
ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ

อันดับ 2 จากการแขงขันทักษะดูแลผูเจ็บปวย

ฉุกเฉินในพื้นที่หางไกล Wilderness Medicine 

งานประชุม 1st Paramedic Asia 2019 ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

31 ต.ค. 2562

2

รางวัล Best Presentation Award, Best 

Practical Award และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 คะแนนรวมทั้งหมดจากการแขงขันจัดการภัยพิบัติ

 Disaster Manages งานประชุม MEDxUSM ณ 

รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

31 ต.ค. 2562

3

อาจารย ทพญ.วิชุรัตน สกุลภาพทอง คณะทันตแพทยศาสตร รางวัล Research Forum Poster Competition

 Winner (Basic Science) The 105th Annual 

Meeting American Academy of 

Periodontology at Chicago

2 - 5 พ.ย. 2562

4

Sai Kham Twi 

อาจารยที่ปรึกษา: ศ.ทพ.ณัฐเมศร 

วงศสิริฉัตร

คณะทันตแพทยศาสตร รางวัล Third Prize ในงานประชุม The 12th 

Annual Meeting of Federation of Asian 

Dental Anesthesiology Societies & 2019 

Annual meeting of Chinese Stomatological 

Society of Anesthesiology & Forum of 

Anesthesia and ERAS for Non-inpatient ENT 

Surgery in China

15 - 17 พ.ย. 

2562

รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/รางวัลและผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2563

ระดับนานาชาติ

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

 ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับนานาชาติ

5

ทพญ.กัลยา สิทธิสงคราม

อาจารยที่ปรึกษา: ศ.ทพ.ณัฐเมศร 

วงศศิริฉัตร และ รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริ

ชัย เกียรติถาวรเจริญ

คณะทันตแพทยศาสตร รางวัล Second Prize ในงานประชุม The 12th 

Annual Meeting of Federation of Asian 

Dental Anesthesiology Societies & 2019 

Annual meeting of Chinese Stomatological 

Society of Anesthesiology & Forum of 

Anesthesia and ERAS for Non-inpatient ENT 

Surgery in China

หัวขอ Preoperative Versus Postoperative 

Injection of Dexamethasone in Lower Third 

Molar Surgery: A Randomized Split-Mouth 

Triple-Blinded Clinical Trial. 15 - 17 พ.ย. 

2562

6

รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award 

จาก Professor Michał Szota (President of

SPWiR) ในเวที Seoul International Invention

 Fair 2019 (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ

เกาหลี

ชุดน้ํายาเลี้ยงเซลลที่จําเพาะสําหรับกระตุนการ

ผลิตเซลลที่มีการแสดงออกของโปรตีน ซีด4ี1 จาก

เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด 26 ธ.ค. 2562

7

รางวัลเหรียญทองแดง ในเวที Seoul 

International Invention Fair 2019 (SIIF 2019)

 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วิธีการกระตุนการสรางเกล็ดเลือด โดยผานวิถี

สัญญาณฮิปโป – แยป/ทาซ 26 ธ.ค. 2562

8 ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

โลเชิดชูเกียรติ จากสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัย

สหประชาชาติ (UNHCR) ในฐานะผูชวยเหลือใน

การใหคําปรึกษา การรักษาพยาบาลและการสงตอ

เพื่อการรักษาสําหรับผูปวยจิตเวช เปนอยางดี

ตลอดเวลา 25 ป

8 ม.ค. 2563

อาจารย ดร.จันทรเจา ลอทอง

พาณิชย

คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับนานาชาติ

9

ศูนยพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย

 ภายใตสังกัดศูนยเพื่อความเปนเลิศ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

รางวัลเหรียญทอง รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)

 บนเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ จากงาน "The 

International Trade Fair-Ideas, Inventions 

and New Products" (iENA 2019) ณ เมืองนูเร

มเบิรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

อุปกรณถางขยายผนังหัวใจหองบนจากวัสดุฉลาด

สําหรับผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว
21 ม.ค. 2563



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

1 รองศาสตราจารย ดร.พนิดา สุร

วัฒนาวงศ

คณะวิทยาศาสตร รางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีใน

งานวิทยาศาสตร” (For Women in Science) 

