
ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

1

รางวลั KEPCO Leading - Edge Prize, Gold

งาน Bitgaram International Exposition of

 Electric Power Technology 2015 (BIXPO

 2015) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

กระบวนการสังเคราะหซิ์ลิกาแอโรเจลต้นทนุต ่า

 ด้วยการท่าแหง้ที ความดันบรรยากาศ
12 - 14 ต.ค. 2558

2

รางวลั Special Prize (On stage)

จาก Indonesian Invention and 

Innovation Promotion Association 

(INNOPA) ประเทศอินโดนีเซีย

- 12 - 14 ต.ค. 2558

3 ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลั Best Poster Award

งานประชุมวชิาการ 6th Asia-Pacific 

Enterostomal Therapy Nurses 

Association Congress 2015 ประเทศสิงคโปร์

Comparison of Ostomy Rod Types on 

Difficulty,Discomfort and skin 

complication

31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2558

4 รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลั Best Presentation Award

งานประชุม 9th Asia-Pacific Conference of

 Speech,Language and Hearing 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

น่าเสนอผลงานปากเปล่า Aural 

Rehabilitation Program:10 year 

Experience of the program in 

Ramathibodi Hospital

9 - 11 ต.ค. 2558

รำยชื่อนักวิจัย/ผลงำนวิจัยทีไ่ดร้ับรำงวัล ประจ ำปีงบประมำณ 2559

ระดับนำนำชำติ

ดร.สุพรรณ ยอดยิ งยง สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับนำนำชำติ

5
รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์

รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
สถาบนัโภชนาการ

รางวลั “INFOODS Success Story Award 

2015”

จากหน่วยงาน FAO, กรุงโรม ในการประชุม 

International Food Data Conference 

คร้ังที  11 ณ เมืองไฮเดอราบดั ประเทศอินเดีย

- 5 พ.ย. 2558

6 ผศ.ดร.ดาครอง พศิสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัที  3 จากการน่าเสนองานวจิัย

ใน International Conference on 

Nanomaterials and Nanotechnology 

(NANO-15) ภายใต้ Research Theme 

"Bio-nanomaterials for Biomedical 

Technology" ณ ประเทศอินเดีย

Titanium Dioxide nanoparticles and 

their impact on mouse and human 

immune cells

7 - 10 ธ.ค. 2558

7
ดร.นรินทร์ บญุตานนท์

และนักศึกษา

คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัเหรียญทอง

จากงานนิทรรศการ Seoul International 

Invention Fair (SIIF)  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ

เกาหลี

ระบบตรวจวดัและควบคุมการสังเคราะหแ์สง

ของพชือัจฉริยะ
26 - 29 พ.ย. 2558

8 ผศ.ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
ภาควชิาชีววทิยา

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักเทคโนโลยีชีวภาพรุ่นเยาว ์ภาคพื้น

เอเชีย ประจ่าป ี2016 (Young Asian 

Biotechnologist Prize 2016)

จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ ประเทศญี ปุ่น 

(Society for Biotechnology, Japan (SBJ))

- 27 พ.ค. 2559



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับนำนำชำติ

9

น.ส.ภษูณิศา ล้อมทอง

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิา

คณิตศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

(อ.ที ปรึกษา: ผศ.พลัลภ ฮวบสมบรูณ์)

ภาควชิาคณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลั Student Paper Prize

จากสมาคมวชิาการนานาชาติ East Asia 

Section of SIAM

- 27 พ.ค. 2559

10

ผศ.ดร.ธรีเกียรต์ิ เกิดเจริญ

ร่วมกับ น.ส.ธารา สีสะอาด

นักศึกษาปริญญาเอก

หลักสูตรวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัการน่าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอด

เยี ยม

ในการประชุมวชิาการนานาชาติที ฮ่องกง

ได้รับการคัดเลือกใหเ้ข้าร่วมแสดงผลงาน

นวตักรรมเกี ยวกับสิ งทออัจฉริยะและ

เทคโนโลยีสวมใส่ได้ ณ ประเทศเบลเยียม

2559

11 ศ.ดร.สุวไิล เปรมศรีรัตน์
สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรม

เอเชีย

รางวลั UNESCO King Sejong Literacy Prize

 2016

จากองค์การยูเนสโก (รัฐบาลเกาหลี สนับสนุน)

 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั งเศส

ด้านการรู้หนังสือ การเรียนการสอน จาก

โครงการจัดการศึกษาแบบทวภิาษา

(ภาษาไทย-มลายูถิ น)ในพื้นที  4 จังหวดั

ชายแดนภาคใต้

9 ก.ย. 2559

12 ผศ.พญ.กนกพร สุขโต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลั Travel Award

ในงานประชุมวชิาการระดับนานาชาติ The 

48th Annual meeting of the Japan 

Society for Medical education ณ Osaka

 medical college,Osaka Japan

Insights from Novice Facilitators of 

reflective learning for medical 

students:Implications for faculty 

development

27 - 31 ก.ค. 2559



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

1 ศ.ดร.สมทรง บรุุษพฒัน์ สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรม
ทนุศาสตราจารย์วจิัยดีเด่น ประจ่าป ี2558 

จากส่านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิัย
- 19-พ.ย.-58

2

ศ.ดร.สมทรง บรุษพฒัน์

รศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา

ผศ.ดร.ปทัมา พฒัน์พงษ์

ดร.ณรงค์ อาจสมิติ

นายพเิชฐ สีตะพงศ์

นายชิตชยางค์ ยมาภยั

สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรม

เอเชีย

รางวลัผลงานวจิัยดี สาขาปรัชญา ประจ่าป ี

2558  จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ ส่านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“การใช้ภาษาและทศันคติต่อภาษาและการ

ทอ่งเที ยวเชิงชาติพนัธุข์องกลุ่มชาติพนัธุ ์ใน

ภมูิภาคตะวนัตกของประเทศไทย” (Language

 Uses and Attitudes towards Language 

and Ethnic Tourism of Ethnic Groups in 

the Western Region of Thailand)

17-ธ.ค.-58

3 นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ทนุนักวจิัยแกนน่า ประจ่าป ี2558 

จากส่านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ(สวทช.)

