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

1

น.ส.ณัฐวณ์ี สนัน่พานิชกุล

น.ส.มิคะ ยามาชิตะ

(นักศึกษา ปี 1)

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัที ่3 (รางวลัสูงสุด อันดับ 2) ใน Section II 

2014

การประกวด “Osaka International Music 

Competition คร้ังที ่15” ประเทศญีปุ่น่

ประเภท Two - Piano 4 - 13 ต.ค. 2557

2
นายธนภูมิ ชินแสงทิพย์

(นักศึกษา ปี 1)
วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัที ่2 (รางวลัสูงสุด) 2014

การประกวด “Osaka International Music 

Competition คร้ังที ่15” ประเทศญีปุ่น่

ประเภท Ensemble 4 - 13 ต.ค. 2557

3

นายชินวฒัน์ เต็มค าขวญั

(นักศึกษา ปีที ่2)

(อ.ทีป่รึกษา: Dr.Paul Cesarczyk)

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัรองชนะเลิศการประกวดแข่งขันกีต้าร์

Jakarta International Guitar Competition 2014

DK Harmoni ออแกไนเซอร์ งานอีเวน้ท์ชัน้น า

ทางด้านกีต้าร์คลาสสิก กรุงจาการ์ต้า ประเทศ

อินโดนีเซีย

- 12 - 16 พ.ย. 2557

4

รางวลั Semi - Grand Seoul International 

Invention Fair

งานแสดงนิทรรศการและประกวดระดับนานาชาติ 

(SIIF) 2014 โดย Korea Invention Promotion 

Association: KIPA กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

27 - 30 พ.ย. 2557

5

รางวลั Special Award Seoul International 

Invention Fair

งานแสดงนิทรรศการและประกวดระดับนานาชาติ 

(SIIF) 2014 โดย Korea Invention Promotion 

Association: KIPA กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

27 - 30 พ.ย. 2557

น.ส.สวรรยา พรหมดวง

น.ส.ณัฐสุดา ค าปา

น.ส.สุภาวดี ฤกษ์อินทรีย์

(อ.ทีป่รึกษา: อ.นรินทร์ บุญตานนท์)

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2558

ระดับนำนำชำติ

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ "กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง"



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

ระดับนำนำชำติ

6

น.ส.อาทิตยา ถาวรพิทักษ์กุล

น.ส.สุพรรษา ภักด์ศรีสันติกุล

(อ.ทีป่รึกษา: อ.นรินทร์ บุญตานนท์)

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวลั Special Award Seoul International 

Invention Fair

งานแสดงนิทรรศการและประกวดระดับนานาชาติ 

(SIIF) 2014 โดย Korea Invention Promotion 

Association: KIPA กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

"อุปกรณ์ตรวจวดัคุณภาพน้ าหลายพารามิเตอร์ 27 - 30 พ.ย. 2557

7 นายเนติวทิย ์คลองมีคุณ วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง 2014

การแข่งขันเปียโนเอเชียแปซิฟิค คาบาเลฟสกีแ้ละไช

คอฟสกี ้คร้ังที ่14 ฮ่องกง

- 1 ธ.ค 2557

8 Dr.Detlef Reis                                วทิยาลัยการจัดการ

"Best Paper on Practical Implications for 

Technology" Award

The ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum 

2014 ประเทศสิงคโปร์

“X-IDEA: The Structured Magic of Systematic 

Innovation” 
7 - 10 ธ.ค. 2557

9 ผศ.ดร.ธนรรถ ชูขจร
ศูนยก์ารวจิัยมาลาเรีย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลั Best Communication 2014

การประชุม 12th International Conference on

 molecular epidemiology and evolutionary 

genetics of infectious diseases (MEEGID XII)

Oral 11 - 13 ธ.ค. 2557

10 Dr.Yavet Boyadjiev วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

The best dissertation written in the field of

 music "Barry S. Brook Award"

จาก CUNY Graduate Center ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

"José White Laffita (1835-1918): A Biography 

and a Study of his Six Études, op. 13," 
10 ก.พ. 2558

11 ดร.ปานน้ าทิพย ์พิทักษ์สัจจะกุล
ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการวจิัยแอนติบอดี

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัชนะเลิศ อันดับ 1 ในการน าเสนอแผนธรุกิจ 

The Best Innovation

จาก Newton Fund ประเทศสหราชอาณาจักร

สาขานวตักรรม Therapeutic human antibodies

 Against 4 serotypes of Dengue virus
28 ก.พ. - 11 มี.ค. 2558



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

ระดับนำนำชำติ

12
ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดด าเนิน-แอตติกจ์

รศ.ดร.ชาย โพธสิิตา
สถาบันวจิัยประชากรและสังคม

เหรียญเชิดชูเกียรติ "For People's Health"

จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม ประเทศเวยีดนาม

การให้ความรู้ด้านการศึกษาและการอบรมแก่

ผู้เชีย่วชาญด้านสุขภาพ
21 มี.ค. 2558

13 รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์

รางวลั "The Donnell D. Etzwiler International

 Scholars Award"

WHO Collaborating Center at the 

International Diabetes Center (IDC) at Park 

Nicollet รัฐมิเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรคเบาหวาน 13 - 17 เม.ย. 2558

14 น.ส.ปิยนิตย ์ชูรักษ์ สถาบันโภชนาการ

รางวลั The 12th Asian Congress of Nutrition 

Travel Award

งานประชุม 12th Asian Congress of Nutrition 

ประเทศญีปุ่น่

Thai food consumption, nutritional status, 

and impact on environment
12 - 18 พ.ค. 2558

15 อ.ดร.ธวชัชัย เอกจีน
ภาควชิารังสีเทคนิค

คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลั International Best Abstract Award

งานประชุม Society of Nuclear Medicine and 

Molecular Imaging (SNMMI) 2015 Annual 

meeting ณ Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา

A detection of abnormal parathyroid gland 

in patients with hyperparathyroidism using 

dual-tracer Tc-99m pertechnetate/Tc-99 m 

sestamibi SPECT with and without 

subtraction

6 - 10 มิ.ย. 2558

16 ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั Research Professor

จาก International Biographical Centre, 

Cambridge England

Medical Research 2558



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

1
ศูนยรั์งสีวนิิจฉัยก้าวหน้า

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดีเด่น 

รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติจากส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ชุดสวนสารทึบรังสีส าหรับการตรวจเอกเรย์

คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนล่างและช่องท้องทัง้หมด
3 ต.ค. 2557

2

รางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดี 

รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติจากส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ลดขัน้ตอนบริการด้วยระบบรับรองสิทธล่ิวงหน้า 3 ต.ค. 2557

3

รางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดีเด่น 

รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติจากส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ยางครอบท่อแทงเจาะกันลมร่ัว ขณะผ่าตัดผ่านกล้อง 3 ต.ค. 2557

4 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวนิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
รางวลั "นักบริหารดีเด่นแห่งปี"

จากคณะกรรมการอ านวยการจัดงานรางวลัไทย
การแพทยแ์ละสาธารณสุข 6 ต.ค. 2557

5 ผศ.ครรชิต จุดประสงค์ สถาบันโภชนาการ
รางวลัการน าเสนอผลงานแบบ Oral presentation

จากการประชุมวชิาการโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที ่8 

Experimental nutrition:Stability of iodine 

content of iodized salt packed in small and 

large plastic bags after indoor and sunlight 

storages

8 ต.ค. 2557

6
นส.พัชรี มัน่คง

(นักศึกษา)

หลักสูตรพิษวทิยาทางอาหารและ

โภชนาการ

สถาบันโภชนาการ

รางวลัชนะเลิศ

รางวลั Nutrilite Research Award
- 11 ต.ค. 2557

7
นส.สุชาดา ไกรเพชร

(นักศึกษา)

หลักสูตรพิษวทิยาทางอาหารและ

โภชนาการ

สถาบันโภชนาการ

รางวลัรองชนะเลิศ

รางวลั Nutrilite Research Award
- 11 ต.ค. 2557

8 รศ.ดร.ปนัดดา บุญเสริม สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น 2557 Researcher Award

งาน TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
Life Sciences & Agricultural Sciences  23 ต.ค. 2557

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2558

ระดับชำติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี



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

ระดับชำติ

9 ผศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา วทิยาเขตกาญจนบุรี

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น 2557 Young Researcher

 Award

งาน TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

Life Sciences & Agricultural Sciences  23 ต.ค. 2557

10 ดร.อมรรัตน์ นรานันทรัตน์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัการน าเสนอผลงานวจิัยดีเยีย่ม

การประชุม"นักวจิัยรุ่นใหม่...พบ...เมธวีจิัยอาวโุส 

สกว." คร้ังที ่14

จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

แบบโปสเตอร์ 23 - 25 ต.ค. 2557

11

รางวลัการน าเสนอผลงานวจิัยดีเยีย่ม

การประชุม"นักวจิัยรุ่นใหม่...พบ...เมธวีจิัยอาวโุส 

สกว." คร้ังที ่14

จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

แบบโปสเตอร์ 23 - 25 ต.ค. 2557

12
รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ าปี 2558

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฯ
สังเคราะห์โมเลกุลนาโนไฮบริด สู่นวตักรรมวสัดุ 29 ก.ค. 2558