ครั้งที่ 17 ประจําป 2562 สาขาวิทยาศาสตร

ชีวภาพ จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด 

รวมมือกับสํานักเลขาธิการแหงชาติ วาดวย

การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติ (

การศึกษาการทํางานรวมกันของโลหะและกรดลิว

อิส เพื่อการสลายพันธะคารบอนออกซิเจนของแอ

ริลอีเทอร ดวยวิธีคํานวณทางเคมีควอนตัม

4 ต.ค. 2562

2 คณะวิทยาศาสตร รางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีใน

งานวิทยาศาสตร” (For Women in Science) 

ครั้งที่ 17 ประจําป 2562 สาขาวิทยาศาสตร

ชีวภาพ จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด 

รวมมือกับสํานักเลขาธิการแหงชาติ วาดวย

การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติ (ยูเนสโก)

การออกแบบกระบวนการสังเคราะหสารอินทรีย

วิธีใหมดวยแนวคิด C-H functionalization สู

การพัฒนากระบวนการสังเคราะหทางเลือกใหมที่

ยั่งยืน

4 ต.ค. 2562

3 ไดรับรางวัล CST Citation Award 2019 จาก

สมาคมเคมีแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภ 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Chemical 

Society of Thailand)

ต.ค. 2562

4 รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ คณะทัตแพทยศาสตร รางวัลที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมขาวไทย ป 

2562 ในงาน Thailand Innovation Expo 2019

 ณ สามยานมิตรทาวน จัดโดย มูลนิธิขาวไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ และสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ (องคการมหาชน)

น้ํายาบวนปากจากขาวสีดํา สําหรับผูสูงอายุ 5 ต.ค. 62

รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/รางวัลและผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2563

ระดับชาติ

รองศาสตราจารย ดร.ศิริลตา ยศแผน



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับชาติ

5 ศาสตราจารย ดร.วิสิฐ จะวะสิต สถาบันโภชนาการ รางวัลผลงานวิชาการดีเดน ภายใตโครงการ

ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส จากการประชุม

วิชาการ สวก. ประจําป 2562 “Beyond 

Disruptive Technology”

 9 ต.ค. 2562

6 รองศาสตราจารย ดร.ภก.สาธิต 

พุทธิพิพัฒนขจร

คณะเภสัชศาสตร รางวัล เภสัชกรดีเดน ประจาป 2562 สาขาเภสัช

กรรมดานวิจัย และนวัตกรรม จากเภสัชกรรม

สมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในการประชุม

เภสัชกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10/2562

 12 ต.ค. 2562

7 นายปรียพล โอวาทสุวรรณ 

นางสาวณัฐสิมา หนองใหญ และ 

นางสาวนงนภัส อารยะพงศ 

อาจารยที่ปรึกษา: ดร.ปรีชา ตั้งวร

กิจถาวร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

รางวัล Merit Awards จากเวทีการแขงขันการ

ประกวดผลงานซอฟตแวรแหงชาติ Thailand ICT

 Awards (TICTA2019)

PhotoGraffe: An Image-Based Vocabulary 

Learning System Based on MAS Architecture 

7 พ.ย.62

8 นศ.ทพ.อทิชา เฉลิมสุขสันต และ

นศ.ทพ.สุทธินาถ ตั้งฑิกุล

อาจารยที่ปรึกษา: รศ.ดร.หทัยทิพย 

ศรีธนอุดมชัย และ ผศ.ทพ.ทวีพงศ 

อารยะพิศิษฐ

คณะทัตแพทยศาสตร รางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 2 "DAT ORAL SCIENCE 

RESEARCH AWARD" ในงานประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2562 ประชุมวิชาการครั้งที่ 109 