การวจิัยแบบบรูณาการเพื อค้นหาชุดของสาร

บง่ชี้ทางชีวภาพชนิดใหม่ ที น่าไปสู่การ

ประยุกต์ใช้กับการตรวจวนิิจฉัย การพยากรณ์

ความรุนแรงของโรคและการรักษาผู้ปว่ย

ไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธภิาพ

17-ธ.ค.-58

4 ศ.พญ.พรรณี ปติิสุทธธิรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลันักวจิัยดีเด่นแหง่ชาติ ประจ่าป ี2558  

จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ ส่านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.) สาขา

วทิยาศาสตร์การแพทย์

- 17-ธ.ค.-58

รำยชื่อนักวิจัย/นักวิทยำศำสตร/์รำงวัลและผลงำนวิจัยดเีดน่ประจ ำปี 2559 

ระดับชำติ



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

5

Professor Nicholas P. Day

Professor Sharon J. Peacock

รศ.พญ.วริงค์รอง เจียรกุล

รศ.นพ.ดิเรก ล้ิมมธรุสกุล

รศ.ดร.นริศรา จันทราทติย์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น สาขาวทิยาศาสตร์

การแพทย์ ประจ่าป ี2558  จากรางวลัสภา

วจิัยแหง่ชาติ ส่านักงานคณะกรรมการวจิัย

แหง่ชาติ(วช.)

“การเปรียบเทยีบ trimetthoprim - 

sulphamethoxazole กับ trimethoprim 

sulphamethoxazole ร่วมกับ doxycyclin 

ในการรักษาโรคเมลิออยโดสิสในช่วงการก่าจัด

เชื้อปอ้งกันการกลับมาเปน็ซ่้า(MERTH) : 

การศึกษาแบบ multicentre, double-bline,

 non-inferiority, randonized controlled” 

(Timemethoprim-sulphamethoxazole 

versus trimethoprim-

sulphamethoxazole plus doxyclycline 

as oral eradicative treatment for 

melioidosis (MERTH) : a multicentre, 

double-blind, non-inferiority, 

randomized controlled trail)

17-ธ.ค.-58

6 ผศ.นพ.ดิเรก ล้ิมมธรุสกุล
ภาควชิาสุขวทิยาเขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลั Thailand Frontier Author Award 

(นักวจิัยดีเด่น) ส่านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา

 ผลงานตีพมิพแ์ละถูกอ้างอิงสูงของ Web of 

science
12 พ.ย. 58



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

7

รศ.นพ.วปิร วปิระกษติ

นพ.ศุภชัย เอกวฒันะกิจ

น.ส.สุชาดา ร้ิวเหลือง

นายนิพนธ ์ชาเหลา

นางกัลยา เตชะวณิชย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น สาขาวทิยาศาสตร์

การแพทย์ ประจ่าป ี2558  จากรางวลัสภา

วจิัยแหง่ชาติ ส่านักงานคณะกรรมการวจิัย

แหง่ชาติ(วช.)

“การค้นพบโรคโลหติจางทางพนัธกุรรมชนิด

ใหม่ในโลกจากการกลาย พนัธุข์องยีน เคเอล

เอฟ 1” (Mutations in Kruppel-like Factoe

 1 (KFL1) Case A Novel Form of 

Transfusion-Deprndent Hereditary 

Hemolytic Anemia)

17-ธ.ค.-58

8 รศ.ดร.วรีะชัย สิริพนัธว์ราภรณ์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัย ระดับดีมาก สาขา

วทิยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 

ประจ่าป ี2558  จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ 

ส่านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“โปรแกรมอินเวอร์ชันส่าหรับข้อมูลแมกนีโต

เทลลูริกซ์แบบสามมิติ ด้วยเทคนิคดาต้าสเปซ” 

(Three-dimensional magnetotelluric 

inversion : data-space method)

17-ธ.ค.-58

9 รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบตุร วทิยาลัยการจัดการ

รางวลัผลงานวจิัยดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ 

ประจ่าป ี2558  จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ 

ส่านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“ชุดวสัิยทศัน์แหง่องค์กร” (Organizational 

Vision Research)
17-ธ.ค.-58



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

10
ดร.วชัราภรณ์ ทาหาร

อ.ที ปรึกษา: ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น สาขาวทิยาศาสตร์เคมี

และเภสัช ประจ่าป ี2558  จากรางวลัสภาวจิัย

แหง่ชาติ ส่านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

(วช.)

