
ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

1 ทพญ.ปานฤทยั ตรงกิจ นักศึกษา

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ)

(อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.คลินิกเกียรติคุณ

 ทพ.ศุภชัย สุทธบิณัฑนกุล, ผศ.

ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์, ผศ.

ดร.พทญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล 

และ อ.ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ)

คณะทนัตแพทยศาสตร์ รางวลั Best Presentation Award ในการประชุม

วชิาการ IFEA 11th World Endodontic Congress

 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

Pulpal Responses after Direct Pulp Capping 

with Two Calcium-Sillicate Cements in Rat 

Model

6 ต.ค. 2561

2 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะ

ภากร และ อาจารย์ ดร.สุภารี บญุ

มานันท์

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

ได้รับทนุวจิัยจาก TRF-NERC-Newton Fund 

Institutional Links Grant

Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience 

and Adaptation in Thailand

10 ต.ค. 2561

3 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัเหรียญทอง และรางวลั Special Prize จาก 

The First Institute of Inventors and Research 

of I.R. Iran (FIRI) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในเวท ี

Seoul International Invention Fair 2018

เปล่ียนของเสียใหเ้กิดประโยชน:์ ระบบแก๊สซิไฟเออร์

ขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟา้ชีวมวล ส าหรับพื้นที่ขาด

แคลนไฟฟา้

21 ธ.ค. 2561

4 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัเหรียญทองแดง ในเวท ีSeoul International 

Invention Fair 2018

เตาพลังงานทดแทนจากน้ ามันพชืใช้แล้วในครัวเรือน 21 ธ.ค. 2561

รำยชื่อนักวิจัย/นักวิทยำศำสตร์/รำงวัลและผลงำนวิจัยดีเด่น ประจ ำปงีบประมำณ 2562

ระดับนำนำชำติ

ดร.นรินทร์ บญุตานนท์



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

5 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทรา

ทติย์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รางวลัเหรียญทอง และรางวลั Special Prize จาก 

Citizen Innovation สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในเวท ีThe

 10th International Exhibition of Inventions 

(IEI 2018)

ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดลิสอย่างรวดเร็วด้วยวธิอีิมมิว

โนโครมาโตกราฟฟี

21 ธ.ค. 2561

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทพิย์ แก่ง

อินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธน

ภทัร์ วานิชานนท ์และทมีนักศึกษา

คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัเหรียญเงิน และรางวลั Special Prize จาก 

Association of Polish Inventors and 

Rationalizers (API & R) สาธารณรัฐโปแลนด์ ในเวที

 Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 

2018)

เคร่ืองต้นแบบระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวซีีส าหรับ

อุปกรณ์ทางการแพทย์

21 ธ.ค. 2561

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร 

ตราชูธรรม

สถาบนัโภชนาการ รางวลั Malaspina Scholar Award ในการประชุม 

ILSI Annual Meeting 2019 ณ Wyndham Grand

 Clearwater Beach Hotel Clearwater Beach, 

Florida

12 ม.ค. 2562

8 นางสาวนวพร โชควาณิชย์  (อาจารย์ที่

ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.วสักา วิ

สุทธวิเิศษ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลั Best Paper Award จากการเข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานในการประชุมวชิาการนานาชาติ ICACT 2019 

(International Conference on Advanced 

Communications Technology คร้ังที่ 21) ณ 

ประเทศเกาหลีใต้

Intrusion Detection by Deep Learning with 

TensorFlow

17 – 20 ก.พ. 

2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

9 นางสาวศุทธนิี พงศ์ศรีสมชัย (อาจารย์

ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.

สุดสงวน งามสุริยโรจน์)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลั Best Paper Award จากการเข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานในการประชุมวชิาการนานาชาติ ICACT 2019 

(International Conference on Advanced 

Communications Technology คร้ังที่ 21) ณ 

ประเทศเกาหลีใต้

Automated IT Audit of Windows Server 

Access Control

17 – 20 ก.พ. 

2562

10 Miss Yu Nandar Aung (อาจารย์ที่

ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ฐิตินันท ์ตันติธรรม)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลั Best Paper Award จากการเข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานในการประชุมวชิาการนานาชาติ ICACT 2019 

(International Conference on Advanced 

Communications Technology คร้ังที่ 21) ณ 

ประเทศเกาหลีใต้

Ethereum-based Emergency Service for Smart 

Home System

17 – 20 ก.พ. 

2562

11 อาจารย์ทนัตแพทย์ประการ ธนะศรีสืบ

วงศ์ (อาจารย์ที่ปรีกษา: รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ ์และ 

อาจารย์ ดร.ทนัตแพทย์หญิงนิศารัตน์ 

เรืองสวสัด์ิ)

คณะทนัตแพทยศาสตร์ รางวลั 1st Prize ITI South East Asia Poster 

Competition 2019 ในงานประชุม ITI Congress 

South East Asia Kuala Lumpur, Malaysia

Can different fractionation methods affect its 

physical property of injectable platelet-rich 

fibrin?

29 - 30 มี.ค. 