(2/2562) ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ

THE BEHAVIOR OF STEM CELLS FROM 

HUMAN EXFOLIATED DECIDUOUS TEETH 

ON SYNTHETIC PLGA-BIOGLASS SCAFFOLD 

FOR BONE TISSUE ENGINEERING

18 - 20 ธ.ค. 62

9 ผศ.ถาวร กมุทศรี วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการกีฬา

รางวัลนักวิชาการดีเดน วันกีฬาแหงชาติ 2562 

มูลนิธิ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ 

ในพระสังฆราชูปถัมภ

22 ธ.ค. 62

10 คลินิกเสริมความรูเบาหวานและ

ทักษะการดูแลตนเอง คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

รางวัลการประกวด Thai Diabetes Education 

Award ประจําป 2562 จากสมาคมผูใหความรู

โรคเบาหวาน

6 ม.ค. 2563



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับชาติ

11 รองศาสตราจารย ดร. นสพ.พงศราม

 รามสูต

คณะเวชศาสตรเขตรอน รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตร

การแพทย จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

ประจําป 2563

2 ก.พ. 2563

12 รองศาสตราจารย ดร.รักชาติ ไตรผล คณะวิทยาศาสตร รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร

กายภาพและคณิตศาสตร จากสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ ประจําป 2563

การจัดเรียงตัวและสมบัติทางแสงของอนุพันธพอ

ลิไธโอฟนในสภาวะแวดลอมตางๆ

2 ก.พ. 2563

13 ศาสตราจารย ดร.ลีรา กิตติกูล คณะสาธารณสุขศาสตร รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร

การแพทย จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

ประจําป 2563

การพัฒนาวิธีเรียลไทม อารท-ีพีซีอาร และการ

ตรวจจีโนไทปไวรัสโนโร เพื่อเฝาระวังโรคกระเพาะ

อาหารและลําไสอักเสบเฉียบพลันจากอาหารและ

น้ํา

2 ก.พ. 2563

14 ศาสตราจารย ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ คณะเวชศาสตรเขตรอน รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร

การแพทย จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

ประจําป 2563

คนพบการติดเชื้อมาลาเรีย Plasmodium 

cynomolgi จากลิงสูคนตามธรรมชาติ

2 ก.พ. 2563

15 รองศาสตราจารย นพ.ไชยรัตน เพิ่ม

พิกุล

คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร

การแพทย จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

ประจําป 2563

การศึกษาการรักษาผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด

ระดับรุนแรงเพื่อใหบรรลุเปาหมายเปรียบเทียบ

ระหวางการบริหารยานอรอิพิเนฟรินในระยะแรก

กับแนวทางการรักษาแบบมาตรฐานเดิม

2 ก.พ. 2563

16 รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย เอื้อ

วิทยาศุภร

คณะวิทยาศาสตร รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตรเคมี

และเภสัช จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

ประจําป 2563

วัสดุลูกผสมซิลเซสควิออกเซน : โมเลกุลติดฟงกชัน

เรืองแสงสําหรับตัวรับรู

2 ก.พ. 2563

17 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนิเทศศาสตร จากสํานักงานการ