13
นายปิยวทิย ์โรจนะ

อ.ทีป่รึกษา: Asst.Prof.Dr.Eri Nakagawa
วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัชนะเลิศในกลุ่ม C Chopin International 

Piano Competition Bangkok Thailand

โดย D&M Music Studio

รุ่นอาย ุ18 - 24 ปี 2 - 5 พ.ย. 2557

14 ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอือ้วรากุล
ผู้อ านวยการ

สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

ทุนส่งเสริมกลุ่มวจิัย (เมธวีจิัยอาวโุส สกว.) 2557 

จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย
- 19 พ.ย. 2557

15
ทุนศาสตราจารยว์จิัยดีเด่น ประจ าปี 2557

จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย
- 19 พ.ย. 2557

16

โล่เกียรติยศ "ศาสตราจารยว์จิัยดีเด่น" ประจ าปี 

2557 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จ

พระเทพ ฯ

- 10 เม.ย. 2558

รศ.ดร.วฒิุชัย เอือ้วทิยาศุภร

ศ.ดร.นทีทิพย ์กฤษณามระ

ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์
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ระดับชำติ

17
ทุนศาสตราจารยว์จิัยดีเด่นประจ าปี 2557

จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย
- 19 พ.ย. 2557

18

โล่เกียรติยศ "ศาสตราจารยว์จิัยดีเด่น" ประจ าปี 

2557 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จ

พระเทพ ฯ

- 10 เม.ย. 2558

19
ทุนส่งเสริมกลุ่มวจิัย (เมธวีจิัยอาวโุส สกว.)  2557  

จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย
- 19 พ.ย. 2557

20

โล่เกียรติยศ "เมธวีจิัยอาวโุส สกว." ประจ าปี 2557 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) โดยเข้า

รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพฯ

- 10 เม.ย. 2558

21 นายณัฎฐ์ชยธร นันทกรสุตนันท์ สถาบันโภชนาการ

รางวลั "ICAAI2004 Best Poster Presentation 

Award" การประชุม The 2nd International 

Conference on Agriculture and Agro-Industry 

Fresh Produce, Novel Process and Health 

Product

เร่ือง “Anti-cholinesterase Inhibitory activities

 of different varieties of chili peppers 

extracts”

20 - 21 พ.ย. 2557

22

ผศ.ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร

รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย

และคณะ

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวลังานวจิัยคุณภาพระดับดี

การประชุมวชิาการแห่งชาติ คร้ังที ่10 ของ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงเสน

สาขาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม: ผล

ของความเข้มข้นสารต้ังต้นต่อการผลิตไฮโดรเจน

ชีวภาพจากเศษอาหารโดยเชือ้ผสม 

6 - 7 ธ.ค. 2557

23 ศ.ดร.ภาวณีิ ปิยะจตุรวฒัน์ คณะวทิยาศาสตร์
รางวลันักวจิัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2557

จากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ
สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 29 ธ.ค. 2557

คณะวทิยาศาสตร์

ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวทิตรพงศ์

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

ศูนยว์จิัยประสาทวทิยาศาสตร์

สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล
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24

ผศ.ดร.ธรีเกียรต์ิ เกิดเจริญ (คณะวทิยาศาสตร์ )

ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์ (คณะเทคนิคการแพทย์)

และคณะ

คณะวทิยาศาสตร์ 

คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัระดับดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2558

รางวลัสภาวจิัยแห่งชาติ จากส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิัย "จมูก

อิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิว้ทีใ่ช้การตรวจจับเชิง

แสง" (Briefcase Electronic Nose Based on 

Optical Sensing) 

29 ธ.ค. 2557

25
รศ.ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล
สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัผลงานวจิัย ระดับดีเยีย่ม ประจ าปี 2557  

จากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา: "การกระตุ้นให้แม่

พันธุก์ุง้วางไข่ด้วยอาร์เอ็นเอสายคู่ทีจ่ าเพาะต่อยนี 

GIH" (Induction of Spawning in Shrimp 

Broodstock by GIH – specific Double 

stranded RNA)

2 ก.พ. 2558

26 ศ.ดร.พญ.พัชรีย ์เลิศฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัผลงานวจิัย ระดับดี ประจ าปี 2557

จากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์: "การพัฒนาชุดการ

ตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยดีเอ็นเอแบบ SNP set เพือ่ใช้

ในตัวอยา่งตรวจทีเ่ส่ือมสลายโดยมีความจ าเพาะต่อ

การตรวจพิสูจน์บุคคลประชากรไทย" 