“หวัข้อที  1 : การสังเคราะหแ์บบอสมมาตร

ของสารประกอบ เจ็ม-ไดฟลูออโรเมททลิลีน

เนทเต็ด ไดไฮดรอกซีพวิโรลิซิดีน และอินโดลิซิ

ดิน หวัข้อที  2 : การสังเคราะหแ์บบอสมมาตร

ของสารประกอบ เจ็ม- ไดฟลูออโรเมททลิลีน

เนทเต็ดลิเนียร์ไตรควเินน” (PARTⅠ: 

Asymmetric Synthesis of gem-

Difluoromethylenated Dihydroxy 

Pyrrolizidines and Indolizidines PARTⅡ: 

Asymmetric Synthesis of gem-

Difluoromethylenated Linear 

Triquinanes)

17-ธ.ค.-58

11

ดร.วรพนัธ ์คู่สกุลนิรันดร์

อ.ที ปรึกษา: Associate Professor Dr. 

Jian Zhang

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื อสาร

รางวลัวทิยานิพนธดี์มาก สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจ่าป ี2558  

จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ ส่านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“การจดจ่ารูปแบบการเดินของคนเพื อใช้

แยกอัตลักษณ์ตัวบคุคล โดยอัตโนมัติผ่านกล้อง

วดีิโอหรือกล้องวงจรปดิ โดยมีคุณสมบติัที ทน

ต่อการเปลี ยนแปลงของเงื อนไขต่างๆ ของการ

เดิน” (Human Gait Recognition under 

Changes of Walking Conditions)

17-ธ.ค.-58



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

12

ดร.วนัทนีย์ วริิยสิทธาวฒัน์

อ.ที ปรึกษา: Professor Dr. Ozan 

Tonguz

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื อสาร

รางวลัวทิยานิพนธดี์มาก สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจ่าป ี2558  

จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ ส่านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“กรอบการท่างานส่าหรับการสื อสารที เชื อถือ

ได้และมีประสิทธภิาพ ในเครือข่ายการสื อสาร

ระหวา่งยานพาหนะ” (A Framework for 

Reliable and Efficient Communications 

in Vehicular Networks)

17-ธ.ค.-58

13

ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

อ.ที ปรึกษา: Associate Professor Dr. 

James Wilhelm

สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัวทิยานิพนธดี์ สาขาวทิยาศาสตร์

การแพทย์ ประจ่าป ี2558  จากรางวลัสภา

วจิัยแหง่ชาติ ส่านักงานคณะกรรมการวจิัย

แหง่ชาติ(วช.)

“การค้นพบโครงสร้างขนาดใหญ่ที เกิดจากการ

รวมตัวกันของเอนไซม์และมีผลในการควบคุม

การท่างานของเอนไซม์ในยีสต์ 

Saccharomyces cerevisiae” 

(Polymerization and Partitioning : a 

Novel Mechanism for Regulating 

Metabolic Enzyme Activity in 

Saccharomyces cerevisiae)

17-ธ.ค.-58

14

ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์

อ.ที ปรึกษา: Professor Dr.Jan 

Kitajewski

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและ

เภสัช ประจ่าป ี2558  จากรางวลัสภาวจิัย

แหง่ชาติ ส่านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

(วช.)

“การส่งสัญญาณ Notch ในกระบวนการสร้าง

เส้นเลือดใหม่ในโรคมะเร็ง” (Notch Signaling 

in Tumor Angiogenesis)

17-ธ.ค.-58



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

15
ดร.สุภรักษ ์สุริยันเกียรติแก้ว

อ.ที ปรึกษา: รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบตุร
 วทิยาลัยการจัดการ

รางวลัวทิยานิพนธดี์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

ประจ่าป ี2558  จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ 

ส่านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“งานวจิัยเชิงประจักษเ์กี ยวกับปจัจัยทางด้าน

ภาวะผู้น่าและการจัดการองค์กรที ส่งผลใหเ้กิด

ความส่าเร็จและความยั งยืนขององค์กรในกลุ่ม

ธรุกิจเอสเอ็มอีไทย” (Essential Leadership 

and Management Factors Predicting 

Performance Outcomes and 

Organisational Sustainability in Thai 

SMES : An Empirical Investigation)

17-ธ.ค.-58

16
ดร.พรทพิย์ แก่งอินทร์

อ.ที ปรึกษา: ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช
คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ สาขาวทิยาศาสตร์

กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจ่าป ี2558  

จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ ส่านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“การจ่าลองเชิงตัวเลขของการรักษาโรคมะเร็ง

ในเนื้อเยื อชีวภาพ โดยใช้ความร้อนจาก

พลังงานคลื นแม่เหล็กไฟฟา้”  (Numericial 

Simulation of Thermal Ablation in 

Biological Tissue by Electromagnetic 

Energy)

17-ธ.ค.-58

17

รศ.น.สพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต

ดร.ปานน้่าทพิย์ พทิกัษสั์จจะกุล

Professor Dr.Kuzuyoshi Ikuta

Assistant Professor Dr.Tadahiro 

Sasaki

ดร.ชลทพิย์ พพิฒันาบรูณ์

สพญ.ดร.ชญานี เศรษฐปราโมทย์

และทมี

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น สาขา

วทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าป ี2559  จาก

รางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ ส่านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“แอนติบอดีมนุษย์ส่าหรับรักษาไข้เลือดออก” 

Therapeutic human antibodies against 

Dengue virus

17-ธ.ค.-58



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

18
ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวสัด์ิ

และทมี
คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้นดี สาขา

วทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าป ี2559  จาก

รางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ ส่านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วย

สัญญาณสมอง” Anti-Drowsy Driving Alarm
17-ธ.ค.-58

19
รศ.ดร.พลังพล คงเสรี

และทมี
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้นดี สาขา

วทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจ่าป ี2559  

จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ ส่านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“ชุดตรวจสอบสารปรอทในเครื องส่าอางฟอก