วิจัยแหงชาติ ประจําป 2563

การคนหาอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

จากภาพถายจอประสาทตา

2 ก.พ. 2563รองศาสตราจารย ดร.วรพันธ คูสกุล

นิรันดร



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับชาติ

18 รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน รางวัลประกาศ

เกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ

ศาสตร จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ ประจําป 

2563

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจําแนกเมล็ด

พันธุขาวไทยโดยใชภาพถายของเมล็ดพันธุขาวดวย

วิธีแบบ Mask R-CNN และ Transfer Learning

19 ดร.พิพัฒน ผิวงาม

อาจารยที่ปรึกษา: ศาสตราจารย 

ดร.นายแพทย ภัทรชัย กีรติสิน

คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร

การแพทย จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

ประจําป 2563

การศึกษาเปรียบเทียบภาวะพาหะของแบคทีเรีย

ดื้อยาหลายขนานในทางเดินอาหารของประชากร

ทั่วไปและกลุมผูปวย

2 ก.พ. 2563

20 ศาสตราจารย ดร.นพ.ทนงชัย สิริ

อภิสิทธิ์ อาจารยที่ปรึกษา: รอง

ศาสตราจารย ดร.วรพันธ คูสกุลนิ

รันดร

คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนิเทศศาสตร จากสํานักงานการ

วิจัยแหงชาติ ประจําป 2563

การแบงสวนภาพทางการแพทยโทนสีเทาแบบสอง

มิติและสามมิติดวยวิธีการแปรปรวนพื้นที่คนหาใน

บริเวณใกลเคียง

2 ก.พ. 2563

21 ดร.ภูชิต โนนจุย

อาจารยที่ปรึกษา: Professor Dr. 

Alexander Bittner จาก 

University of California

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร

การแพทย จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

ประจําป 2563

การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วและแมนยําในการ

บงชี้กลไกการทํางานและคนหายาปฏิชีวนะตัวใหม

 ดวยการวิเคราะหลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล

แบคทีเรียอยางเปนระบบ

2 ก.พ. 2563

22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเกียรติ์ 

เกิดเจริญ

คณะวิทยาศาสตร รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับดีมาก สาขา

วิทยาศาสตรการแพทย จากสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ ประจําป 2563

ชุดอุปกรณเทคโนโลยีเซ็นเซอรเพื่อตรวจวัด

สุขภาพการนอนหลับ

2 ก.พ. 2563

23 ดร.สุพัตรา ตรีรัตนตระกูล สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับดี สาขา

วิทยาศาสตรการแพทย จากสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ ประจําป 2563

โมโนโคลนอลแอนติบอดีสําหรับกระตุนการวางไข

ในกุง

2 ก.พ. 2563

24 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรา อภิ

ลักษณ

คณะเทคนิคการแพทย รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน รางวัลประกาศ

เกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช จาก

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2563

ชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟแบบแขงขัน

รวมกับระบบขยายสัญญาณดวยซิลเวอรสําหรับ

ตรวจวัดปริมาณคอรติซอลในน้ําลาย

2 ก.พ. 2563

  



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับชาติ

25 ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน รางวัลประกาศ

เกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ

ศาสตร จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ ประจําป 

2563

เกลาโควิซ : ระบบชวยเหลือการวินิจฉัยโรคตอหิน

เบื้องตนสําหรับจักษุแพทยทั่วไป

2 ก.พ. 2563

26 รองศาสตราจารย ดร.สุดสงวน งามสุ

ริยโรจน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน รางวัลประกาศ

เกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ

ศาสตร จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ ประจําป 

2563

อุปกรณวัดการเดินจากการเคลื่อนไหวของขอเขา

และแรงกดที่ฝาเทา

2 ก.พ. 2563

27 ดร.กลกรณ วงศภาติกะเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน รางวัลประกาศ

เกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ

ศาสตร จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ ประจําป 

2563

จับใจ : ระบบหุนยนตตอบโตอัตโนมัติเพื่อคัดกรอง

ภาวะซึมเศราในผูใชงานเฟซบุก

2 ก.พ. 2563

28 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนียา รัตน

ฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน รางวัลประกาศ

เกียรติคุณ สาขาการศึกษา จากสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ ประจําป 2563

โปรแกรมจําลองเครื่องจักรเสมือนเพื่อการเรียนรู

ลอจิกเกต

2 ก.พ. 2563

29 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ศิลา

วรรณ

คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับรางวัล "Dr. R.N. Roy Best Paper Award 

2018" จากผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร Indian 

Journal of Public Health ป 2018 โดยสมาคม

สาธารณสุขแหงประเทศอินเดีย (Indian Public 

Health Association) ซึ่งจะเขารับรางวัลในการ

ประชุม IPHACON 2020

29 ก.พ. 2563

30 ศาสตราจารย ดร. นายแพทยเทพนม

 เมืองแมน

คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับการประกาศเกียรติคุณ รับโลรางวัล วัน