(Development of a SNP Set of Human 

Identification: a Set with High Naturally 

Degraded DNA Samples in the Thai 

Population)

2 ก.พ. 2558

27
ดร.อลิสา ทับสุวรรณ

อ.ทีป่รึกษา: ศ.นพ.สุทัศน์ ฟูเ่จริญ
สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดีเด่น ประจ าปี 2557

จากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์: “โรคบีต้าธาลัสซีเมีย

ฮีโมโกลบินอี : ปัจจัยทีม่ีผลต่อความรุนแรงของโรค

และการรักษาด้วยยนีบ าบัดในเซลล์ต้นก าเนิดชนิด

เหนีย่มน า” (Beta-Thalassemia/HbE: Disease 

Modifiers and Induced Pluripotent Stem Cell 

Based Gene Therapy)

2 ก.พ. 2558
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28 รศ.ดร.พญ.พรรณเพ็ญ วริิยเวชกุล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดี ประจ าปี 2557

จากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์: "การกระตุ้นของ 

ทรานสคริปชัน่แฟคเตอร์ : นิวเคลียร์แฟคเตอร์แคป

ปาบีในโรคมาลาเรีย" (Activation of 

Transcription Factor : Nuclear Factor Kappa 

B (NF-kB) in Malaria)

2 ก.พ. 2558

29
ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวนั

อ.ทีป่รึกษา: ศ.ดร.วรีะพงศ์ ปรัชชญาสิทธกิุล
คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดี ประจ าปี 2557

จากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช: "การประยกุต์ใช้

เหมืองข้อมูลเพือ่การพัฒนาสารออกฤทธิท์างชีวภาพ

และการประเมินภาวะสุขภาพ" (Data Mining for 

Development of Bioactive Compounds and 

Assessment of Health Parameters)

2 ก.พ. 2558

30
ดร.สนอง คลังพระศรี

อ.ทีป่รึกษา: รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข
วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดี ประจ าปี 2557

จากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาปรัชญา: "แคน : ระบบเสียงและทฤษฎีการ

บรรเลง" (Khaen : Sound System and Theory 

of Playing)

2 ก.พ. 2558

31
ดร.วศิิษฐ์ พรรณรังษี

อ.ทีป่รึกษา: Assoc.Prof.Dr.Roy Kouwenberg
วทิยาลัยการจัดการ

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดี ประจ าปี 2557

จากส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาเศรษฐศาสตร์: "ธรรมาภิบาลของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย" 

(Corporate Governance , Signaling and 

Violations : A Study of Thai Listed Firms)

2 ก.พ. 2558

32
ศ.ดร.รุจา ภูไ่พบูลย์

และคณะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจ าปี 2558

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์“โปรแกรมพัฒนา

ทักษะชีวติและทักษะสุขภาพส าหรับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษา”

2 ก.พ. 2558

33 ดร.สุพรรณ ยอดยิง่ยง สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้
รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจ าปี 2558

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช “ซิลิกาแอโรเจล – 

วสัดุส าหรับอนาคต”
2 ก.พ. 2558
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34
ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา

และคณะ
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติ

คุณ ประจ าปี 2558

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

สาขาการศึกษา “ระบบการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาต่างประเทศ”
2 ก.พ. 2558

35

ศ.เกียรติคุณ พญ.อรุณี ทรัพยเ์จริญ

รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวชิยกุล

ผศ.นพ.เกรียงศักด์ิ ลิมป์กิตติกุล

รศ.นพ.พรเทพ จันทวานิช

นพ.สราวธุ สุวณัณทัพพะ

นพ.วทิยา จิวริยเวชช์

นพ.วฒิุ ดุลยไชย

ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา

Dr.Harold S. Margolis

Dr.G.William Letson

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัโล่เกียรติคุณระบาดวทิยา (สุชาติ เจตนเสน) 

ประจ าปี 2557

งานรางวลัสัมมนาระบาดวทิยาแห่งชาติ คร้ังที ่22

ประเภทผลงานระบาดวทิยาดีเด่น การศึกษาระบาด

วทิยาของโรคไข้เลือดออกเด็งกีใ่นเด็ก จ.ราชบุรี ฯ
5 ก.พ. 2558

36 นางสมปอง ไตรศิลป์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัประกาศเกียรติคุณ รางวลันักคิดส่ิงประดิษฐ์

รุ่นใหม่ งานวนันักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558 ระดับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ส่ิงประดิษฐ์เพือ่ประโยชน์ทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข: เคร่ืองตรวจสอบการรับรองสิทธอิัจฉริยะ
5 ก.พ. 2558