ผิวขาว” Mercury test kit for 

skin-whitening cosmetics

17-ธ.ค.-58

20

รศ.ดร.ปณัรสี ฤทธปิระวติั

รศ.ชนัตถ์ อาคมานนท์

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

และทมี

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้นดี สาขาการศึกษา

ประจ่าป ี2559  จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ 

ส่านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“หุ่นยนต์ฟา้ใส: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้เพื อ

น้องคนพเิศษ” Fhasai Robot: An 

educational robot for children with 

special needs

17-ธ.ค.-58

21

รางวลัสตรีตัวอย่างแหง่ป ีประจ่าป ีพ.ศ. 2558 

 ในโครงการหนึ งล้านกล้าความดีถวายในหลวง 

โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ ์จุลานนท ์

องคมนตรี เปน็ประธาน

สาขา งานวจิัยและพฒันา 26-ม.ค.-59

22

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน

ประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (i-MedBot 

Innovation Contest 2016) โดยศูนย์ความ

เปน็เลิศด้านชีววทิยาศาสตร์(TCELS) 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"เครื องกายภาพไจโรโรลเลอร์ส่วนมือและแขน"

 Gyro-Roller, A Virtual Reality Enabled 

Gyroscopic Rehabilitation Device for 

Stroke Patients

10-ก.ย.-59

รศ.ดร.ปณัรสี ฤทธปิระวติั
ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

23
ดร.นรินทร์ บญุตานนท์

และทมี

คณะสิ งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้นดี สาขา

วศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิัย 

ประจ่าป ี2559  จากรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ 

ส่านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ(วช.)

“กังหนัลมแบบใบพดัหมุนสวนทาง” Counter

 Rotating Wind Generator
17-ธ.ค.-58

24
ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

และทมี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื อสาร

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้นประกาศเกียรติคุณ

 สาขาการศึกษา ประจ่าป ี2559  จากรางวลั

สภาวจิัยแหง่ชาติ ส่านักงานคณะกรรมการวจิัย

แหง่ชาติ(วช.)

“ดินแดนแหง่เวทมนตร์” Magical Lands 17-ธ.ค.-58

25

“ทนุวจิัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื อสตรีในงาน

วทิยาศาสตร์” คร้ังที  13 ประจ่าป ี2558 บริษทั

 ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ่ากัด

สาขาวสัดุศาสตร์ “การพฒันาเทคโนโลยี และ

นวตักรรมวสัดุเพื อสิ งแวดล้อม”
12 พ.ย. 58

26

รางวลั Wiley-CST Award for Contribution 

to Green Chemistry 2015 จากสมาคมเคมี

แหง่ประเทศไทยในพระอุปถัมภข์อง ศ.ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี

- ก.พ.-59

27 ผศ.ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

“ทนุวจิัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื อสตรีในงาน

วทิยาศาสตร์” คร้ังที  13 ประจ่าป ี2558 บริษทั

 ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ่ากัด

สาขาวทิยาศาสตร์เคมี “การสังเคราะหแ์บบ

อสมมาตรของสารประเภทเซโคลิกแนนที สกัด

ได้จากสมุนไพรไทยที มีฤทธิท์างชีวภาพ”

12 พ.ย. 58

รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

28 ผศ.ดร.ภทัรพร คิม
ภาควชิาวศิวกรรมเคมี

คณะวศิวกรรมศาสตร์

“ทนุวจิัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื อสตรีในงาน

วทิยาศาสตร์” คร้ังที  13 ประจ่าป ี2558 บริษทั

 ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ่ากัด

สาขาวทิยาศาสตร์เคมี "การผลิตก๊าซธรรมชาติ

สังเคราะหจ์ากไอน้่าและคาร์บอนไดออกไซด์ 

ด้วยเซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็ง"

12 พ.ย. 58

29 รศ.ดร.ภญิโญ พานิชพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์อาวโุส คร้ังที  41 

ประจ่าป ี2558 สมาคมวทิยาศาสตร์แหง่

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ร่วมกับ

ส่านักงานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

 หวัข้อ "ประตูสู่อาเซียนด้วยวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย"ี
6 พ.ย. 58

30 ดร.อดิศักด์ิ ร่มแสง
ภาควชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวทิยาศาสตร์

ได้รับโล่รางวลั The 2015 Taguchi Prize for

 Outstanding Doctoral Degree Thesis 

จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย

 ประเภทวทิยานิพนธดี์เด่น ระดับปริญญาเอก

- 18 พ.ย. 58

31
รางวลั Young Scientist Award จากการ

ประชุมวชิาการนานาชาติ SAADC 2015
- 27-30 ต.ค. 58

32

รางวลั The Best Scientific Presentation 

Paper Award จากการประชุมวชิาการ

นานาชาติ SAADC 2015

- 27-30 ต.ค. 58

รศ.ดร.ปณัฐ อนุรักษป์รีดา วทิยาเขตกาญจนบรีุ
- 19-ก.พ.-59

รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษป์รีดา วทิยาเขตกาญจนบรีุ

33

รางวลันักปรสิตวทิยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจ่าป ี

2559 จากสมาคมปรสิตวทิยาและอายุรศาสตร์

เขตร้อนแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

ผศ.ดร.นิทศัน์ สุขรุ่ง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

34 รศ.ดร.เทวญั จันทร์วไิลศรี คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น Researcher Award  

2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher 

Awards จากส่านักงานกองทนุสนับสนุนการ

วจิัย (สกว.) ส่านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับส่านักพมิพ ์Elsevier 

