ทพ.เวทัส ศักด์ิเดชยนต์
ทันตแพทยป์ระจ าบ้าน ฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัจากการประกวดในงานประชุมวชิาการ

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

แห่งประเทศไทยฯ คร้ังที ่1/2557 จากสมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่ง

ประเทศไทยฯ

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล:

temporomandibular joint ankylosis in 

growing

7 พ.ค. 2557

21 ทพญ.เกศศจี นาครัตน์
ทันตแพทยป์ระจ าบ้าน ฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัจากการประกวดในงานประชุมวชิาการ

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

แห่งประเทศไทยฯ คร้ังที ่1/2557 จากสมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่ง

ประเทศไทยฯ

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล:

reconstruction of orofacial defects using the 

nasolabial flap

7 พ.ค. 2557
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22 ทพ.ณัฐพงศ์ อธกิิจรุ่งเรือง
ทันตแพทยป์ระจ าบ้าน ฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัจากการประกวดในงานประชุมวชิาการ

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

แห่งประเทศไทยฯ คร้ังที ่1/2557 จากสมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่ง

ประเทศไทยฯ

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล:

gorlin-goltz syndrome
7 พ.ค. 2557

23 ทพ.บัณฑูรย ์สิทธกิรสวสัด์ิ
ทันตแพทยป์ระจ าบ้าน ฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัจากการประกวดในงานประชุมวชิาการ

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

แห่งประเทศไทยฯ คร้ังที ่1/2557 จากสมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่ง

ประเทศไทยฯ

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล:

osteochondroma : a the study of root
7 พ.ค. 2557

24

รางวลัที ่2 ในการประกวดแต่งหนังสือสอน

พระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจ าปี 2557 กรม

พระพุทธศาสนา

เร่ือง “พระพุทธคุณ เป็นเกราะปกป้องกันภัย” 12 พ.ค. 2557

25
รางวลัชมเชย ในการประกวดเรียงความ  2557 จาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หัวข้อ “นักศึกษาทีม่ีคุณความดีด้านคุณธรรม

จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวฒันธรรม”
29 ส.ค. 2557

26 นางวราภรณ์ พุทธวงษ์
สาขาวชิาศาสนากับการพัฒนา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รางวลัผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  จาก

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ์เจ้าอาวาสวดัปากน้ า 

(ผู้ปฏิบัติหน้าทีส่มเด็จพระสังฆราช)

ด้านส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 11 พ.ค. 2557

27 Ms.Dyah Anantalia Widyastari

สาขาวชิาประชากรศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ)

สถาบันวจิัยประชากรและสังคม

รางวลั Outstanding presenter จากการประชุม

The 5th International Graduate Students 

Conference on Population and Public 

Health Sciences (IGSCPP) จากวทิยาลัย

วทิยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

บัณฑิตศึกษา 14 พ.ค. 2557

นายเจตน์ ตันติวณิชชานนท์
สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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28

Mr.Zaw Htun Lat

นายปัญญรักษ์ โรเก้

นายณรงค์พล สาธรณ์

Social Science Majors

วทิยาลัยนานาชาติ

the grand prize in the 9th European Union-

Thailand National Intervarsity Debate 

Championship held  2557 EU

16 - 20 พ.ค. 2557

29 สถาบันวจิัยประชากรและสังคม สถาบันวจิัยประชากรและสังคม

ใบประกาศ Green Meetings  จากโครงการ 

TBCSD Green Meetings  2557 องค์กรธรุกิจเพือ่

การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (Thailand Business 

Council for Sustainable Development: 

TBCSD) ร่วมกับสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย

การประเมินการจัดประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม ตาม

แนวทางการประชุมสีเขียว (Green Meetings) ใน

องค์กร

19 พ.ค. 2557

30 พญ.อลีนา สรรค์ธรีภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัที ่2 การประกวดผลงานวจิัยแพทยป์ระจ า

บ้านดีเด่น จากราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์

แห่งประเทศไทย

ความเชือ่ถือได้ของแบบสอบถามปัญหาความ

ผิดปกติของการออกเสียงฉบับภาษาไทยและ

เปรียบเทียบระหวา่งผู้ป่วยทีม่ีปัญหา การออกเสียง

กับคนปกติ (Reliability of Voice-related 

Quality of Life Questionnaire (Thai version) 

and comparison between voice disorder 

patient a

20 พ.ค. 2557

31 พญ.นพมาศ ข าเปรมศรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัชมเชย การประกวดผลงานวจิัยแพทยป์ระจ า

บ้านดีเด่น ราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทยแ์ห่ง

ประเทศไทย

ค่าเฉล่ียของระบบการทรงตัวของหูชัน้ในโดยวดั

กระแสไฟฟ้าจากการตอบสนองของกล้ามเนือ้ลูกตา

ต่อเสียงในอาสาสมัครปกติ (Ocular vestibular 

evoked myogenic potentials (oVEMPs) in 

normal Thai volunteers)

20 พ.ค. 2557

32 นางภัทรพรรณ ท าดี

สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รางวลัประเภทงานวทิยานิพนธดี์เด่นด้านครอบครัว 

ระดับดี ประจ าปี 2557 จากส านักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์