สื่อสารมวลชนแหงชาติ ประจําป 2563 สาขา

สาธารณสุขดีเดนแหงป จากคณะกรรมการและ

สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพ

แหงประเทศไทย

2 ม.ีค. 2563



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับชาติ

31 รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ อดิศักดิ์

วัฒนา

คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดรับรางวัล "นักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน ประจําป

 พ.ศ. 2563" จากสมาคมปรสิตวิทยาและ

อายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย

13 ม.ีค. 2563

32 รองศาสตราจารย แพทยหญิงอรุณี 

ธิติธัญญานนท

คณะวิทยาศาสตร ไดรับทุนพิเศษเพื่องานวิจัยโควิด-19 จากโครงการ

ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน

วิทยาศาสตร” ในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการวินิจฉัย วิธีการ

รักษาโรค วัคซีนของโรค COVID-19 และการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม

และระบาดวิทยา ที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

11 ม.ิย. 2563

33
นฉพ.ยุรนันท ภูโทถ้ํา และ

นฉพ.ศุภกิตติ์ เวียนเสี้ยว

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

รางวัล “Health Emergency Response 

Outstanding Award: HERO Award” จาก

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.)

1 ก.ค. 2563

34

นางสาวปริชญา เอมอําไพวงศ

นางสาวรินรดา ชีพเชี่ยวชาญชัย

นางสาวขวัญชนก ธีระอรรถเวช และ

นายบดินทร ชินสุขเสริม

อาจารยที่ปรึกษา: ดร.ศริญญา สังขะ

ตะวรรธน

วิทยาลัยนานาชาติ

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันแผนธุรกิจไมซระดับ

นานาชาติ จากเวที "Thailand MICE Youth 

challenge 2020" ภายใตแนวคิด “New Normal

 and MICE Technology” ในนามของทีม THE 

AISLING

Baby and Birth Expo 2022 9 ก.ค. 2563

35 รศ. ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ วิทยาลัยนานาชาติ

รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2563

 จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

พระบรมราชูปถัมภ

การใชแบบจําลองคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาปฏิกิริยาเค 17 ส.ค. 2563

36 รศ. นพ.ชาญวิทย พรนภดล
คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัลผลงานวิชาการดีเดน TOYOTA THAILAND

 FOUNDATION AWARD 2019-2020 ดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Science Award) 

จากมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย รวมกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โรคสมาธิสั้น 14 ส.ค. 2563



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับชาติ

37
รศ. นพ.อาศิส อุนนะนันทน

คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัล DMSc Award ชนะเลิศ ประเภทหนังสือ

และตําราทางวิทยาศาสตรการแพทย ประจําป 

2563 จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข

ตํารากระดูกขอสะโพกหักในผูสูงอายุ เปนหนังสือเลม 26 ส.ค. 2563

38 ดร.นภัสสราภรณ ศรีมังกรแกว ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ

รางวัล DMSc Award ชนะเลิศ ประเภทการ

พัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทาง

วิทยาศาสตรการแพทย ประจําป 2563 จาก

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาหนวยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ                   26 ส.ค. 2563

39 รศ. ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ คณะวิศวกรรมศาสตร

ประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่ไดสราง

คุณประโยชนตอกองทัพบก และการวิจัยเพื่อ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ ภายใตโครงการทุน

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานยุทโธปกรณ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของกองทัพและการปองกัน

ประเทศ ในงาน “วันภูมิปญญานักรบไทย”

โครงการการวิจัยตอยอดหุนยนตทางทหารในระดับอ 3 ก.ย. 2563

40 ผศ. ดร.นริศ หนูหอม คณะวิศวกรรมศาสตร

ประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่ไดสราง

คุณประโยชนตอกองทัพบก และการวิจัยเพื่อ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ ภายใตโครงการทุน