2562

12 นางสาวจิตอนงค์ ผ่องแก้ว, นางสาว

ธมนวรรณ อั๋นประเสริฐ, นางสาว

นรินทร เลิศศรีนภาพร และนางสาวสิ

รินยา ทองนุ่ม (อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.

ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวลัเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ในการ

แข่งขันประกวดผลงานวจิัยและนวตักรรมระดับ

นานาชาติ (Novel Research & Innovation 

Competition 2019) ณ Universiti Sains Malaysia

 รัฐปนีัง ประเทศมาเลเซีย

Novel Sodium-reduced Mixed Fish Sauce 

from Fish Sauce and Sa-Thorn (Millettia 

leucantha Kurz) Leave Liquid

19-21 เม.ย. 

2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

13 ศาสตราจารย์ นพ.ประกิต วาทสีาธกกิจ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลันักขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพมือ

อาชีพ (The 2019 Professional Health Advocacy

 Award) จากวทิยาลัยอายุรแพทย์โรคทรวงอก

อเมริกัน (The American of Chest Physician)

26 เม.ย. 2562

14 รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ
คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์

NIH award โดยได้รับทนุสนับสนุนการวจิัยประมาณ 

2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก National Institutes of 

Health โปรแกรม R01

Addressing the continuum of care among 

high-risk Thai men
ส.ค. 2562

15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยิะกาญจน์ 

เที้ยธทิรัพย์

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์ดีเด่นจากการท างานด้านพื้นที่

ชุ่มน้ า ในการประชุม “2019 Society of Wetland 

Scientists-Asia Chapter and Korean Wetlands 

Society Joint Meeting” ซ่ึงจัดขึ้นโดย Ramsar 

Regional Center - East Asia ระหวา่งวนัที่ 19 - 21

 สิงหาคม 2562 ณ เมืองซุนช็อน ประเทศเกาหลีใต้

โครงการปล่อยนกกะเรียนพนัธุไ์ทยสู่ธรรมชาติ 20 ส.ค. 2562

16

ดร.บงกชรัตน์ สุยะหมุด (อาจารย์ที่

ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์

 อินทร)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ด้รับรางวลั Best researcher KARG 2017 ในงาน 

Award ceremony of Kurita Water and 

Environment Foundation, Japan ณ เมืองโตเกียว

 ประเทศญี่ปุ่น

Bisphenol A removal by Plant-endophytic 

bacterial interactions and bacteria from a 

polycarbonate Industrial wastewater

30 ส.ค. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

1 ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ ศูนย์ความเปน็เลิศทางงานวจิัยส

เต็มเซลล์ของศิริราช คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัทนุวจิัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน

วทิยาศาสตร์” (For Women in Science) คร้ังที่ 16

 ประจ าป ี2561 สาขาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ จากบริษทั

 ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมมือกับส านัก

เลขาธกิารแหง่ชาติ วา่ด้วยการศึกษา วทิยาศาสตร์ 

และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ (ยูเนสโก)

การเพิ่มอัตราการผลิตเกล็ดเลือดจากเซลล์ต้นก าเนิด

เพื่อประโยชน์ทางการรักษาผู้ปว่ยเกล็ดเลือดพร่อง

5 ต.ค. 2561

2 ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข คณะทนัตแพทยศาสตร์ รางวลัชนะเลิศการประกวดผลงานวชิาการ ในการ

ประชุมวชิาการประจ าป ี2561 ราชวทิยาลัยทนัต

แพทย์แหง่ประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

เซ็นทรัลเวลิด์ กรุงเทพฯ

การพฒันากาวทางทนัตกรรมจัดฟนัชนิดบม่ตัวด้วย

แสงของไทย: การศึกษาทางหอ้งปฏบิติัการ 

(Development of Thai Light-cured 

Orthodontic Adhesive: An Experimental Study)

5 ต.ค. 2561

3 ทมีอาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์ มหา

วทิยาลัมหดิล

คณะวทิยาศาสตร์ รางวลั Thailand Innovation Awards 2018 Digital

 Media Innovation : Public Service นวตักรรม

ส่ือดิจิทลั ประเภทส่ือสาธารณะ จาก

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงาน

นวตักรรมแหง่ชาติ เนื่องในวนันวตักรรมแหง่ชาติ ป ี

2561 ร่วมกับเวบ็ไซต์ pantip.com

8 ต.ค. 2561

รำยชื่อนักวิจัย/นักวิทยำศำสตร์/รำงวัลและผลงำนวิจัยดีเด่น ประจ ำปงีบประมำณ 2562

ระดับชำติ



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

4 ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ รางวลันักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 

(Young Technologist Award, 2018) จากทาง

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม

ราชูปถัมภ ์ณ หอ้งแอทธนิี คริสตัล ฮอล์ ชั้น 3 

โรงแรมดิแอทธนิี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ซูรี คอล

เล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร

18 ต.ค. 2561

5 ศาสตราจารย์ นพ.สมนึก สังฆานุภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธวีจิัยอาวโุส สกว. 

ประจ าป ี2559-2560 จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัย

พฒันา พระราชวงัดุสิต

8 พ.ย. 2561

6 อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัอรรถนารีศวร รางวลัเพื่อผู้ท างานด้านความ

หลากหลายทางเพศ ประเภทบคุคล โดย

คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ สมาคมฟา้สีรุ้ง

และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

19 ธ.ค. 2561

7 รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ปณัฐ 

อนุรักษป์รีดา

สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล รางวลัดุษฎบีณัฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภเิษก

 (คปก.) ดีเด่น คร้ังที่ 3 ประจ าป ี2561 สาขา

วทิยาศาสตร์ชีวภาพจากส านักงานกองทนุสนับสนุน

การวจิัย (สกว.)

25 ธ.ค. 2561

8 รองศาสตราจารย์ ดร.วฒิุชัย เอื้อ

วทิยาศุภร

คณะวทิยาศาสตร์ รางวลั 2019 TRF-OHEC-Scopus Research 

Awards For Mid-career Scholar ในสาขา 

Physical Sciences (Chemistry)

12 ธ.ค. 2561



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

9 นศ. ทพ.กนกพร เลิศอภริมย์, นศ. ทพ.

แพรววนิต อัศวหน้าเมือง และ นศ.ทพ.

เสน่หา พละพงศ์พานิช (อาจารย์ที่

ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุรา

ฤทธิ ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี 

วนสุนทรวงศ์)

คณะทนัตแพทยศาสตร์ รางวลั DAT-Oral Science Research Award 

Manual และรางวลัชนะเลิศอันดับ 2 ในงานประชุม

ใหญ่สามัญประจ าป ี2561 และการประชุมวชิาการ 

คร้ังที่ 107 (2/2561) ของทนัตแพทยสมาคมแหง่

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Effect of Fish Collagen on Wound Healing 20 ธ.ค. 2561

10 ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลันักวจิัยดีเด่นแหง่ชาติ สาขาวทิยาศาสตร์

การแพทย์ จากสภาวจิัยแหง่ชาติฯ ประจ าปี

งบประมาณ 2562

11 ม.ค. 2562

11 ศาสตราจารย์ ดร.พลรัตน์  วไิลรัตน์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รางวลันักวจิัยดีเด่นแหง่ชาติ สาขาวทิยาศาสตร์

การแพทย์ จากสภาวจิัยแหง่ชาติฯ ประจ าปี

งบประมาณ 2562

11 ม.ค. 2562

12 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บญุตา

นนท ์อาจารย์ ดร.นรินทร์ บญุตานนท ์

และคณะ

คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัย สาขาวศิวกรรมศาสตร์และ

อุตสาหกรรมวจิัยระดับดี จากสภาวจิัยแหง่ชาติฯ 

ประจ าปงีบประมาณ 2562

การปอ้งกันผลกระทบจากสารอันตรายตกค้างของโล

จิสติกส์สินค้าเกษตร และอาหารจากการรวมกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย (AEC): ระบบเฝ้าระวงัและ

ตรวจสอบย้อนกลับยาสัตวต์กค้างและวตัถุเจือปน

อาหารในสินค้ากลุ่มสัตวน์้ ากลุ่มปศุสัตว ์และผลิตภณัฑ์

11 ม.ค. 2562

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพนัธ ์คู่สกุล

นิรันดร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัผลงานวจิัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นิเทศศาสตร์ ระดับดี จากสภาวจิัยแหง่ชาติฯ 

ประจ าปงีบประมาณ 2562

การระบอุัตลักษณ์และจดจ าบคุคลโดยใช้รูปแบบการ

เดินภายใต้การไม่จ ากัดเง่ือนไขและสภาพแวดล้อม

ของการเดิน

11 ม.ค. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

14 ดร.ธารา เฉลิมทรงศักด์ิ วทิยาลัยนานาชาติ รางวลัวทิยานิพนธ ์สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและ

คณิตศาสตร์ ระดับดี จากสภาวจิัยแหง่ชาติฯ ประจ าปี

งบประมาณ 2562

การวดัความแม่นย าสูง และวธิกีารลดความผันผวน

จากความร้อนบนกระจก

11 ม.ค. 2562

15 ดร.ธรีา ฉันทโรจน์ศิริ คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัวทิยานิพนธ ์สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

ระดับดี จากสภาวจิัยแหง่ชาติฯ ประจ าปงีบประมาณ 

2562

การศึกษาผลของการเปล่ียนแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์

ของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กซ่ึงเปน็แบบจ าลอง

จากเอนไซม์ ต่อการเพิ่มประสิทธภิาพในการท า

ปฏกิิริยากับสารเคมีโมเลกุลเล็ก

11 ม.ค. 2562

16 ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัวทิยานิพนธ ์สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