เร่ือง “ทางเลือกชีวติทีน่ าไปสู่ความเจ็บป่วยของ

ผู้หญิงโสด ภายใต้ “เปลือกของภาวะสมัยใหม่”
16 มิ.ย. 2557
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33 น.ส.นารีรัตน์ เฟือ่งฟูชาติ
ภาควชิาสังคมศาสตร์และสุขภาพ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รางวลัประเภทงานวทิยานิพนธดี์เด่นด้านครอบครัว 

ระดับชมเชย ประจ าปี 2557 จากส านักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย์

เร่ือง “การติดเชือ้เอชไอวใีนผู้หญิงทีแ่ต่งงานแล้ว : 

แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม”
16 มิ.ย. 2557

34
นายณัฐกฤตย ์เปล่ียวจิตร์

อ.ทีป่รึกษา: อ.วรกานต์ แสงสมบูรณ์

เอกวชิากีตาร์คลาสสิก

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัรองชนะเลิศ Korat Classical Guitar 

Festival and Competition
17 มิ.ย. 2557

35

น.ส.สวรรยา พรหมดวง

น.ส.ณัฐสุดา ค าปา

น.ส.สุภาวดี ฤกษ์อินทรีย์

อ.ทีป่รึกษา: อ.นรินทร์ บุญตานนท์

สาขา LE/AS/ES

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวลันักคิดส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจ าปี 2557 จาก

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)

Innovation for Mankind:"กังหันลมผลิตไฟฟ้า

แบบใบพัดสวนทาง"
23 - 26 มิ.ย. 2557

36

น.ส.อาทิตยา ถาวรพิทักษ์กุล

น.ส.สุพรรษา ภักด์ศรีสันติกุล

อ.ทีป่รึกษา: อ.นรินทร์ บุญตานนท์

สาขา ES

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวลันักคิดส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจ าปี 2557 จาก

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)

Innovation for Mankind:"อุปกรณ์ตรวจวดั

คุณภาพน้ าหลายพารามิเตอร์
23 - 26 มิ.ย. 2557

37 น.ส.เพชรัตน์ เนตรมุย่

สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รางวลั Best Paper Award  การประชุม Burapha

 University International Conference  2557

เร่ือง “The Unwanted Pregnancy among Thai

 Teen Mons : A Feminist Perspective”
3 - 4 ก.ค. 2557

38 ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสาคร ธนมิตต์ สถาบันโภชนาการ
Health Promotion Princess Award  2557 จาก

กรมอนามัย
สาขาส่งเสริมสุขภาพ 8 - 10 ก.ค. 2557

39 นายพิมลสวสัด์ิ สุมณฑา
สาขาวชิาจริยศาสตร์ศึกษา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รางวลัชนะเลิศในการประกวดบทความทางวชิาการ  

 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วนั

อาสาฬหบูชา” ประจ าปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาโท 10 ก.ค. 2557
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40 เปีย่มฤทัย บุตรดาพันธ์
สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2557 การประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย (R2R) 

คร้ังที ่7 (R2R National Forum)

กลุ่มตติยภูมิ:ผลงานวจิัยเร่ือง การทดลองระยะที ่3 

แบบสุ่มเพือ่ศึกษาประสิทธภิาพการบริหารฤๅษีดัดตน

ในการลดอาการปวดบ่าและสะบักจากกลุ่มผู้ป่วย 

Myofascial pain syndrome (MPS) เร้ือรัง

23 - 25 ก.ค. 2557

41 สุณี ทิมแตงบุญรอด
งานการพยาบาลผ่าตัด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2557 การประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย (R2R) 

คร้ังที ่7 (R2R National Forum)

กลุ่มส่ิงประดิษฐ์ :ผลงานวจิัยเร่ือง เส้ือยดึตัวผู้ป่วยที่

นอนท่าศีรษะต่ าขณะผ่าตัด
23 - 25 ก.ค. 2557

42 ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ
งานทันตกรรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2557 การประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย (R2R) 

คร้ังที ่7 (R2R National Forum)

กลุ่มส่ิงประดิษฐ์ :ผลงานวจิัยเร่ือง ประสิทธผิลใน

การปรับแต่งสันเหงือกส่วนหน้าของเพดานเทียม 2 

ชนิด ในทารกปากแหวง่เพดานโหวด้่านเดียว

23 - 25 ก.ค. 2557

43 เขมิสา เองมหัสสกุล
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2557 การประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย (R2R) 

คร้ังที ่7 (R2R National Forum)

กลุ่มส่ิงประดิษฐ์ : ผลงานวจิัยเร่ือง การศึกษา

เปรียบเทียบประสิทธผิลทีน่ัง่เฉพาะราย Custom 

molded seating (CMS) และรถเข็นคนพิการแบบ

มาตรฐานในผู้ป่วย Cerebral palsy spastic 

quadriplegia

23 - 25 ก.ค. 2557

44 ภญ.ประภาพร นพรัตยาภรณ์
ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2557 การประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย (R2R) 

คร้ังที ่7 (R2R National Forum)

กลุ่มสนับสนุนบริการ บริหาร การศึกษา และการ

จัดการความรู้:ผลงานวจิัยเร่ือง ลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย 

Cost Modeling: ADM case: Automated 

dispensing machine

23 - 25 ก.ค. 2557

45
นายอานันท์ จางไววทิย์

อ.ทีป่รึกษา: Dr.Eri Nakagawa

เอกเปียโน

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัชนะเลิศ "The  4th  Thailand Mozart 