 Life Sciences & Agricultural Sciences

“ตัวบง่ชี้ชีวภาพของโรคมะเร็งโพรงจมูกร่วมคอ

หอย”
30 พ.ย. 58

35 ผศ.ดร.ยศวนัต์ ตินิกุล วทิยาเขตนครสวรรค์

รางวลั Young Researcher Award  รางวลั

ผลงานวจิัยดีเด่น 2015 TRF-CHE-Scopus 

Researcher Awards  Life Sciences & 

Agricultural Sciences

- 30 พ.ย. 58

36 ศ.ดร.ดันแคน ริชาร์ด สมิธ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น

 2015 TRF-Thomson Reuters-OHEC 

Research Excellence Awards

- 6 ม.ค. 59

37

รางวลั Pacifichem 2015 Early Career 

Chemist จาก The 2015 International 

Chemical Congress of Pacific Basin 

Societies (PAC CHEM™)

- ก.พ.-59

- 19-ก.พ.-59

รศ.ดร.วฒิุชัย เอื้อวทิยาศุภร
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

33

รางวลันักปรสิตวทิยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจ่าป ี

2559 จากสมาคมปรสิตวทิยาและอายุรศาสตร์

เขตร้อนแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

38

รางวลัการน่าเสนอผลงานวจิัยดีเยี ยมแบบ

โปสเตอร์ ในการประชุม "นักวจิัยรุ่นใหม่...พบ...

เมธวีจิัยอาวโุส สกว." คร้ังที  15 จากส่านักงาน

กองทนุสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

- 6-ม.ค.-59

39

รางวลัการน่าเสนอผลงานวจิัยดีเยี ยมแบบ

โปสเตอร์ ในการประชุม "นักวจิัยรุ่นใหม่...พบ...

เมธวีจิัยอาวโุส สกว." คร้ังที  15 จากส่านักงาน

กองทนุสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

- 6-ม.ค.-59

40

รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่  ประจ่าป ี2559

จากมูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในพระบรมราชูปถัมภ ์ สาขาเคมี

"เรียนรู้การออกแบบกระบวนการการ

สังเคราะหส์ารอินทรีย.์..สู่การพฒันานวตักรรม

การสังเคราะหส์ารที ยั งยืน"

27-ก.ค.-59

41 ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลั CST High Impact Chemist Award 

2015 จากสมาคมเคมีแหง่ประเทศไทยในพระ

อุปถัมภข์องศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

- ก.พ.-59

42 ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุลดาวรุ่ง 

(Young BMB 2016 Awards) พ.ศ. 2559 

จากสมาคมวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์

- 26 – 27 พ.ค. 59

รศ.ดร.วฒิุชัย เอื้อวทิยาศุภร
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

ผศ.ดร.ศิริลตา ยศแผ่น
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

43 รศ.ดร.ปนัดดา บญุเสริม สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลันักชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุลดีเด่นพ.ศ.

 2559 (Prof. M.R. Jisnuson Svasti BMB 

Award) จากสมาคมวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- 26 – 27 พ.ค. 59

44
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

(คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์)
คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัและเงินทนุช่วยเหลือการวจิัยฯ คร้ังที  22

 จากมูลนิธโิทเร เพื อการส่งเสริมวทิยาศาสตร์

แหง่ประเทศไทย สาขาวศิวกรรมศาสตร์

โครงการ การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่

สังคม : ระบบหุ่นยนต์ฝึกหดัการผ่าตัดด้วย

ภาพเสมือนจริงแบบแรงสะทอ้นกลับ

11-มี.ค.-59

45

นางสุชาดา เจะดอเลาะ

(นักศึกษาปริญญาโท) 

อ.ที ปรึกษา: ผศ.ดร.จุฬารักษ ์กววีวิธิชัย

สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติั

ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

เกียรติบตัรรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก

การประกวดนวตักรรมทางการพยาบาลเพื อ

สร้างเสริมสุขภาพ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในการประชุมพยาบาล

แหง่ชาติคร้ังที  15 ประเภทการสร้างเสริม

สุขภาพส่าหรับประชาชนที ด่าเนินการโดย

นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโทและเอก

การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรื อง

การดูแลตนเองส่าหรับชาวไทยมุสลิมที เปน็โรค

ความดันโลหติสูง

9-12 พ.ย. 58

46 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล
คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวจิัยเชิง

วชิาการ ระดับดีเยี ยม ด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ

ไทย ป ี2557 

- 1 มี.ค 59

47
พญ.ลลิดา หวา่นพชืน์

อ.ที ปรึกษา: ผศ.นพ.ภาวนิ เกษกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัชนะเลิศ จากการประชุมวชิาการ

ประจ่าป ีคร้ังที  1/2559 ของราชวทิยาลัยโสต 

ศอ นาสิก แพทย์แหง่ประเทศไทย

การศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งความแข็งแรง

ของล้ินและโอกาสการเกิดภาวะส่าลักอาหาร
26-28 เม.ย. 59



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

48
พญ.วราลักษณ์ ยั งสกุล

อ.ที ปรึกษา: อ.นพ.เจตน์ ล่ายองเสถียร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัรองชนะเลิศ จากการประชุมวชิาการ

ประจ่าป ีคร้ังที  1/2559 ของราชวทิยาลัยโสต 

ศอ นาสิก แพทย์แหง่ประเทศไทย

การศึกษาความเที ยงและความตรงของ

แบบสอบถามอาการทางจมูกและไซนัส ฉบบั

ภาษาไทยในโรคไซนัสอักเสบเร้ือรัง

26-28 เม.ย. 59

ศ.ดร.พมิพใ์จ ใจเย็น คณะวทิยาศาสตร์

ดร.รัชนก ตินิกุล วทิยาเขตนครสวรรค์

50 ผศ.ดร.ดาครอง พศิสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัชนะเลิศจากงาน Tech Plan Demo 