ระดับดี จากสภาวจิัยแหง่ชาติฯ ประจ าปงีบประมาณ 

2562

การค้นพบโปรตีนฟบิลิูนวนั ในฐานะโปรตีนจากเซลล์

ไขกระดูกในชั้นสตอมร์มาลของมนุษย์ ชนิดเอชเอส

ไฟว ์ที่มีฤทธิใ์นการฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก

11 ม.ค. 2562

17 ดร.มัญชุตา แดงกุลวานิช วทิยาลัยนานาชาติ รางวลัวทิยานิพนธ ์สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

ระดับดี จากสภาวจิัยแหง่ชาติฯ ประจ าปงีบประมาณ 

2562

กลไกระดับโมเลกุลของปจัจัยที่ควบคุมไดนามิกส์ของ

อาร์เอ็นเอโพลีเมอเรซทใูนการถอดรหสัพนัธกุรรม

11 ม.ค. 2562

18 ดร.ปรีชา ต้ังวรกิจถาวร และคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัส่ิงประดิษฐ์ ประกาศเกียรติคุณ สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสภาวจิัย

แหง่ชาติฯ ประจ าปงีบประมาณ 2562

มินิเจอร์ แพลนท ์พอต: เกมส่งเสริมการเรียนรู้และ

อนุรักษต้์นไม้บนพื้นฐาน IoT

11 ม.ค. 2562

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศันียา รัตน

ฤาทยั นพรัตน์แจ่มจ ารัส และคณะ

สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ รางวลัส่ิงประดิษฐ์ ประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา

 จากสภาวจิัยแหง่ชาติฯ ประจ าปงีบประมาณ 2562

แบบจ าลองส าหรับการฝึกปฏบิติัการใส่ทอ่ระบายใน

ช่องอก

11 ม.ค. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

20 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บญุเชียง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวลั "ช้างทองค า" ประจ าป ี2561 นักเทคโนโลยี

และนวตักรรมดีเด่น สาขานักเทคโนโลยีและ

นวตักรรมดีเด่น ที่มีผลกระทบทางนโยบายสาธารณะ 

จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่

ก.พ. 2562

21 นายกวนิ น้าวฒันไพบลูย์ นักศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และวศิวกรรมวสัดุ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวด

แผนธรุกิจในงาน MIT Enterprise Forum Thailand,

 IDE Competition 2019 for SEA Region โดย

ได้รับเงินรางวลัจ านวน 500,000 บาท

25 ก.พ. 2562

22 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พรพรรณ 

ววิธินาภรณ์

คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นพ.อวย เกตุสิงห ์

ประจ าป ีพ.ศ.2562 รางวลัผลงานวจิัยเภสัชวทิยาของ

นักวจิัยรุ่นใหม่ จากสมาคมเภสัชวทิยาแหง่ประเทศไทย

26 ก.พ. 2562

23 ดร.พรินทพ์ดิา สนธพินัธ์ คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัเงินทนุช่วยเหลือทางด้านวจิัยด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คร้ังที่ 25 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 จาก

มูลนิธโิทเรเพื่อการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ ประเทศไทย

การศึกษาจุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการเปล่ียนรูปสารหนู

ในน้ าใต้ดินที่ได้รับผล กระทบจากกิจกรรมการเกษตร

เพื่อเปน็แนวทางในการบ าบดัมลพษิด้วยวธิทีางชีวภาพ

8 มี.ค. 2562

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พศิ

สุวรรณ

คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัเงินทนุช่วยเหลือทางด้านวจิัยด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คร้ังที่ 25 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 จาก

มูลนิธโิทเรเพื่อการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ ประเทศไทย

การตรวจหาเซลล์มะเร็งที่กระจายตัวในกระแสเลือดที่

ก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งเต้านม ระยะแพร่กระจายด้วย

อนุภาคนาโนของทองและอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบติั

ทางแม่เหล็ก

8 มี.ค. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

25 ดร.ณัฐพล ภาณุพนิธุ คณะวทิยาศาสตร์ รางวลัเงินทนุช่วยเหลือทางด้านวจิัยด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คร้ังที่ 25 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 จาก

มูลนิธโิทเรเพื่อการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ ประเทศไทย

การพฒันาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐานส าหรับ

งานวจิัยด้านกระดูกโดยการผสมผสานการ เล้ียงเซลล์

กระดูกสามชนิดเข้าด้วยกันในระบบที่มีการไหลเวยีน

ของเหลวแบบต่อเนื่อง

8 มี.ค. 2562

26 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษมณี เสรี

วฒันาชัย

คณะทนัตแพทยศาสตร์ รางวลัเงินทนุช่วยเหลือทางด้านวจิัยด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คร้ังที่ 25 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 จาก

มูลนิธโิทเรเพื่อการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ ประเทศไทย

คุณลักษณะทางเคมีฟสิิกส์ และโครงสร้างพื้นผิวของ

สารแทนกระดูกที่ได้จากขบวนการแปรรูปฟนัที่ถูกถอน

8 มี.ค. 2562

27 นายจักรี โล่พนัธุศิ์ริกุล, นางสาวยอด

ธดิา ยอดเมือง และนางสาววรรณกานต์

 ปรางอ่อน (อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัชนะเลิศจากเวทมีหกรรมประกวดเทคโนโลยี

สารสนเทศแหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 18 (The 

eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 

2019) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่น

ไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวกิิพเีดียภาษาไทย 15 มี.ค. 2562

28 นายชัชวาล โคตรสุ, นายฐิติวฒิุ จามร

มาน และนายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์ 

(อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ 

ดร.วสักา วสุิทธวิเิศษ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวทมีหกรรมประกวด

เทคโนโลยีสารสนเทศแหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 18 

(The eighteenth Thailand IT Contest Festival: 

IT 2019) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่น

ไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

โครงการแอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภยั

ส าหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง

15 มี.ค. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

29 นายชนาธปิ พรประสิทธิ ์และนายธน

ดล บญุเกิด (อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวทมีหกรรมประกวด

เทคโนโลยีสารสนเทศแหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 18 

(The eighteenth Thailand IT Contest Festival: 

IT 2019) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่น

ไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

โครงการอัลกอเอ็กซ์พลอเรอร์: ระบบอัจฉริยะส าหรับ

ค้นหาและแสดงผลอัลกอริทมึในข้อมูลงานวจิัยขนาด

มหาศาล

15 มี.ค. 2562

30 นายกฤษดา สุนทรวฒิุไกร และนาย

ฐานันท ์ทรัพย์ธ ารงค์ (อาจารย์ที่

ปรึกษา: ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ 

อยุธยา)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวทมีหกรรมประกวด

เทคโนโลยีสารสนเทศแหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 18 

(The eighteenth Thailand IT Contest Festival: 

IT 2019) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่น

ไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

โครงการเกลาโควชิ 15 มี.ค. 2562

31 นายวรีวฒัน์ ภาวนาววิฒัน์ นายดาวดิ ชู

เศรษฐการ และนายปฏพิล สุวรรณบล 

(อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.กรินทร์ สุมังคะ

โยธนิ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัชมเชย จากเวทมีหกรรมประกวดเทคโนโลยี

สารสนเทศแหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 18 (The 

eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 

2019) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่น

ไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

โครงการโครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความ

ปลอดภยัของแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ

15 มี.ค. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

32 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวทิย์

 พรนภดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวลั DMSc Award ชนะเลิศ ประเภท หนังสือ/

ต าราทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ จาก

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และ มูลนิธิ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยเข้ารับพระราชทาน

โล่รางวลัจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงาน

ประชุมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที่ 27 ประจ าปี

งบประมาณ 2562 ภายใต้หวัข้อ "Healthy Living 

with Medical Sciences: Genomics Thailand 

สุขภาพดีด้วยวทิยาศาสตร์การแพทย”์

หนังสือเร่ือง โรคสมาธส้ัิน ADHDW 18 มี.ค. 2562

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วชัรพงศ์ ปยิะ

ภาณี

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รางวลั "นักเวชศาสตร์ปอ้งกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์

การเดินทางและทอ่งเที่ยว ประจ าป ี2561" จาก

สมาคมเวชศาสตร์ปอ้งกันแหง่ประเทศไทย ในงาน

ประชุมวชิาการประจ าป ีกรมควบคุมโรค สมาคมเวช

ศาสตร์ปอ้งกันแหง่ประเทศไทย และมูลนิธกิารแพทย์

ฉุกเฉินแหง่ชาติ ณ หอ้งประชุมอัจฉรา สถาบนับ าราศ

นราดูร จังหวดันนทบรีุ

25 มี.ค. 2562

34 นพ.จตุรงค์ เทอดเผ่าไทย 

(อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 พญ.ศิริพร ลิมปว์ริิยะกุล)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวลัอันดับ 2 จากการประกวดงานวจิัยของแพทย์

ประจ าบา้นทั่วประเทศ ราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสิก 

แพทย์แหง่ประเทศไทย ในการประชุมวชิาการ 

ประจ าป ี1/2562 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พทัยา

การใช้เสียงดนตรีปรับแต่งความถี่เปรียบเทยีบกับ

เสียงดนตรีทั่วไปในการรักษาผู้ปว่ยที่มีอาการเสียง

รบกวนในห ู(Randomized Controlled Trial 

Notched Music Therapy in Tinnitus Patient)

1 พ.ค. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

35 นพ.พธิวิฒัน์ วงศ์วาน

(อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 นพ.ภาวนิ เกษกุล)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวลัอันดับ 3 จากการประกวดงานวจิัยของแพทย์

ประจ าบา้นทั่วประเทศ ราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสิก 

แพทย์แหง่ประเทศไทย ในการประชุมวชิาการ 

ประจ าป ี1/2562 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พทัยา

การศึกษาคุณลักษณะของอาหารที่เหมาะสมส าหรับ

การกลืนในผู้ปว่ยหลังผ่าตัดมะเร็งช่องปาก (Physical

 properties of meal that suitable for patients 

with oral cavity cancers 

who underwent surgery)