International Piano Competition" โดย D&M 

Music Studio

บทเพลง Piano Concerto No.23 in A Major 

K.488 ของ W.A.Mozart
24 ก.ค. 2557
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46
นายธานัท ธนาวรวงศา

อ.ทีป่รึกษา: Dr.Wenhui Lily-Lin

เอกเปียโน

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัรองชนะเลิศ "The  4th  Thailand Mozart 

International Piano Competition" โดย D&M 

Music Studio

บทเพลง Piano Concerto No.21 in C Major 

K.467 ของ W.A.Mozart
24 ก.ค. 2557

47
ศ.ดร.ภาวณีิ ปิยะจตุรวฒัน์

ศ.ดร.วรนุช ฉัตรสุทธพิงษ์
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผู้เสนอผลงานวจิัยดีเด่น ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวทิยาลัย

วจิัยแห่งชาติ 9  แห่ง

คลัสเตอร์ด้านสุขภาพ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557

48
รางวลัผู้เสนอผลงานวจิัยดีเด่น จากส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา

คลัสเตอร์ด้านสุขภาพ:Specific B-cell Epitope of

 per a 1: A Major American 

Cockroach(Periplaneta americana) and 

Anatomical Localization

1 ส.ค. 2557

49
รางวลัผู้เสนอผลงานวจิัยดีเด่น จากส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา

คลัสเตอร์ด้านสุขภาพ:Polymorphisms of IL-18 

Gene allergic  Thai Patients with Allergic 

Rhinitis caused by House Dust Mite allergy

1 ส.ค. 2557

50

รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ประจ าปี 2557 

(TWAS Prize for Young Scientists in Thailand)

 จากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาชีววทิยา 7 ส.ค. 2557

51
รางวลั DMSc Award  ผลงานดีเด่นประจ าปี 2557

จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข

เร่ือง "สูตรและวธิกีารให้แคลเซียมเสริมส าหรับ

ผู้หญิงทีอ่ยูใ่นระหวา่งการให้นมบุตร เพือ่เสริมสร้าง

สุขภาพกระดูกของแม่และเด็ก"

2557

52 อ.ดร.วรอนงค์ โกวทิเสถียรชัย
ภาควชิาฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการ

วทิยาลัยราชสุดา

รางวลั Best Oral Presentation Award จากงาน 

ICMSIT 2557  International Conference on 

Managment Science, Innovation, and 

Technology

The Management of Creative Economy in 

Community by Network Collaboration of 

Person with Disability

22 - 23 ส.ค. 2557

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ คณะวทิยาศาสตร์

รศ.พญ.อัญชลี ต้ังตรงจิตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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53 ทพญ.อภิญญา ล้ิมวศิิษฏ์สกุล
ทันตกรรมหัตถการและวทิยาเอ็นโดดอนท์

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์

ดีเด่น ประจ าปี 2557  จากมูลนิธสิมเด็จพระมหิต

ลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก

5 ก.ย. 2557

54
น.ส.ศุภกานต์ ศิลป์วสุิทธิ์

(นักศึกษา ปี 2)

เอกการประพันธด์นตรี

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัชนะเลิศ จากการประกวดการประพันธเ์พลง

“คุณค่าไทยสู่บทเพลงสมัยนิยม” โดย

มหาวทิยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงวฒันธรรม 

เยาวชนอายไุม่เกิน 25 ป:ีบทเพลง “ข้าวแช่ในความ

ทรงจ า”
7 ก.ย. 2557

55
น.ส.พิชญภา เดอซูซ่า

(นักศึกษา ปี 1)

เอกขับร้อง

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับ 1  จากการประกวดการ

ประพันธเ์พลง“คุณค่าไทยสู่บทเพลงสมัยนิยม” โดย

มหาวทิยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงวฒันธรรม 

เยาวชนอายไุม่เกิน 25 ป:ีบทเพลง  “เพียงคนหนึง่” 7 ก.ย. 2557

56
น.ส.ชุดาลักษณ์ พินันท์

(นักศึกษา ปี 3)

เอกการประพันธด์นตรี

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลั Popular Vote จากการประกวดการ

ประพันธเ์พลง“คุณค่าไทยสู่บทเพลงสมัยนิยม” โดย

มหาวทิยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงวฒันธรรม 

เยาวชนอายไุม่เกิน 25 ป:ี บทเพลง  “ค าฉัน” 7 ก.ย. 2557

57 ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธปิระวติั
ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัชนะเลิศได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงิน

รางวลั ในงาน “i, MedBot 2557” BRING LIFE, 

BRIGHTEN THE WORLD TCELS

ผลงานส่ิงประดิษฐ์ 13 ก.ย. 2557

58
ผศ.ดร.พลิศา รุ่งเรือง

รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร
วทิยาลัยการจัดการ

Highly Commended Paper Award Winner  

Emerald Literati Network Awards for 

Excellence 2557

26 ก.ย. 2557

59
พญ.เขมิกา เขมะกนก สุดนาวา

อ.ทีป่รึกษา: ศ.นาวาเอกอนันต์ โฆษิตเศรษฐ

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัอันดับที ่2 ในการประกวด Resident 