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานยุทโธปกรณ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของกองทัพและการปองกัน

ประเทศ ในงาน “วันภูมิปญญานักรบไทย”

โครงการรูจําภาพเพื่อใชในการพัฒนาอุปกรณตนแบบ  3 ก.ย. 2563

41 อ. พญ.จิราภรณ อรุณากูร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

รางวัลอรรถนารีศวร รางวัลเพื่อผูทํางานดานความ

หลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล โดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สมาคมฟาสี

รุงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

19 ก.ย. 2563



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับชาติ

42

นางสาววนัชชา หลอไพบูลย

อาจารยที่ปรึกษา: รศ. ดร.พนิดา สุร

วัฒนาวงศ

วิทยาลัยนานาชาติ และคณะ

วิทยาศาสตร

รางวัลเหรียญทอง - รางวัลดาวรุงวิทยาศาสตรรุน

เยาวประจําป พ.ศ. 2563 (Gold medal - Young

 Rising Stars of Science Award 2020)

5-7 ต.ค. 2563

43 ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ศาสตราจารยวิจัยดีเดน วช. ป 2563 11 ส.ค. 2565



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

1

ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

รางวัล Distinguished Activity Award จาก 

World Sleep Society ในการจัดกิจกรรม World

 Sleep Day 2019 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

24 ต.ค. 2562

2

ทีมสรางสุข คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

รางวัล Popular vote รองชนะเลิศอันดับ 2 จาก

การประชุม “Happy University Challenge : 

ความทาทายของมหาวิทยาลัยแหงความสุข” ซึ่ง

จัดโดยโครงการการสรางเสริมสุขภาวะองคกร

แบบยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยแหงความสุขไปสู

องคกรแหงสุขภาวะ จากสถาบันวิจัยประชากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ซุม From MUICT with Love สงรักจากไอซีที

8 พ.ย. 2562

3

ผศ. ดร.ระพีพร ใหญเจริญ

อ. ดร.ปวเรศ ออนทอง

คณะเทคนิคการแพทย Innovative Teaching Award ในกิจกรรม 

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 

2562

Enhancing patient safety through inter-

profeessional collaborative practice 26 พ.ย. 62

4

ผศ. ดร.อดิศักดิ์ รมแสง คณะวิทยาศาสตร Innovative Teaching Award ในกิจกรรม 

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 

2562

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชา

แบคทีเรีย: กรณีศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

การเรียนรูของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย
26 พ.ย. 62

5

ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

อํานาจเจริญ

Innovative Teaching Award ในกิจกรรม 

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 

2562

ผลการพัฒนารูปแบบการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ

สาธารณสุข โดยการเรียนผานการลงมือปฏิบัติบน

ฐานบริบท
26 พ.ย. 62

6

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

Innovative Teaching Award ในกิจกรรม 

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 

2562

ผลของการใชระบบตอบสนองโดยผูเรียน (คาฮูท 

และ กูเกิ้ลฟอรมและชีท) ตอการเรียนรูของ

นักศึกษาแพทยในหองเรียนขนาดใหญ
26 พ.ย. 62

รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/รางวัลและผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2563