37 ศ.ดร.โกวทิ พัฒนาปัญญาสัตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปี 2557 

มูลนิธโิทเรเพือ่การส่งเสริมวทิยาศาสตร์ ประเทศไทย
- 9 มี.ค. 2558

38 รศ.ดร.พลังพล คงเสรี
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ DMSc Award ประจ าปี 2558 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมกับ กระทรวง

สาธารณสุข

ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทาง

การแพทยส์าธารณสุข หรือวทิยาศาสตร์การแพทย ์

ชุดตรวจสอบสารปรอทส าหรับผลิตภัณฑ์ฟอกผิวขาว

25 มี.ค. 2558

39 ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน คณะวทิยาศาสตร์

รับพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวทิยา  

ประจ าปี 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

สาขาวทิยาศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
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40 ทพ.อรรถพล ยงวกิุล

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ

เซียล

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ ในการน าเสนอผลงานวชิาการใน

งานประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังที ่1/2558 สมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียลแห่ง

ประเทศไทยฯ

แบบปากเปล่า/ประเภทรายงานผู้ป่วย 

Temporomandibular joint re-ankylosis in 

growing patient:a case report

6 - 8 พ.ค. 2558

41 ทพ.ณัฐพงศ์ อธกิิจรุ่งเรือง

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ

เซียล

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการน าเสนอผลงาน

วชิาการในงานประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังที ่

1/2558 สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเซียลแห่งประเทศไทยฯ

แบบปากเปล่า/ประเภทรายงานผู้ป่วย Partial 

mandibulectomy of ameloblastic fibroma 

and reconstruction with posterior iliac crest 

bone graft:a case report

6 - 8 พ.ค. 2558

42 Dr.Nguyen Truong Minh

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ

เซียล

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ ในการน าเสนอผลงานวชิาการใน

งานประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังที ่1/2558 สมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียลแห่ง

ประเทศไทยฯ

แบบโปสเตอร์/ประเภทงานวจิัย Prediction of 

pharyngeal airway changes in skeletal class 

III deformity patients after orthognathic 

surgery

6 - 8 พ.ค. 2558

43 ทพญ.ชมพูนุท ช านาญช่าง

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ

เซียล

คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ ในการน าเสนอผลงานวชิาการใน

งานประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังที ่1/2558 สมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียลแห่ง

ประเทศไทยฯ

แบบโปสเตอร์/ประเภทรายงานผู้ป่วย Extra-nodal

 T-cell non-Hodgkin's lymphomas presenting 

in maxilla:a case report

6 - 8 พ.ค. 2558

44 อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์
ศูนยว์จิัยพัฒนานวตักรรม

คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี 2557

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

ด้านวชิาการ การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบน

กระดาษส าหรับการตรวจวเิคราะห์สารโลหะและ

สารบ่งชีท่างชีวภาพแบบรู้ผลเร็ว

21 พ.ค. 2558

45 ผศ.ดร.ศิริพร ตันติโพธิพ์ิพัฒน์ สถาบันโภชนาการ
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี 2557

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)
คุณค่าผลไม้ไทย 21 พ.ค. 2558

46 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี 2557

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

ด้านนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยัง่ยนื

ด้วยหลักการของประสิทธภิาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
21 พ.ค. 2558

47 ศ.ดร.นันทวนั บุณยะประภัศร คณะเภสัชศาสตร์
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจ าปี 2557

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)
ด้านสาธารณะ คุณค่าผลไม้ไทย 21 พ.ค. 2558



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

ระดับชำติ

48 ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รางวลันักวจิัยไทยทีม่ีผลงานดีเด่น ในการถวาย

รายงานผลงานวจิัยต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

การประชุมแห่งชาติด้านสูงวยัและผู้สูงวยั คร้ังที ่3 

เฉลิมพระเกียรติ ฯ เนือ่งในโอกาสทรงเจริญ

พระชนมาย ุ60 พรรษา

- 22 พ.ค. 2558

49 ผศ.ดร.พันธญ์า สุนินทบูรณ์
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลั Polymer Society of Thailand (PST) 

Rising Star

สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

- 28 พ.ค. 2558

50 ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวไิล เปรมศรีรัตน์ สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย

รางวลั 100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

บุคคลส าคัญของโลกประจ าปี 2558

มูลนิธอินุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ด้านการศึกษาและส่ือสารมวลชน 7 มิ.ย. 2558

51 ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุนันทา พลปัถพี
ภาควชิาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั 100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

บุคคลส าคัญของโลกประจ าปี 2558

มูลนิธอินุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 7 มิ.ย. 2558

52 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวลั “ระฆังทอง” คร้ังที ่8 ประจ าปี 2558  

สมัชชานักจัดรายการข่าววทิยโุทรทัศน์หนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย (สว.นท.) 