Research Contest  2557 การประชมใหญ่กุมาร

เวชศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังที ่77

Cardiac Alterations in Cirrhotic Children After 

Liver Transplantation 
2557

60 อ.อรพร ด ารงวงศ์ศิริ
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

Nestle Nutrition Young Investigator Award 

Nestle
2557
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61

น.ส.ชลลดา จันทราวรานนท์

น.ส.นภสร เชือ้จัน่

นายชนม์ธวชั แก้วสุวรรณ

นายปิยวฒัน์ ชวนวารี

(นักศึกษา ปี 2)  

อ.ทีป่รึกษา: ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

รางวลัชนะเลิศ จากโครงการ Central YClub Stop

 Motion Contest 2557 บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล

 จ ากัด

วดีิโอในรูปแบบ Stop Motion:แนวเคลยเ์อนิเมชัน่ 

(Clay Animation) โดยคอนเซ็ปต์ของผลงานชิน้นี้

คือ “พระเจ้าสร้างโลก ประทานให้แก่มนุษยเ์ป็น

ผู้ดูแล แต่มนุษยก์ลับท าลายล้างโลกใบนัน้”

2557

62 ผศ.ดร.ธรีเกียรต์ิ เกิดเจริญ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัการประกวดผลงานงานนวตักรรมสนับสนุน 

งานสืบสวนสอบสวน  จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

2557

63 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวนิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น จากการประชุมวชิาการ

ประจ าปี RCPT

The efficacy of calcium supplementation 

alone in elderly thai women over a 2 year 

period

2557

64 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัการพัฒนาการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดี 

รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติจากส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

บริการตรวจผู้ป่วยนอกรวดเร็วเบ็ดเสร็จครบวงจร 2557

65 รศ.ดร.เทวญั จันทร์วไิลศรี คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุลดาวรุ่ง (Young

 BMB Award)  2557 จากสมาคมวทิยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2557

66 ศ.ดร.วฒันาลัย ปานบ้านเกร็ด คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัผู้สมควรให้ปาฐกถาอายโินะโมะโต๊ะ ประจ าปี

 2557  จากอายโินะโมะโต๊ะ

ปาฐกถางานวจิัย:Searching and Development 

of bacterial strains for industrial Commercial 

application in Thailand

2557

67 ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้
รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2556 จาก

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาการศึกษา: ชุดการส่ือสารแบบข้อมูลหลายชุด

ผ่านเส้นใยแก้วน าแสงอยา่งง่าย
8 ต.ค. 2556



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับชำติ

68
ทีมงานเสริมสร้างความสุขในองค์กร

คณะวศิวกรรมศาสตร์
คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัดีเด่น 2556 จากส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประเภทบทความ 25 พ.ย. 2556

69

รางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดีเด่น 

2556 ในงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ

รางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.)

ชุดสวนสารทึบรังสีไอแมค ส าหรับตรวจช่องท้อง 13 ธ.ค. 2556

70

รางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดีเด่น 

2556 ในงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ

รางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.)

ยางครอบท่อแทงเจาะกันลมร่ัว ขณะผ่าตัดผ่านกล้อง 13 ธ.ค. 2556

71

รางวลัการพัฒนาการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดี 2556

 ในงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ

รางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.)

ลดขัน้ตอนบริการด้วยระบบรับรองสิทธล่ิวงหน้า 13 ธ.ค. 2556

72

รางวลัการพัฒนาการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดี 2556

 ในงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ

รางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.)

บริการตรวจผู้ป่วยนอกรวดเร็วเบ็ดเสร็จครบวงจร 13 ธ.ค. 2556

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
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ระดับชำติ

73

หน่วยตรวจโรคจักษุวทิยา

งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดีเด่น 

2556 ในงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ

รางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.)

อุปกรณ์สาหรับดัดเข็มล้างท่อน้าตา 13 ธ.ค. 2556

74

ภาควชิาศัลยศาสตร์

สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดีเด่น 

2556 ในงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ

รางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.)

การผ่าตัดเปล่ียนทางเดินโลหิตของเท้าขาดเลือดขัน้

วกิฤติในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
13 ธ.ค. 2556

75
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ

สถานพยาบาล 2556 จากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

การประชุม HA National Forum คร้ังที ่15 ความ

ผูกพันเพือ่คุณภาพ
11 - 14 มี.ค. 2557

76 รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวลั TRF-CHE Scopus Young Researcher 

Award 2556 โดย สกว. สกอ. ร่วมกับ ส านักพิมพ์ 

Elsevier

สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences:

ประสิทธภิาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุม

เชือ้ราก่อโรคพืชและประสิทธภิาพของแบคทีเรีย

ส่งเสริมการเติบโตของพืชทีต้่านทานโลหะหนักใน

การบ าบัดแคดเมียมออกจากดินโดยพืช

16 ต.ค. 2556

77

รางวลั TRF-CHE Scopus Young Researcher 

Award 2556 โดย สกว. สกอ. ร่วมกับ ส านักพิมพ์ 

Elsevier

สาขา Health Sciences 16 ต.ค. 2556

78

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิัย กลุ่มงานวจิัยเชิงวชิาการและมนุษยศาสตร์ 

ประจาปี 2556 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วจิัย

การศึกษาฤทธิข์อง cyclin D1-CDK4 ในขบวนการ

ตอบสนอง หลังจากเกิดการท าลายของ DNA
20 พ.ย. 2556

ดร.ศิวนนท์ จิรวฒัโนทัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับชำติ

79 รศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สวา่ง สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลั TRF-CHE Scopus Young Researcher 