1 พ.ค. 2562

36 นพ.เมธสั เอื้อทยา

(อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.พญ.ปวณีา 

พทิกัษสุ์รชัย)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวลัชมเชย จากการประกวดงานวจิัยของแพทย์

ประจ าบา้นทั่วประเทศ ราชวทิยาลัยโสต ศอ นาสิก 

แพทย์แหง่ประเทศไทย ในการประชุมวชิาการ 

ประจ าป ี1/2562 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พทัยา

การศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งมะเร็งต่อมไทรอยด์

ชนิดแพพลิลารีที่ด้ือต่อการรักษาด้วยไอโอดีนรังสีและ

การกระจายตัวของโซเดียมไอโอไดด์ซิมพอร์ตเตอร์กับ

ยีนบรีาฟกลายพนัธุว์ี600อี (Association between 

radioiodine refractory papillary thyroid 

carcinoma and sodium iodide symporter 

expression with BRAF V600E mutation)

1 พ.ค. 2562

37

นางสาวพรพมิล นันทธ์นะวานิช 

(อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ดร.ฉัตรภา หตัถโกศล)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ Food Innapolis Innovation 

Contest 2019 รุ่น Heavy weight จากส านักงาน

พฒันาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 

โดย เมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis)

"Happetite" เปน็เคร่ืองด่ืมทางเลือกเพื่อการกระตุ้น

ความอยากอาหารส าหรับผู้ปว่ยโรคมะเร็ง ผสาน

คุณค่าของ ผักผลไม้ สมุนไพรไทย และ superfood 

เพื่อส่ิงที่ดีที่สุดส าหรับผู้ได้ด่ืม

27-28 มี.ค. 2562

38

นางสาวจุฑารัตน์ แก้วบญุชู (อาจารย์ที่

ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สราวธุ 

เทพานนท)์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับทนุโครงการพฒันานักวจิัยและงานวจิัยเพื่อ

อุตสาหกรรม จากส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิัย

การจัดการความเข้มข้นและปริมาณการระบาย

สารอินทรีย์ระเหยเชิงบรูณาการในอุตสาหกรรมปโิตร

เคมีเพื่อรองรับการพฒันาที่ยั่งยืน

มิ.ย. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

39

ดร.ธารา สีสะอาด (อาจารย์ที่ปรึกษา: 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีเกียรต์ิ เกิด

เจริญ)

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยเด่น สกว. ประจ าป ี2561 เปน็

ผลงานวจิัยด้านพาณิชย์ จากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)

เส้ือดมกล่ินกายอัจฉริยะ (Intelligent Smelling 

Shirt)
26 มิ.ย. 2562

40 ดร.ธรีา ฉันทโรจน์ศิริ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจ าป ี2562 

รางวลัผลงานตีพมิพคุ์ณภาพดีเยี่ยม กลุ่มที่ 3 

ในงานประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นักเรียนทนุ พสวท. ประจ าป ี2562

28 มิ.ย. 2562

41 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวชีัย อมรศักด์ิชัย คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัอาจารย์ดีเด่นแหง่ชาติ ที่ประชุมประธานสภา

อาจารย์มหาวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 

2562 สาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

ก.ย. 2562

42 ศาสตราจารย์ ดร.เดวดิ จอหน์ รูฟโฟโล คณะวทิยาศาสตร์

ได้รับทนุส่งเสริมกลุ่มวจิัย (เมธวีจิัยอาวโุส สกว.) 

สาขาฟสิิกส์อวกาศ ประจ าป ี2562 จากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิัยและ

นวตักรรม (สกสว.)

4 ก.ย. 2562

43 ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ได้รับทนุส่งเสริมกลุ่มวจิัย (เมธวีจิัยอาวโุส สกว.) 

สาขาชีววทิยาโมเลกุล จากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)

4 ก.ย. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

44 อาจารย์ ดร.รัตนะ บลุประเสริฐ
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงานการประกวด

ธรุกิจนวตักรรมด้าน UAV Application: UAV 

Startup 2019 ซ่ึงจัดขึ้นภายในงาน Thailand Space

 Week 2019 ณ หอ้ง Sapphire 201 ชั้น 2 อาคาร

อิมแพคฟอร่ัม (Hall 9)  เมืองทองธานี

การพฒันาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้

งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) ในการบรรเทาภยัพบิติั

28 ส.ค. 2562

45

ทพญ.นนทชิา บรรพกาญจน์ นักศึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมทนัตแพทย์ประจ า

บา้นสาขาวทิยาเอ็นโดดอนต์ (อาจารย์

ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.

กัลยา ยันต์พเิศษ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. ทพ.ดนุชิษน์ พนม

ยงค์)

คณะทนัตแพทยศาสตร์

รางวลั The 2nd RUNNER UP Poster 

Presentation Award Master/Postgraduate 

Student Category ในงานการประชุมวชิาการและ

เสนอผลงานวจิัยสาขาทนัตแพทยศาสตร์ องค์กร

ผู้บริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย 

(อ.บ.ท.ท.) คร้ังที่ 17

8 - 10 ก.ค. 2562

46

ทพญ.นพวรรณ พสิิฐพงศ์ธร นักศึกษา

หลักสูตรวทิยาศาสตมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ สาขา

วชิาเอกทนัตกรรมส าหรับเด็ก 

(หลักสูตรนานาชาติ) (อาจารย์ที่

ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ทพญ.