ระดับสถาบัน



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับสถาบัน

7

อาจารยนายแพทย ปูม มาลากุล ณ 

อยุธยา

คณะสาธารณสุขศาสตร รางวัลชมเชย Poster Presentation กลุมบริหาร

สุขภาพ จากงานมหกรรมคุณภาพ "ปญญามหิดล 

คุณภาพคน คุณภาพงาน" Mahidol Quality Fair

 2019 Innovative Organization : องคการแหง

นวัตกรรม ณ Prince Mahidol Hall

26 พ.ย. 62

8

นายดุสิต สุนทรภักดี วิทยาลัยราชสุดา รางวัลในการนําเสนอผลงานดวยวาจาประเภท 

StoryTelling  งาน MAHIDOL QUALITY FAIR 

2019 "Innovative Organization : องคการแหง

นวัตกรรม" ปญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

โอกาสครั้งยิ่งใหญ ...ของผูชายในโลกเงียบ

26 พ.ย. 62

9

ดร.สุพัตรา ตรีรัตนตระกูล

รศ. ดร.อภินันท อุดมกิจ

ศ.เกียรติคุณ สกล พันธุยิ้ม

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาการประดิษฐและนวัตกรรม

สารชีวโมเลกุลสําหรับการกระตุนการวางไขในแม

พันธุกุงโดยไมตัดตา 2 ต.ค. 2562

10
ผศ. ดร.สตรีรัตน ธาดากานต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาความเปนครู
2 ต.ค. 2562

11
ผศ. พญ.สุวนิตย ธีระศักดิ์วิชยา คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาความเปนครู
2 ต.ค. 2562

12
รศ. ดร.ปกรณ สิงหสุริยา คณะสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาความเปนครู
2 ต.ค. 2562

13

รศ. นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาการแตงตํารา

การผาตัดไตผานกลอง และโดยใชหุนยนต 

(Textbook of Laparoscopic and Robotic 

Renal Surgery)
2 ต.ค. 2562

14 รศ. ดร. นสพ.พงศราม รามสูต คณะเวชศาสตรเขตรอน
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาการประดิษฐและนวัตกรรม

ยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย สําหรับรักษาโรค

ไขเลือดออก
2 ม.ีค. 2563



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

ระดับสถาบัน

15 อ. นพ.เอกรินทร ภูมิเชฐ
คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาความเปนครู
2 ม.ีค. 2563

16 รศ. ดร. นพ.ดร วัฒนกุลพานิชย คณะเวชศาสตรเขตรอน
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาความเปนครู
2 ม.ีค. 2563

17 อ. นพ.ชนินทร ล่ําซํา
คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาความเปนครู
2 ม.ีค. 2563

18 ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจําศรี คณะเวชศาสตรเขตรอน
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาการวิจัย

การศึกษาเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซระยะติดตอใน

ตับ เพื่อการพัฒนายา และวัคซีน
2 ม.ีค. 2563

19 ผศ. ดร. นพ. ทพ.บวร คลองนอย คณะทันตแพทยศาสตร
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะ

ทาง สาขาการบริการ

การจัดการ และการดูแลรักษาผูปวยเนื้องอก และ

มะเร็งชองปาก
2 ม.ีค. 2563

20 รศ. ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ คณะวิศวกรรมศาสตร

ใบประกาศเกียรติคุณ ผูมีผลงานการประดิษฐที่

ไดรับสิทธิบัตรฯ ประเภททรัพยสินทางปญญา 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ เลขที่ 65898 ใน

งานวันครบรอบ 51 ป วันพระราชทานนาม 132 ป

 มหาวิทยาลัยมหิดล

หุนยนตสําหรับวินิจฉัยโรคเสนประสาทสวนปลาย

ในผูปวยเบาหวาน
2 ม.ีค. 2563

21 ทพ.มานพ คานียอร คณะทันตแพทยศาสตร

รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรม ระดับดีมาก ใน

โครงการรางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน 

ประจําปงบประมาณ 2563

การวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมีฟสิกสของวัสดุ

แทนกระดูกที่ไดจากขบวนการแปรรูปฟน (TDBS)

 ที่ถูกเตรียมขางเกาอี้และวัสดุปลูกกระดูกที่ใช

ปจจุบันในคลิกนิก

2 ก.ย. 2563

22

ศ. ดร. นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์

อาจารยที่ปรึกษา: รศ. ดร.วรพันธ คู

สกุลนิรันดร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดีเดน (Innovative 

Thesis Award) จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล

การแบงสวนภาพทางการแพทยโทนสีเทาแบบสอง

มิติและสามมิติดวยวิธีการแปรปรวนพื้นที่คนหาใน

บริเวณใกลเคียง (2D and 3D Segmentation of

 Grayscale Medical Images Using Variable 

Neighborhood Search)

14 ต.ค. 2563
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