- 15 มิ.ย. 2558

53 ผศ.ดร.ภัทรพร คิม
ภาควชิาวศิวกรรมเคมี

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลั PTIT Scholar Award 2015 - 2016

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 19 มิ.ย. 2558

54 นายภักดี ไข่ลือนาม ศูนยสั์ตวท์ดลองแห่งชาติ
รางวลัพนักงานเล้ียงสัตวท์ดลองดีเด่น (TEQ Award)

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ
- 19 มิ.ย. 2558



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

ระดับชำติ

55 อ.ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ
สาขาวทิยาการเสพติด

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รางวลัธญัญารักษ์อวอร์ด ประจ าปี 2558

การประชุมวชิาการยาเสพติดแห่งชาติคร้ังที ่16 

สถาบันธญัญารักษ์ กรมการแพทย ์กระทรวง

สาธารณสุข

ด้านวชิาการบ าบัดรักษาและฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้เสพ 

ผู้ติด ยาเสพติด
6 ก.ค. 2558

56 ดร.อดิศักด์ิ ร่มแสง คณะวทิยาศาสตร์

รางวลั Outstanding abstract award

งานประชุมวชิาการนานาชาติ Protein Society of 

Thailand Conference 2015

- 16 ก.ค. 2558

57 นางเอือ้งพร พิทักษ์สังข์
งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่

งานวจิัย (R2R) คร้ังที ่8 “R2R สร้างสรรค์ สู่การ

เปล่ียนแปลง: R2R to Transformation”

กลุ่มงานบริการระดับตติยภูมิ: ผลการประคบเยน็ต่อ

การลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคตากระตุกทีฉ่ีดโบ

ทูลินุมท็อกชินชนิดเอ

22 - 24 ก.ค. 2558

58 น.ส.จารุวรรณ คงตระกูล
งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่

งานวจิัย (R2R) คร้ังที ่8 “R2R สร้างสรรค์ สู่การ

เปล่ียนแปลง: R2R to Transformation”

กลุ่มงานบริการระดับตติยภูมิ: ผลการใช้เชิงปฏิบัติ

แผ่นทดสอบ Grade of hematuria ต่อการอุดตัน

ของสายสวนปัสสาวะ ขณะได้รับการชะล้าง

กระเพาะปัสสาวะอยา่งต่อเนือ่ง (CBI) ในผู้ป่วยหลัง

ส่องกล้องผ่าตัดต่อมลูกหมาก (TUR-P) ใน

โรงพยาบาลศิริราช

22 - 24 ก.ค. 2558

59 นางพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่

งานวจิัย (R2R) คร้ังที ่8 “R2R สร้างสรรค์ สู่การ

เปล่ียนแปลง: R2R to Transformation”

กลุ่มนวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์: อุปกรณ์เตือนก่อนลง

จากเตียง “ลุก Alarm”
22 - 24 ก.ค. 2558

60 ผศ.ดร.แพทยห์ญิงพินภัทร ไตรพัทร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัไบโอลาสโก้ ประเทศไทย ประจ าปี 2558 

บริษัท ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย จ ากัด ร่วมกับ วช.

นักวจิัยรุ่นใหม่ดีเด่นทีใ่ช้สัตว ์“การศึกษาความ

ปลอดภัยของยาหอม นวโกฐซ่ึงมีไคร้เครือผสมอยูใ่น

หนูวสิตาร์”

27 ก.ค. 2558



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

ระดับชำติ

61 ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเยน็
ภาควชิาชีวเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี 2558

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยฯี

เรียนรู้การท างานของเอนไซม์สู่นวตักรรมชีวภาพที่

ยัง่ยนื
29 ก.ค. 2558

62
ผศ.นพ.อนุวฒัน์ สุตัณฑวบิูลย์

และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานทีเ่ป็นแบบอยา่งทีดี่ TQM-Best 

Practices in Thailand

จากมูลนิธส่ิงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

“ระบบการวางแผนงบประมาณประจ าปี เพือ่ความ

เป็นเลิศขององค์กรคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล”

19 ส.ค. 2558

63 อ.นพ.กันต์ แก้วโรจน์
ภาควชิาออร์โธปิดิกส์

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัการน าเสนอผลงานวจิัยด้านการศึกษาดีเด่น 

จากการประชุมวชิาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง

ประเทศไทย คร้ังที ่16

ประเภทโปสเตอร์: การศึกษาความสัมพันธข์องการ

ใช้ E-Learning ก่อนการเรียนสอนบรรยายของ

นักศึกษาแพทย ์ต่อคะแนนแบบการทดสอบประเมิน

ในชัน้เรียน

 23 - 25 ส.ค. 2558

64 อ.ดร.นพ.นพพร อภิวฒันากุล
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัการน าเสนอผลงานวจิัยด้านการศึกษาชมเชย 

จากการประชุมวชิาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง

ประเทศไทย คร้ังที ่16

ประเภทโปสเตอร์: Evaluation of graduating 

medical student in understanding of dengue 

infection management by using an MEQ 

examination

 23 - 25 ส.ค. 2558

65 ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลั “ผลงานทีน่ าเสนอได้ดีทีสุ่ด” กับการ

น าเสนอผลงานวจิัยและเทคโนโลยต่ีอนักลงทุน 

ประจ าปี 2558 งาน“นาสด้า อินเวสเตอร์ เดย์” 

(NSTDA Investors’Day ) จัดขึน้โดย

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส านักงาน

พัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ(สวทช.)

“ฝึกฝน” ระบบบ าบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมส์แอน

นิเมชัน่
2 ก.ย. 2558

66 ดร.รุจเรขา วทิยาวฑุฒิกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น การประชุมใหญ่โครงการ

ส่งเสริมการวจิัยในอุดมศึกษา คร้ังที ่3 (HERP 

CONGRESS III) ของส านักบริหารโครงการส่งเสริม

การวจิัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวทิยาลัยวจิัย

แห่งชาติ ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)

- 2558



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

ระดับชำติ

67 น.ส.จงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดี 

ประจ าปี 2558

จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)

ผลงานสายดูดเสมหะส าหรับเด็ก: MU-Sucker 2558

68 นางจริยา เลาหวชิ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ป็นเลิศ ระดับดี 

ประจ าปี 2558

จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)

อุปกรณ์กันกัดกล้องส่องตรวจหลอดลม 2558



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

1
น.ส.ภัสรา ตรีรัตนประยรู

น.ส.สุนทรีย ์กล่ินมรรคผล

ศูนยรั์งสีวนิิจฉัยก้าวหน้า

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัการพัฒนาคุณภาพเร่ิมต้น: Initial Quality 

Development – IQD 2557

งาน Mahidol Quality Fair

“ถูกต้อง ถูกใจ รวดเร็วด้วยบาร์โค๊ด” 18 ธ.ค. 2557

2 รศ.ดร.ประภาทิพย ์เอีย่มโสภณา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัประเภทดี

รางวลัต าราศิริราช ประจ าปี 2558

The Rat Lungworm Angiostrongylus 

cantonensis : parssitology, genetics and 

molecular phylogeny 

7 ก.ค. 2558

3 รศ.พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัประเภทดี

รางวลัต าราศิริราช ประจ าปี 2558
การแปลผลภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของตับ 7 ก.ค. 2558

4
รศ.พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัประเภทดี

รางวลัต าราศิริราช ประจ าปี 2558
การตรวจ เอ็ม.อาร์.ไอ.หัวใจ 7 ก.ค. 2558

5 รศ.นพ.วรีศักด์ิ เมืองไพศาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัประเภทดี

รางวลัต าราศิริราช ประจ าปี 2558

การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมอง

เส่ือม
7 ก.ค. 2558

6

ผศ.ดร.นพ.นันทวชั สิทธรัิกษ์

อ.พญ.กมลเนตร วรรณเสวก

อ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์

อ.นพ.ปเนต ผู้กฤตยาคามี

รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช

ผศ.นพ.พนม เกตุมาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัประเภทชมเชย

รางวลัต าราศิริราช ประจ าปี 2558
จิตเวชศิริราช DSM-5 7 ก.ค. 2558

7 อ.พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ
ภาควชิาตจวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยทีติ่ดเชือ้กลากเทียมที่

ผิวหนังและเล็บทีม่ารับการตรวจทีแ่ผนกผู้ป่วยนอก 

รพ.ศิริราช

4 ส.ค. 2558

8 นางบังอร ปิน่แก้ว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

A Study of Smell Discrimination and Smell 

Identification in Thai Adults
4 ส.ค. 2558

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2558

ระดับสถำบัน



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

ระดับสถำบัน

9 น.ส.ยพุิน พูลก าลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

การศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนสายดูดเสมหะ

ระบบปิดทุก 3 วนัและ 7 วนัต่ออัตราการเกิดปอด

อักเสบทีสั่มพันธก์ับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 

(Ventilator-Associated Pneumonia)