ประภาศรี รีรัตนพงษ ์และอาจารย์ ดร.

 ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวสัด์ิ)

คณะทนัตแพทยศาสตร์

ได้รับการคัดเลือกเปน็ผู้น าเสนอบทความวจิัยยอด

เยี่ยม ในการประชุมวชิาการนวตักรรมวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีระดับชาติ คร้ังที่ 5 "ชาติเข้มแข็ง 

นวตักรรมไทยมั่นคง ด้วยการวจิัยและพฒันา"

ประสิทธผิลของนาโนซิลเวอร์ฟลูออไรด์ในการยับยั้ง

การสร้างไบโอฟล์ิม
26 ก.ค. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

47

หน่วยเวชภณัฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาล

ทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะทนัตแพทยศาสตร์

รางวลัชมเชย ประเภทโครงการพฒันาคุณภาพ (CQI) 

จากงานประชุมวชิาการสมาคมศูนย์กลางงาน

ปราศจากเชื้อแหง่ประเทศไทย ประจ าป ี2562 คร้ังที่ 

23 (23TH CSSA NATIONAL SEMINAR) ภายใต้

แนวคิด รวมพลังก้าวหน้าสู่คุณวฒิุวชิาชีพ “Thailand

 Leadership Towards Professional 

Qualification in Sterilizing Services”

ผลการท าความสะอาดเคไฟล์
19 - 21 ส.ค. 

2562

48 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence 

Award) จาก APEA Thailand 2019 ณ โรงแรม 

เรเนซองส์ ราชประสงค์

22 ก.ย. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

1 หน่วยเวชภณัฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาล

ทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะทนัตแพทยศาสตร์ รางวลัชมเชย ในการน าเสนอด้วยโปสเตอร์กลุ่ม

บริการสุขภาพ งานมหกรรมคุณภาพ 

มหาวทิยาลัยมหดิล (MAHIDOL QUALITY FAIR 

2018)

เรียงง่าย ได้เยอะ แหง้สนิท 27 พ.ย. 2561

2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลั Team Good Practice Award งานมหกรรม

คุณภาพ มหาวทิยาลัยมหดิล (MAHIDOL QUALITY 

FAIR 2018)

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการช่วยฟื้นคืนชีวติผู้ปว่ย 

ในฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ

27 พ.ย. 2561

3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวลั Team Good Practice Award งานมหกรรม

คุณภาพ มหาวทิยาลัยมหดิล (MAHIDOL QUALITY 

FAIR 2018)

 Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified 

Early Warning Sign for Pressure Injury 

Prevention

27 พ.ย. 2561

4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลั Team Good Practice Award งานมหกรรม

คุณภาพ มหาวทิยาลัยมหดิล (MAHIDOL QUALITY 

FAIR 2018)

การลดอัตราการเกิดภาวะปอดอักเสบที่สัมพนัธก์ับ

การใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ในหอผู้ปว่ยวกิฤตและกึ่ง

วกิฤตแบบบรูณาการ

27 พ.ย. 2561

5 สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหดิล สถาบนัโภชนาการ รางวลั Innovative Teaching Award งานมหกรรม

คุณภาพ มหาวทิยาลัยมหดิล (MAHIDOL QUALITY 

FAIR 2018)

การใช้งานบทเรียนออนไลน์แบบ Small Private 

Online Course (SPOC) ในการเสริมสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโภชนาการและ

การก าหนดอาหาร

27 พ.ย. 2561

6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลั Innovative Teaching Award งานมหกรรม

คุณภาพ มหาวทิยาลัยมหดิล (MAHIDOL QUALITY 

FAIR 2018)

การพฒันาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอนการฝึก

ผ่าตัดส่องกล้องจ าลอง

27 พ.ย. 2561

รำยชื่อนักวิจัย/นักวิทยำศำสตร์/รำงวัลและผลงำนวิจัยดีเด่น ประจ ำปงีบประมำณ 2562

ระดับสถำบนั



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลั Innovative Teaching Award งานมหกรรม

คุณภาพ มหาวทิยาลัยมหดิล (MAHIDOL QUALITY 

FAIR 2018)

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนด้านทกัษะ

พื้นฐานทางออร์โธปดิิกส์ เร่ืองการดึงถ่วงน้ าหนักผ่าน

ผิวหนัง (skin traction) แบบบรูณาการความรู้

โดยตรง โดยวธิกีารสอนแบบสาธติและอีเลิร์นนิง

27 พ.ย. 2561

8 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะทนัตแพทยศาสตร์ รางวลัชนะเลิศ พร้อมมอบโลหแ์ละใบประกาศเกียรติ