Day in Thailand จัดโดย Leave a Nest Co.,

 Ltd. ประเทศญี ปุ่น

"Gold nanoparticles for wound healing" 19-มิ.ย.-59

51 รศ.ดร.นพ.วรุตม์  โล่หสิ์ริวฒัน์
ภาควชิาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัรองชนะเลิศ ในการประกวดรางวลั 

DMSc Award ประจ่าป ี2559 ประเภท

หนังสือ/ต่าราทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์ของ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข

ผลงานเรื อง "โรคของไส้ตรงและทวารหนักที 

พบบอ่ย" 
21-มี.ค.-59

52 ผศ.ดร.พนิดา สุรวฒันาวงศ์
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่  ประจ่าป ี2559

จากมูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในพระบรมราชูปถัมภ ์ สาขาเคมี

"เคมีค่านวณเพื ออธบิายกลไกของปฏกิิริยาเคมี

และชีวเคม"ี
27-ก.ค.-59

53 อ.ดร.สุธา เหลือลมัย
ภาควชิาหหูนวกศึกษา

วทิยาลัยราชสุดา

รางวลัชนะเลิศการประกวดสื อนวตักรรม ใน

งานสัมมนาวชิาการระดับชาติด้านคนพกิาร 

คร้ังที  8 ประจ่าป ี2559

"นวตักรรมการสอนบวก-ลบ-คูณ-หาร ส่าหรับ

ผู้เรียนที พกิารทางการได้ยิน"
27-ก.ค.-59

รางวลัที  3 และรางวลัพเิศษจากงาน Tech 

Plan Demo Day in Thailand จัดโดย Leave

 a Nest Co., Ltd. ประเทศญี ปุ่น

เอนไซม์เร่งปฏกิิริยาการเรืองแสงเพื อเปน็ตัว

ตรวจวดัชีวภาพ
19-มิ.ย.-5949



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

54

นส.นภสร ศศิโภคา

นส.ปาลิตา ทองสมบรูณ์

นายปริญญา ศรีสวสัด์ิเกตุ

อ.ที ปรึกษา: ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริย

โรจน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื อสาร

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด

ผลงานนวตักรรมสายอุดมศึกษา ในงาน

มหกรรมงานวจิัยแหง่ชาติ ประจ่าป ี2559 ด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์

เครื องมือสื อสารส่าหรับผู้ที มีภาวะบกพร่อง

ทางการสื อความหมาย
18-20 ส.ค. 59

55 นางเพญ็รุ่ง จอกแก้ว คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัชมเชย พนักงานเล้ียงสัตวท์ดลอง 

ประจ่าป ี2559 (TEQ Award) จากสถาบนั

พฒันาการด่าเนินการต่อสัตวฯ์ (สพสว.) วช.

และบริษทั TEQ จ่ากัด

-  ก.ค. 2559

56

พญ.กัณหช์ลิต ถนอมกิตติ 

(นักศึกษาปทีี  3)

อ.ที ปรึกษา: ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง 

และ ศ.นพ.วศิิษฎ ์ทองบญุเกิด

ภาควชิาตจวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานวจิัยของแพทย์ประจ่าบา้นดีเด่น 

อันดับที  1

ในงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมแพทย์ผิวหนัง

แหง่ประเทศไทยประจ่าป ี2559

Proteome analysis of biopsies from 

lesional versus nonlesional areas of 

lopecia areata 

23-25 มีค 59

57
ภาควชิาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

ภาควชิาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวจิัยเชิง

วชิาการ ระดับดีเยี ยม ด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ

ไทย ป ี2557 

- 1 มี.ค 59

58
น.ส.พริิยา เหลืองวฒันนันท์

นักศึกษาปริญญาเอก (นานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลั Outstanding abstrct Award จาก 

11th International  Symposium of the 

Protein Society of Thailand

Engineering of a novel tri-functional 

antioxidant enzymes with 

MnSOD,catalase and cell-permeable 

activities

3-5 สค 59



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับชำติ

59 อ.ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร -

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  The Best 

Scientific Poster Award 

จากการประชุมใหญ่ทางวชิาการประจ่าป ี2559

 ราชวทิยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวทิยาสมาคม 

แหง่ประเทศไทย

Dynamic image-based diagnostic 

apporach of obstructive sleep apnea 

using low dose volumetric 320-slice 

computed tomography and real-time 

portable polysomnography

24-26 มีค 59

60 น.ส.สุจาริณี สังข์วรรณะ -

รางวลัผลงานวจิัยดีมาก ในการประชุมวชิาการ

ระดับชาติ มหาวทิยาลัยทกัษณิ คร้ังที  26  

ประจ่าป ี2559 ภาคโปสเตอร์ ด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 27-พ.ค.-59

61 ภญ.ดร.สุดจิต ล้วนพชิญ์พงศ์

ศูนย์ความเปน็เลิศทางงานวจิัยส

เต็มเซลล์ของศิริราช คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

“ทนุวจิัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื อสตรีในงาน

วทิยาศาสตร์” คร้ังที  14 ประจ่าป ี2559 บริษทั

 ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ่ากัด สาขา

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ

- 21 กย 59

62 ศ.ดร.โกวทิ พฒันาปญัญาสัตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทนุศาสตราจารย์วจิัยดีเด่น ประจ่าป ี2559 