4 ส.ค. 2558

10 นายช านาญ เอกวไิล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

โครงการศึกษาเบือ้งต้นการปฏิบัติตามและทราบผล

กฎระเบียบของคนงานและผู้ควบคุมคนงานที่

ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

4 ส.ค. 2558

11 น.ส.เกษรี ปัน้ล้ี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

การประเมินการส่งตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อน

ความถีสู่งผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยผู้ใหญ่ของ

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยในกรุงเทพมหานคร โดย

อ้างอิงเกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี คศ. 2011

4 ส.ค. 2558

12 นางเอือ้งพร พิทักษ์สังข์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

ผลการประคบเยน็ต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วย

โรคตากระตุกทีฉ่ีดโบทูลินุมท็อกชิน ชนิด เอ
4 ส.ค. 2558

13 ผศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา
ภาควชิาสูติศาสตร์ นรีเวชวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

Dyspareunia and Sexual Dysfunction after 

Vaginal Delivery in Thai Primiparous Women 

with Episiotomy

4 ส.ค. 2558

14 รศ.พญ.มานี รักษาเกียรติศักด์ิ
ภาควชิาวสัิญญีวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

The efficacy of the oxygen therapy devices 

after general anesthesia
4 ส.ค. 2558



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

ระดับสถำบัน

15 น.ส.จารุวรรณ คงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

ผลการใช้เชิงปฏิบัติแผ่นทดสอบ Grade of 

hematuria ต่อการอุดตันของสายสวนปัสสาวะขณะ

ได้รับการชะล้างกระเพาะปัสสาวะอยา่งต่อเนือ่ง 

(CBI) ในผู้ป่วยหลังส่องกล้องผ่าตัดต่อมลูกหมาก 

(TUR-P) ในโรงพยาบาลศิริราช

4 ส.ค. 2558

16 ผศ.นพ.พิชัย ลีระศิริผล
ภาควชิาสูติศาสตร์ นรีเวชวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

การรักษาผู้ป่วยทีม่ีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไว

กวา่ปกติด้วย 50% Dimethyl  Sulfoxide ใส่ใน

กระเพาะปัสสาวะ

4 ส.ค. 2558

17 น.ส.ยวุดี เกตสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

ผลของการพยาบาลตามแนวปฏิบัติเพือ่ป้องกันการ

เกิดแผลกดทับของศิริราช
4 ส.ค. 2558

18 น.ส.ณพัชกร ชุติมาสกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั R2R Award 2015

การประชุมวชิาการประจ าปี 2558 ในงานมหกรรม

คุณภาพ (Quality Fair)

ผลของการใช้สีช่วยการมองเห็นและแยกชนิดยาตา

ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดตา
4 ส.ค. 2558

19 ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และ

กายภาพบ าบัด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งต ารา

ผลงานการแต่งต ารา เร่ือง เนือ้งอกกระดูกและเยือ่

อ่อน (Bone and Soft-Tissue Tumors)
7 ก.ย. 2558

20 รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจ านงค์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งต ารา

ผลงานการแต่งต าราเร่ือง วงปีไม้และการประยกุต์

ในประเทศไทย (Tree-Ring and Application in 

Thailand)

7 ก.ย. 2558

21 รศ.วรีะชัย สิริพันธว์ราภรณ์
ภาควชิาฟิสิกส์

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการวจิัย

การสร้างโปรแกรมแปลความหมายข้อมูลแมกนิโต

เทลลูริกซ์ แบบสามมิติ (Three-Dimensional 

Magnetotelluric Inversion)

7 ก.ย. 2558



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

ระดับสถำบัน

22 ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี
ภาควชิาอายรุศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการวจิัย

 ยา“เคเออี 609” กลุ่มอนุพันธส์ไปโรอินโดลอน 

ชนิดใหม่ มีฤทธิฆ์่าเชือ้มาลาเรียชนิดฟัลชิปารัมและ

ไวแวกซ์

7 ก.ย. 2558

23 ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง

หน่วยเคร่ืองมือพิเศษเพือ่การวจิัย

สถานส่งเสริมการวจิัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

ชีวภัณฑ์ส าหรับวนิิจฉัย ประเมินสภาวะและรักษา

โรคภูมิแพ้
7 ก.ย. 2558

24 รศ.นพ.ดร.ประตาป สิงหศิวานนท์
ภาควชิาสุขวทิยาเขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู
- 7 ก.ย. 2558

25 รศ.นพ.นิธพิัฒน์ เจียรกุล
ภาควชิาอายรุศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู
- 7 ก.ย. 2558

26 นางพรพิมล อดัมส์
ส านักงานบริการการวจิัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ
- 7 ก.ย. 2558