Award 2556 โดย สกว. สกอ. ร่วมกับ ส านักพิมพ์ 

Elsevier

สาขา Health Sciences 16 ต.ค. 2556

80 ผศ.ทพญ.ดร.ศรัณยา ตันเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์
ทุนวจิัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพือ่สตรีในงาน

วทิยาศาสตร์ 2556

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีทีจ่ าเพาะกับเปป

ไทด์ขนาดเล็ก ส าหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบชนิด

ลุกลาม

9 ต.ค. 2556

81 ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิัย กลุ่มงานวจิัยเชิงวชิาการและมนุษยศาสตร์ 

ประจ าปี 2556 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วจิัย

การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธข์อง

ฮอร์โมนทีค่วบคุม การหล่ังกับฮอร์โมนทีก่ระตุ้นต่อม

สืบพันธุข์องกุง้และปูกับการ ประยกุต์ใช้ในระบบ

เพาะเล้ียง

20 พ.ย. 2556

82 ศ.ดร.วนัเพ็ญ ชัยค าภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โล่เกียรติยศผลงานวจิัยดีเด่น ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย กลุ่มงานวจิัยเชิงวชิาการและ

มนุษยศาสตร์ ประจาปี 2556 จากส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย

การผลิตแอนติบอดีส าหรับรักษาโรคติดเชือ้ไวรัสตับ

อักเสบซีและ การสร้างฟาจไลบราลีทีดิ่สเพลยม์ินิบอ

ดีหรือนาโนบอดี

20 พ.ย. 2556

83 ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิัย กลุ่มงานวจิัยและพัฒนา ประจาปี 2556 

จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

การวจิัยและพัฒนายางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์

ประหยดัพลังงาน
20 พ.ย. 2556

84 ศ.ดร.นทีทิพย ์กฤษณามระ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคร้ังที ่20 

ประจ าปี 2556 จากมูลนิธโิทเรเพือ่การส่งเสริม

วทิยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลงานดีเด่นด้าน Calcium และ Bone 

Metabolism
18 ธ.ค. 2556



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

1 น.ส.ธญัวรัตน สันต์วรนาถ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคนิคการแพทย์

Third Prize Winner for Olympus Bioimaging 

Competion 2557  มหาวทิยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาเอก: ภาพถ่ายประเภท 

confocal/fluorecence/stero microscope
5 ก.พ. 2557

2 รศ.นพ.อนันต์นิตย ์วสุิทธพิันธ์
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขา การแต่ง

ต ารา 2556
การแต่งต ารา: โรคลมชักในเด็ก 20 พ.ค. 2557

3 ศ.พิเศษ ดร.เดวดิ จอห์น รูฟโฟโล
ภาควชิาฟิสิกส์

คณะวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขา การวจิัย

 2556

การวจิัย: อนุภาคโปรตอนพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์

เมือ่วนัที ่22 ตุลาคม ค.ศ. 1989: การปลดปล่อย

และขนส่งตามทัง้สองทางของวงสนามแม่เหล็กปิด

ระหวา่งดาวเคราะห์

20 พ.ค. 2557

4 ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขา การวจิัย

 2556

การวจิัย: การพัฒนาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ด

โลหิตในเด็ก
20 พ.ค. 2557

5 ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธธิรรม
ภาควชิาอายรุศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขา การวจิัย

 2556

การวจิัย: การศึกษาวคัซีนอัลแวคและเอดส์แวกซ์

เพือ่ป้องกันเชือ้เอดส์ในประเทศไทย
20 พ.ค. 2557

6 รศ.ดร.มล.เสาวรส สวสัดิวฒัน์
ศูนยว์จิัยธาลัสซีเมีย

สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขา การวจิัย

 2556

การวจิัย: การเพิม่การแสดงออกของฮีโมโกลบินใน

หนูเบต้าธาลัสซีเมีย IVS2-654 ด้วยการซ่อมแซมอาร์

เอ็นเอ

20 พ.ค. 2557

7 ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวสัด์ิ
ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขา การ

ประดิษฐ์ 2556

การประดิษฐ์: ระบบการเชือ่มต่อสมองกับ

คอมพิวเตอร์ : วลิแชร์ควบคุมด้วยคล่ืนสมอง 

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการขัน้รุนแรง

 และอุปกรณ์ป้องกันการหลับใน

20 พ.ค. 2557

8 ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธปิระวติั
ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขา การ

ประดิษฐ์ 2556

การประดิษฐ์: หุน่ยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการ

เด็กออทิสติก
20 พ.ค. 2557

9 ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร

ภาควชิาชีวโมเลกุลและพันธศุาสตร์โรค

เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขา ความ

เป็นครู 2556
สาขา ความเป็นครู 20 พ.ค. 2557

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2557

ระดับสถำบัน



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับสถำบัน

10 รศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ ติลกสกุลชัย
ภาควชิาสรีรวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขา ความ

เป็นครู 2556
สาขา ความเป็นครู 20 พ.ค. 2557

11 ผศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควชิาสรีรวทิยา คณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขา ความ

เป็นครู 2556
สาขา ความเป็นครู 20 พ.ค. 2557

12 อ.พญ.สิริทร ฉันศิริกาญจน
ภาควชิาอายรุศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการ

บริการ 2556
สาขาการบริการ 20 พ.ค. 2557

13 นส.เสาวนีย ์เนาวพาณิช

งานการพยาบาลอายรุศาสตร์และจิตเวช

ศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการ

บริการ 2556
สาขาการบริการ 20 พ.ค. 2557

14 นายค ารณ โชธนะโชติ
งานบริหารและธรุการ

คณะวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการ

บริการ 2556
สาขาการบริการ 20 พ.ค. 2557

15 ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
ภาควชิาออโธปิดิกส์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

มหาวทิยาลัยมหิดล ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการ

บริการ 2556
 20 พ.ค. 2557

16
ทพญ.วรรณวสิา จิโรจนนุกุล

อ.ทีป่รึกษา: ผศ.ทพญ.รุ่งระว ีกมลรุ่งวรากุล

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ า

บ้าน ฯ

คณะทันตแพทยศ์าสตร์

รางวลัผลการตัดสินการประกวดผลงานวจิัยของ

นักศึกษาหลังปริญญา ประจ าปี 2557   

มหาวทิยาลัยมหิดล

ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทยป์ระจ าบ้าน: 

comparison of irrigation techniques for 

enterococcus faecalis disinfection in curved 

root canals

20 มิ.ย. 2557

17
ทพญ.วราภรณ์ เจินวากรวงศ์

อ.ทีป่รึกษา: อ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ า

บ้าน ฯ

คณะทันตแพทยศ์าสตร์

รางวลัผลการตัดสินการประกวดผลงานวจิัยของ

นักศึกษาหลังปริญญา ประจ าปี 2557   

มหาวทิยาลัยมหิดล

ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทยป์ระจ าบ้าน: in 

vitro study the effects of defferent surface 

finishing on discoloration of the orthodontic 

adhesives

20 มิ.ย. 2557

18
ทพญ.ทัศนีย ์ต้ังลิตานนท์

อ.ทีป่รึกษา: อ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์

สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ)

คณะทันตแพทยศ์าสตร์

รางวลัผลการตัดสินการประกวดผลงานวจิัยของ

นักศึกษาหลังปริญญา ประจ าปี 2557   

มหาวทิยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาโท: different led wavelengths 

affect mc3t3-e1's activities on 3d collagen 

scaffolds

20 มิ.ย. 2557



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับสถำบัน

19
ทพญ.รตนอร จูห้อง

อ.ทีป่รึกษา: รศ.ทพญ.มาลี อรุณากรู

สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศ์าสตร์

รางวลัผลการตัดสินการประกวดผลงานวจิัยของ

นักศึกษาหลังปริญญา ประจ าปี 2557   

มหาวทิยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาโท: effectiveness of audiovisual 

eyeglass distraction on injection pain in 

children

20 มิ.ย. 2557

20
ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

อ.ทีป่รึกษา: ผศ.ดร.ทพญ.สุชยา ด ารงค์ศรี

สาขาทันตกรรมรากเทียม (นานาชาติ)

คณะทันตแพทยศ์าสตร์

รางวลัผลการตัดสินการประกวดผลงานวจิัยของ

นักศึกษาหลังปริญญา ประจ าปี 2557   

มหาวทิยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาโท: accuract assessment of 

linear measurement from cbct and 

panoramic radiograph

20 มิ.ย. 2557

21
ทพญ.วรรธดิา จิตตานนท์

อ.ทีป่รึกษา: รศ.ทพ.นิวตั อนุวงศ์นุเคราะห์

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ า

บ้าน ฯ

คณะทันตแพทยศ์าสตร์

รางวลัผลการตัดสินการประกวดผลงานวจิัยของ

นักศึกษาหลังปริญญา ประจ าปี 2557   

มหาวทิยาลัยมหิดล

ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทยป์ระจ าบ้าน: 

comparison of mechanical properties 

between thai non-latex and commecial 

latex orthodonitc elastics

21 มิ.ย. 2557

22 นายกฤตวฒัน์ เลิศสุขประเสริฐ

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ า

บ้าน ฯ

คณะทันตแพทยศ์าสตร์

รางวลัชนะเลิศ 2557 มหาวทิยาลัยมหิดล
รางวลัการประกวด " วดีิทัศน์ แนะน าการศึกษาหลัง

ปริญญา "
1 ก.ค. 2557

23 นศ.ทพ.อธภิูมิ ทัศนกิจ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะทันตแพทยศ์าสตร์
รางวลัชมเชย 2557 มหาวทิยาลัยมหิดล

รางวลัการประกวด " วดีิทัศน์ แนะน าการศึกษาหลัง

ปริญญา "
2 ก.ค. 2557

24 น.ส.ประภาพร นพรัตยาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Lean R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย Cost Modeling: ADM Case:

 Automated Dispensing Machine
25 ก.ค. 2557

25 ภญ.ฐนิตา ทวธีรรมเจริญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 Cost Containment of a Reimbursement 

Restriction of Non-essential Drugs 

Prescribing at Siriraj Hospital

25 ก.ค. 2557

26 ผศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 Effects of Supplemental Oxygen on 

Maternal and Neonatal Oxygenation in 

Elective Cesarean Section under Spinal 

Anesthesia: A Randomized Controlled Trial.