จากส่านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิัย
- 1-เม.ย.-59

63 รศ.ดร.มัลลิกา อิ มวงศ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลันักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ่าป ี2559 

จากมูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทบคุคล: การพฒันาการตรวจเชื้อ

มาลาเรียที มีความไวสูง เพื อค้นหาผู้ที ติดเชื้อแต่

ไม่แสดงอาการของโรค (ultra-sensitive qPCR)

21-ก.ย.-59



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

1 ศ.ดร.พมิพพ์รรณ ศิลปสุวรรณ
ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 สาขาความเปน็ครู 2-ก.ย.-59

2 นายภาสกร บญุคุ้ม สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม

รางวลัชมเชย ในงานมหกรรมคุณภาพ

มหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 

(Mahidol Quality Fair # 2015)

ประเภทโปสเตอร์  "การประยุกต์ใช้แบบฟอร์ม

ออนไลน์ ในการท่ารายงานร้อยละของจ่านวน

นักศึกษาและบคุลากรที รับรู้และเข้าใจ

วฒันธรรมองค์กรของมหาวทิยาลัยมหดิล" 

16 พ.ย. 58

3 ผศ.ดร.ธรีเกียรต์ิ เกิดเจริญ คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558
สาขาการประดิษฐ์และนวตักรรม จากผลงาน

เรื อง จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเปา๋หิ้ว
2-ก.ย.-59

4 รศ.ดร.อภนิันท ์อุดมกิจ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558

สาขาการวจิัย จากผลงานเรื อง การทดแทน

การตัดตาของกุ้งเพื อกระตุ้นการวางไข่โดยใช้

สารชีวโมเลกุล

2-ก.ย.-59

5 ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์

ภาควชิาจุลชีววทิยาและอิมมิว

โนโลยี

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 สาขาความเปน็ครู 2-ก.ย.-59

6 ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท

ภาควชิาเวชศาสตร์ปอ้งกันและ

สังคม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 สาขาความเปน็ครู 2-ก.ย.-59

7 รศ.พญ.ปยิาภรณ์ อภสิารธนรักษ์
ภาควชิารังสีวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558

สาขาการแต่งต่ารา:“การแปลผลภาพเอกซเรย์

คอมพวิเตอร์ของตับ”
2-ก.ย.-59

รำยชื่อนักวิจัย/นักวิทยำศำสตร/์รำงวัลและผลงำนวิจัยดเีดน่ประจ ำปี 2559 

ระดับสถำบนั
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8 ผศ.ทพ.เกียรติอนันต์ บญุศิริเศรษฐ

ภาควชิาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะทนัตแพทยศาสตร์

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 สาขาการบริการ 2-ก.ย.-59

9 ผศ.นพ.วศิิษฎ ์วามวาณิชย์

ภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิคส์

และกายภาพบ่าบดั

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 สาขาการบริการ 2-ก.ย.-59

10 ผศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่นของอาจารย/์นักวจิัยรุ่น

ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ประจ่าป ี2558

Deficient DNA mismatch repair is 

associated with favorable prognosis in 

Thai patients with sporadic colorectal 

cancer

7-มิ.ย.-59

11 อ.นพ.อธรัิฐ บญุญาศิริ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น  คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล ประจ่าป ี2558

ด้านสาธารณสุขและชุมชนสังคม

Effectiveness of Chlorhexidine Wipes for 

the Prevention of Multidrug-Resistant 

Bacterial Colonization and Hospital-

Acquired Infections in Intensive Care 

Unit Patients: A Randomized Trial in 

Thailand

7-มิ.ย.-59

12 รศ.ดร.ไพรัช สายวรุิณพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น  คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล ประจ่าป ี2558

ด้านนวตักรรม:โปรแกรมการวเิคราะหค่์า T2* 

ของกล้ามเนื้อหวัใจและค่า LIC ของตับจาก

ภาพแม่เหล็กไฟฟา้ 

7-มิ.ย.-59



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล

ระดับสถำบนั

13 รศ.พญ.พนัสยา เธยีรธาดากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น  คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล ประจ่าป ี2558

ด้านนวตักรรม:Use of an Automated 

Coagulation Analyzer to Perform 

Heparin Neutralization With Polybrene 

in Blood Samples for Routine 

Coagulation Testing

7-มิ.ย.-59

14 รศ.พญ.ศศิจิต เวชแพศย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น  คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล ประจ่าป ี2558

ด้านปรีคลินิกหรือชีวการแพทย:์HLA class I 

supertype associations with clinical 

outcome of secondary dengue virus 

infections in ethnic Thais

7-มิ.ย.-59

15 ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น  คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล ประจ่าป ี2558

ด้านปรีคลินิกหรือชีวการแพทย:์

Transdifferentiation of erythroblasts to 

megakaryocytes using FLI1 and ERG 

transcription factors

7-มิ.ย.-59

16 อ.พญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น  คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล ประจ่าป ี2558

ด้านคลินิก:Dobutamine stress 

echocardiography during follow-up 

surveillance in heart transplant patients: 

Diagnostic accuracy and predictors of 

outcomes

7-มิ.ย.-59

17 ผศ.พญ.อรณี แสนมณีชัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น  คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล ประจ่าป ี2558

ด้านคลินิก:Genotype-phenotype 

characteristics and baseline natural 

history of heritable neuropathies 

caused by mutations in the MPZ gene 

7-มิ.ย.-59



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ป ีที่ได้รบัรำงวัล
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18 นายนพดล โอวาทมหาศิลป์ -