คุณ ประเภทโปสเตอร์ (ส่วนงาน) โครงการประกวด 

Mahidol Energy Award 2018

28 พ.ย. 2561

9 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมมอบโลหแ์ละใบ

ประกาศเกียรติคุณ ประเภทโปสเตอร์ (ส่วนงาน) 

โครงการประกวด Mahidol Energy Award 2018

28 พ.ย. 2561

10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมมอบโลหแ์ละใบ

ประกาศเกียรติคุณ ประเภทโปสเตอร์ (ส่วนงาน) 

โครงการประกวด Mahidol Energy Award 2018

28 พ.ย. 2561

11 คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ พร้อมมอบโลหแ์ละใบประกาศเกียรติ

คุณ พลังงานสร้างสรรค์ (ส่วนงาน) โครงการประกวด

 Mahidol Energy Award 2018

28 พ.ย. 2561

12 สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหดิล สถาบนัโภชนาการ รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมมอบโลหแ์ละใบ

ประกาศเกียรติคุณ พลังงานสร้างสรรค์ (ส่วนงาน) 

โครงการประกวด Mahidol Energy Award 2018

28 พ.ย. 2561

13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมมอบโลหแ์ละใบ

ประกาศเกียรติคุณ พลังงานสร้างสรรค์ (ส่วนงาน) 

โครงการประกวด Mahidol Energy Award 2018

28 พ.ย. 2561



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

14
ศ.เกียรติคุณ พญ.อ าไพวรรณ จวน

สัมฤทธิ ์และนางสาววรรธนี ชัยรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธบิตัร/อนุ

สิทธบิตัรฯ ในงานครบรอบ 50 ป ีวนัพระราชทานน

นาม 131 ป ีมหาวทิยาลัยมหดิล

ชุดตรวจโรคฮีโมฟเีลีย เอ และบ ีชุดดัดแปลงและ

กรรมวธิกีารตรวจ
14 มี.ค. 2562

15 นางสาวภสัรา ตรีรัตนประยูร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธบิตัร/อนุ

สิทธบิตัรฯ ในงานครบรอบ 50 ป ีวนัพระราชทานน

นาม 131 ป ีมหาวทิยาลัยมหดิล

อุปกรณ์สวนทวาร 14 มี.ค. 2562

16
นางสาวอารยา กิตติเจริญฤกษ ์และ 

นางสาวรุ้งเพช็ร สุยะเวช

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธบิตัร/อนุ

สิทธบิตัรฯ ในงานครบรอบ 50 ป ีวนัพระราชทานน

นาม 131 ป ีมหาวทิยาลัยมหดิล

ถุงรองรับเลือดหรือของเหลวที่สามารถระบายออก

เพื่อวดัปริมาตร
14 มี.ค. 2562

17 นางเพยีรจิตต์ ภมูิสิริกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธบิตัร/อนุ

สิทธบิตัรฯ ในงานครบรอบ 50 ป ีวนัพระราชทานน

นาม 131 ป ีมหาวทิยาลัยมหดิล

ถุงรองรับชิ้นเนื้อส าหรับการผ่าตัดโดยวธิส่ีองกล้อง 14 มี.ค. 2562

18 รองศาสตราจารย์ พญ.เกวลิน เลขานนท์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี
รางวลัต ารารามาธบิดี ประจ าป ี2562 ระดับดี ต ารา "โรคตาแหง้" 24 ก.ค. 2562

19
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ 

พชิิตพรชัย
สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้

รางวลัศิริราชเชิดชูเกียรติ ในฐานะเปน็บคุลากรผู้สร้าง

ชื่อเสียงแก่คณะ ประจ าป ี2561
 20 ส.ค. 2562

20
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลั Mahidol Energy Awards 2019 และรางวลั 

“สถานศึกษาปลอดภยั” ประจ าป ี2562 ณ ที่ประชุม

คณะกรรมการประจ ามหาวทิยาลัยมหดิล คร้ังที่ 

16/2562

28 ส.ค. 2562

21
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติณัฐ 

กิจวกิัย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี
รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาการแต่งต ารา การผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์ 20 ก.ย. 2562



ล ำดับที่ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทของรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

22

ดร.สุพตัรา ตรีรัตน์ตระกูล, รอง

ศาสตราจารย์ ดร.อภนิันท ์อุดมกิจ และ

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สกล พนัธุย์ิ้ม

สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาการประดิษฐ์และ

นวตักรรม

สารชีวโมเลกุลส าหรับการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พนัธุ์

กุ้งโดยไม่ตัดตา
20 ก.ย. 2562

23 รองศาสตราจารย์ นพ.ทวศัีกด์ิ แทนวนัดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาการบริการ “ด้าน

วชิาการและบรูณาการเพื่อน าความรู้สู่ประชาชน”
20 ก.ย. 2562

24
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดา

กานต์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี
รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาความเปน็ครู 20 ก.ย. 2562

25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวนิตย์

 ธรีะศักด์ิวชิยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาความเปน็ครู 20 ก.ย. 2562

26 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงหสุ์ริยา
คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล สาขาความเปน็ครู 20 ก.ย. 2562