25 ก.ค. 2557



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับสถำบัน

27 รศ.พญ.ไพรัลยา นาควชัระ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 A Normal Reference of Bone Mineral 

Density (BMD) measured by Dual Energy X-

ray Absorptiometry in Healthy Thai Children 

and Adolescents Aged 5-18 Years: A New 

Reference for Southeast Asian Populations

25 ก.ค. 2557

28 ศ.พญ.ภาวนา ภูสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 อัตราความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย

มะเร็งไทรอยด์ก่อนรับการตรวจสแกนทัง้ตัวด้วย

ไอโอดีน-131 โดยการหยดุฮอร์โมนไทร๊อกซิน 3 

สัปดาห์

25 ก.ค. 2557

29 อ.นพ.ณัฐวฒิุ เสริมสาธนสวสัด์ิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 A Comparison of the Party Balloon assisted 

Valsalva with Conventional Valsalva 

Maneuver in Diagnosis of Superficial Valvular 

Reflux of Lower Limb

25 ก.ค. 2557

30
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

31

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556  

ประเภทผลงานและสาธารณสุขเพิม่ประสิทธภิาพ  

หน่วยพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

ผศ.พญ.บุษฎี ประทุมวนิิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับสถำบัน

32
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

33

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556  

ประเภทผลงานและสาธารณสุขเพิม่ประสิทธภิาพ  

หน่วยพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

34
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

35

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556  

ประเภทผลงานและสาธารณสุขเพิม่ประสิทธภิาพ  

หน่วยพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

36
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

37

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556  

ประเภทผลงานและสาธารณสุขเพิม่ประสิทธภิาพ  

หน่วยพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

ผศ.นพ.คณิต ริสุขุมาล

อ.พญ.ปรีชญา วงษ์กระจ่าง

นายเชิดศักด์ิ กล่ินบัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับสถำบัน

38
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

39

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556  

ประเภทผลงานและสาธารณสุขเพิม่ประสิทธภิาพ  

หน่วยพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

40
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

41

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556  

ประเภทผลงานและสาธารณสุขเพิม่ประสิทธภิาพ  

หน่วยพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การปรับระดับความเป็นกรดของปัสสาวะมีความ

จ าเป็นหรือไม่ก่อนการตรวจปัสสาวะเพือ่หาระดับ

แคลเซียม ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ในกรณีทีม่ี 

crystal ในปัสสาวะ

25 ก.ค. 2557

42 ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ประสิทธผิลในการปรับแต่งสันเหงือกส่วนหน้าของ

เพดานเทียม 2 ชนิดในทารกปากแหวง่เพดานโหว่

ข้างเดียว

25 ก.ค. 2557

43 ผศ.พญ.ธญัญลักษณ์ เธยีรธญัญกิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การศึกษาเปรียบเทียบค่าอัตราการบีบตัวของ

กล้ามเนือ้หัวใจห้องล่างซ้ายด้วยโปรแกรม

ประมวลผลของ 2 บริษัทที แตกต่างกัน โดยเทคนิค

การตรวจแบบ Equilibrium Cardiac Gated 

Blood Pool

25 ก.ค. 2557

นายวรีะพล แดงแนวน้อย

นางวรัญญา เขจรนิตย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับสถำบัน

44 ผศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
R2R Award 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 Factors Predicting Pathologic Significance 

among Women with Atypical Glandular 

Cells on Liquid-based Cytology

25 ก.ค. 2557

45 รศ.ดร.พญ.สุวฒัณี คุปติวฒิุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ด้านปรีคลินิก 2557 

มหาวทิยาลัยมหิดล

 Against Glucotoxicity-Induced Apoptosis of 

Pancreatic B-Cells (INS-1) and Male Mouse 

Pancreatic Islets และ เร่ือง Estrogen reduces 

endoplasmic reticulum stress to protect 

against glucotoxicity induced-pancreatic B-

Cell death.

25 ก.ค. 2557

46 รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธวุนิตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า 2557 

มหาวทิยาลัยมหิดล

นานาชาติ: Long term results of 3T3 fibroblast

 free autologous cultivated oral mucosal 

epithelial transplantation for sever ocular 

surface diseases

25 ก.ค. 2557

47 พญ.อจลญา เตยะธติิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า 2557 

มหาวทิยาลัยมหิดล

นานาชาติ: A comparison of accuracy of 

planar and evolution SPECT/CT bone 

imaging in differentiating benign from 

metastatic bone lesions

25 ก.ค. 2557

48 พญ.เจนจิต ฉายะจินดา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า 2557 

มหาวทิยาลัยมหิดล

นานาชาติ: Dyspareunia and Sexual 

Dysfunction following Vaginal Delivery in 

Thai Primiparous Women with Second 

Degree Perineal Tear

25 ก.ค. 2557

49 รศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 2557 

มหาวทิยาลัยมหิดล

นานาชาติ: Vitamin D Status in Obese 

Children and Adolescents
25 ก.ค. 2557



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับสถำบัน

50 รศ.ดร.พญ.อัญชลี ต้ังตรงจิตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 2557 

มหาวทิยาลัยมหิดล

นานาชาติ: The Polymorphisms of Il-18 Gene 

in Allergic Rhinitis in House Dust Mite 

Sensitive Thai Patients

25 ก.ค. 2557

51 น.ส.อารยา องค์เอีย่ม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 2557 