รางวลัดีเด่น ในงานมหกรรมคุณภาพ

มหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 

(Mahidol Quality Fair # 2015)

การพฒันาคุณภาพการบริการวชิาการ (Oral 

Presentation):

Evolution Smart Board

16 พ.ย. 58

19 นายสมศักด์ิ ธนาศรี -

รางวลัดีเด่น ในงานมหกรรมคุณภาพ

มหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 

(Mahidol Quality Fair # 2015)

การพฒันาทางกายภาพและสิ งแวดล้อม (Oral 

Presentation):

โครงการทิ้งหมดจด

16 พ.ย. 58

20 นายกิตติคุณ ทองกัญชร -

รางวลัชมเชย ในงานมหกรรมคุณภาพ

มหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 

(Mahidol Quality Fair # 2015)

การพฒันาคุณภาพงานคลังและพสัดุ/

HR/Happy Workplace (Oral 

Presentation):ICT Briefcase : ระบบ Cloud

 Storage ส่าหรับคณะ ICT

16 พ.ย. 58

21 นายจตุรงค์ แสงโคตร -

รางวลัชมเชย ในงานมหกรรมคุณภาพ

มหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 

(Mahidol Quality Fair # 2015)

Story Telling (Oral Presentation): สวติช์

ภาพช่วยสอน
16 พ.ย. 58

22 นางธนพร สังข์ประเสริฐ -

รางวลัชมเชย ในงานมหกรรมคุณภาพ

มหาวทิยาลัยมหดิล ประจ่าป ี2558 

(Mahidol Quality Fair # 2015)

การพฒันาคุณภาพงานคลังและพสัดุ/

HR/Happy Workplace 

(Poster Presentation):เอกสารครบ ค้นพบไว

 #2 : Doc Reference

16 พ.ย. 58

23
น.ส.กันตรัตน์ อรุณรุ่งวเิชียร

อ.ที ปรึกษา: ศ.ดร.โอภา วชัระคุปต์
คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ระดับปริญญาเอก 

ประจ่าป ี2558 บณัฑิตวทิยาลัย
กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3-ส.ค.-59

24
น.ส.พชิญาภคั วนิทะชัย

อ.ที ปรึกษา: Prof.Dr.Duncan R. Smith
สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ระดับปริญญาเอก 

ประจ่าป ี2558 บณัฑิตวทิยาลัย
กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3-ส.ค.-59
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ระดับสถำบนั

25
นายพนูทว ีแซ่เตีย

อ.ที ปรึกษา: ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ระดับปริญญาเอก 

ประจ่าป ี2558 บณัฑิตวทิยาลัย
กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 3-ส.ค.-59

26
น.ส.ศวติา จิวจินดา

อ.ที ปรึกษา: รศ.ดร.วนัดี กฤษณพนัธ์
คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ระดับปริญญาเอก 

ประจ่าป ี2558 บณัฑิตวทิยาลัย
กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 3-ส.ค.-59

27
น.ส.วชัราภรณ์ ทาหาร 

อ.ที ปรึกษา: ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ระดับปริญญาเอก 

ประจ่าป ี2558 บณัฑิตวทิยาลัย
กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 3-ส.ค.-59

28
นายวรวฒัน์ จันทร์สมบรูณ์

อ.ที ปรึกษา: ผศ.ดร.สุวรรณา บญุตานนท์
คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ระดับปริญญาโท ประจ่าปี

 2558 บณัฑิตวทิยาลัย
กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 3-ส.ค.-59

29

น.ส.ปาหนัน สุนทรศารทลู

(อ.ที ปรึกษา: ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญ

พนัธุ)์

คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ระดับปริญญาเอก 

ประจ่าป ี2558 บณัฑิตวทิยาลัย

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ และวทิยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์
3-ส.ค.-59

30
นายอนุชัย พึ งพระรัตนตรัย

(อ.ที ปรึกษา: ผศ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย)
คณะกายภาพบา่บดั

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ระดับปริญญาโท ประจ่าปี

 2558 บณัฑิตวทิยาลัย

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ และวทิยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์
3-ส.ค.-59

31

น.ส.อินทริา พกุภษูา

(อ.ที ปรึกษา: Asst.Prof.Dr.Ranjna 

Jindal)

คณะวศิวกรรมศาสตร์
รางวลัวทิยานิพนธดี์ ระดับปริญญาโท ประจ่าปี

 2558 บณัฑิตวทิยาลัย

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ และวทิยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์
3-ส.ค.-59

32

น.ส.ณัฏฐนิช นักปี่

(อ.ที ปรึกษา: ศ.เกียรติคุณ นพ.พนูพศิ 

อมาตยกุล)

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์
รางวลัวทิยานิพนธดี์ ระดับปริญญาเอก 

ประจ่าป ี2558 บณัฑิตวทิยาลัย

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 

และศิลปศาสตร์
3-ส.ค.-59

33
น.ส.ฐิติรัตน์ รักเหล่า

(อ.ที ปรึกษา: รศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง)

สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรม

เอเชีย

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ระดับปริญญาโท 

ประจ่าป ี2558 บณัฑิตวทิยาลัย

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 

และศิลปศาสตร์
3-ส.ค.-59
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34
น.ส.พรพรรณ กาญจนาธวิฒัน์

(อ.ที ปรึกษา: ผศ.ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ)

สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรม

เอเชีย

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ระดับปริญญาโท ประจ่าปี

 2558 บณัฑิตวทิยาลัย

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 

และศิลปศาสตร์
3-ส.ค.-59