มหาวทิยาลัยมหิดล

นานาชาติ: Assessment of pain severity of 

post percutaneous radiofrequency ablation 

in patients with Hepatocellular carcinoma

25 ก.ค. 2557

52
อ.ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวนั

อ.ทีป่รึกษา: ศ.ดร.วรีะพงศ์ ปรัชชญาสิทธกิุล
คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัวทิยานิพนธดี์  โครงการรางวลัวทิยานิพนธ์

ดีเด่น ประจ าปี 2556

สาขาเทคนิคการแพทย ์(นานาชาติ): Data mining 

for development of bioactive compounds 

and assessment of health parameters

3 ส.ค. 2557

53 อ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัโครงการติดดาว 2557 งานพัฒนาคุณภาพ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยคุใหม่ ฉับไว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้
22 ส.ค. 2557

54 นายปัณณวชิ นีละเสถียร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัโครงการติดดาว 2557 งานพัฒนาคุณภาพ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยคุใหม่ ฉับไว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้
22 ส.ค. 2557

55
ดร.นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์

นายพิชญ์พิสิฏฐ์ บุญชู
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวลัโครงการติดดาว 2557 มหาวทิยาลัยมหิดล  SiMPL EGFR 22 ส.ค. 2557

56 นายศิริวฒัน์ ศุภจิตเกษม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัโครงการติดดาว 2557 งานพัฒนาคุณภาพ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยคุใหม่ ฉับไว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้
23 ส.ค. 2557

57 รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ

กายภาพบ าบัด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัต าราศิริราช-มหิดล  2557 มหาวทิยาลัยมหิดล
ประเภทดีเด่น:  ต ารา “เนือ้งอกกระดูกและเนือ้เยือ่

อ่อน”
2 ก.ย. 2557

58

ศ.พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์

รศ.นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์

อ.พญ.นันทวนั ปิยะภาณี

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัต าราศิริราช-มหิดล  2557 มหาวทิยาลัยมหิดล

ประเภทดี: ต ารา “Systemic Lupus 

Erythematosus ในเด็กและวยัรุ่น”
2 ก.ย. 2557



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับสถำบัน

59

รศ.นพ.บวรฤทธิ ์จักรไพวงศ์

รศ.นพ.จตุพร โชติกวณิชย์

ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช

ภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ

กายภาพบ าบัด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัต าราศิริราช-มหิดล  2557 มหาวทิยาลัยมหิดล
ประเภทชมเชย: ต ารา “การตรวจร่างกายทางออร์

โธปิดิกส์”
2 ก.ย. 2557

60 ผศ.พญ.เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์
ภาควชิาอายรุศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัต าราศิริราช-มหิดล  2557 มหาวทิยาลัยมหิดล

ประเภทชมเชย: ต ารา “Ambulatory Medicine 

The Siphon of Health Care Service 2014 กล

ยทุธก์ารบริบาลผู้ป่วยนอก”

2 ก.ย. 2557

61 นางสุรียพ์ร อยูศ่รี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับ 1  สาขาสังคมศาสตร์/พัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการท างาน 2557 หน่วย

พัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล

Lean for Anesthesia data record เพือ่ข้อมูล

จริงทีเ่ชือ่ถือได้
22 ก.ย. 2557

62 สุดตา ปรักกโมดม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชนะเลิศสาขาสังคมศาสตร์/พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการท างาน 2557 หน่วยพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 การสร้างแบบประเมินคุณภาพและการพัฒนา

คุณภาพเวชระเบียนการระงับความรู้สึก

โรงพยาบาลศิริราช

22 ก.ย. 2557

63

อ.จามิกร สุขเอนก

นายอดิศักด์ิ นันทนฤมิตร

นายเชวงศักด์ิ พัฒนผลไพบูลย์

คณะเทคนิคการแพทย์
รางวลัชนะเลิศ R2R Expo  2557 

มหาวทิยาลัยมหิดล

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยี: ระบบ

สารสนเทศทางห้องปฏิบัติการเพือ่นักเทคนิค

การแพทยไ์ทย

22 ก.ย. 2557

64

น.ส.รัตนากร นามวงษ์

นางสุวรรณี เสนาพิทักษ์

นายสมพงษ์ ศรีโพธิช์้าง

และทีม

 คณะเทคนิคการแพทย์
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 R2R Expo  2557 

มหาวทิยาลัยมหิดล

สังคมศาสตร์/พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน: 

ยิง่กวา่แม่บ้าน เพราะเราคือเจ้าบ้าน
22 ก.ย. 2557

65 นส.รัตนาภรณ์ แซ่ล้ิม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 R2R Expo  2557 

มหาวทิยาลัยมหิดล

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยี: Glove Lock 

ปลอดภัย
22 ก.ย. 2557

66 รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
ภาควชิาจุลชีววทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ต าราศิริราช-มหิดล ประจ าปี 2556 ประเภทชมเชย 

 มหาวทิยาลัยมหิดล

 Beta-Lactamase ในแกรมลบ: จากความรู้พืน้ฐาน

สู่เวชปฏิบัติ
30 ก.ย. 2557



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับรำงวัล

ระดับสถำบัน

67 นายณัฐรัชต์ สาเมาะ

สาขาวชิาสังคมศาสตร์การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ประจ าปีการศึกษา 2556  

มหาวทิยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาโท: เร่ือง “การรับรู้ของเยาวชนต่อ

การรังแกในพืน้ทีไ่ซเบอร์”
2557


