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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

รางวัล เกียรติยศ 
และเกียรติคุณต่างๆ 
ของผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร

สวทช. เปน็สถาบันวิจัย ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นความ
สามารถของนักวิจัย รวมไปถึงผู้บริหาร ได้แก่ 
รางวัลอันเก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมวิจัยและงาน
วิชาการต่างๆ เน่ืองจากมีนักวิจัยของ สวทช. 
อยู่เปน็จํานวนมาก จึงมีรางวัลเกียรติยศต่างๆ 
มากมายเปน็เงาตามตัวไปด้วย 
ในท่ีน้ี แม้ว่าพยายามบันทึกรางวัลสําคัญต่างๆ 
ให้ได้มากท่ีสุด แต่แทบเปน็ไปไม่ได้ท่ีจะครบถ้วน
สมบูรณ์ ไม่มีการตกหล่น ภายใต้กรอบเวลา
อันจํากัด ท้ังน้ีได้แยกส่วนของ อดีตผู้บริหาร
และนักวิจัยออกจากกัน เน่ืองจากมีธรรมชาติ
ของรางวัลหลายอย่างท่ีแตกต่างกัน 
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ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
• ป 2564 ได รับการแตงตั้งจาก WHO Science 

Council ใหเปน 1 ใน 9 ผูเชี่ยวชาญจากทั่วโลก เพื่อให
คำปรึกษาดานงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ภายใต 
Director General's Science Council 

• ป 2557-2558 ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งเปนรองนายกรัฐมนตรี 

• ป 2554 รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สกว. จากการที่
ไดรับการอางอิงผลงานวิจัยสูงสุดไดรับการยกยอง
เปน “นกัวิทยาศาสตรอาวโุส” จากสมาคมวทิยาศาสตร
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

• ป 2554 ผลงานวิจยั Malarial dihydrofolate reductase 
as a paradigm for drug development against 
a resistance-compromised target ไดรบัการคดัเลอืก
ใหเปน highlight ของ Website A-IMBN Research

• ป 2552 ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้
เปนราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ สาขาวิชาเคมี

• ป 2549 ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• ป 2549 ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งใน 35 คน
ผูมีบทบาทสูงตอประเทศไทย ในชวง 35 ปที่ผานมา 
โดย หนังสือพิมพ The Nation

• ป 2547 รางวัล Nkkei Asia Prize for Science, 
Technology and Innovation จากนิกเกอิ ประเทศ
ญี่ปุน

• ป 2547 ไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลดีเดนของชาติ 
โดย คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ

• ป 2546 ไดรับรางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สกว. จาก
การไดรับการอางอิงผลงานวิจัยสูงสุด

• ป 2545 รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเดน  ป 2547 รางวัล
เกียรติคุณ “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเดน ประจำป 
พ.ศ. 2547” จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

• ป 2541 รางวัล ASEAN Science and Technology 
Meritorious Service Award จากองคการอาเซียน 

• ป  2527 รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน สาขาชีวเคมี 
จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ 
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

• ป 2563 รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ จาก มูลนิธิ
รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศเปนคนแรกของ
ประเทศไทย

• ป 2563 ไดรบัพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้
เปนราชบัณฑติกติตมิศกัดิป์ระเภทวชิาวศิวกรรมศาสตร 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา

• ป 2562 รางวัลนักเทคโนโลยีดีเดน จากผลงานวิจัย 
“เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรสามมิติแบบลำรังสี
ทรงกรวย” จาก มูลนิธีสงเสริมวิทยาศาสตรและเทค-
โนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ

• ป 2548 รางวัล “ผูนำการจัดการเทคโนโลยี” (Lead-
ership in Technology Management: LTM) เปน
คนแรกของประเทศไทยจาก PICMET (Portland 
International Center for Management of 
Engineering and Technology)

• ป 2547–2548 ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังใหดำรงตำแหนงปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

• ป 2547 รางวัลเกียรติคุณ “นักเรียนทุนรัฐบาลไทย
ดีเดน ประจำป พ.ศ. 2547” จากสมาคมนักเรียนทุน
รัฐบาลไทย

• ป 2541 รางวลัสงเสรมิการใชดาวเทยีมระหวางประเทศ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากกระทรวงไปรษณีย
และโทรเลข ประเทศญี่ปุน (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน 
กระทรวงการสื่อสารและกิจกรรมภายใน)

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
• ป 2538 รางวัลบุคคลดีเดนดานไอที จาก สมาพันธ

เทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย 

• ป 2534 รางวลันกัวทิยาศาสตรดเีดน จากมลูนธิสิงเสรมิ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ 

• ป 2530 รางวัลโครงการวิจัยกองทุนพระราชทาน
พระจอมเกลาลาดกระบังของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการสราง
ภาพคอมพิวเตอรถายภาพตัดขวางของรางกาย
และสมอง

• ป 2529 รางวัลผลงานวิจัยอุตสาหกรรมดีเดน จาก 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดานการ
ประมวลสัญญาณภาพถายดาวเทียมดวยคอมพิวเตอร

• ป 2527 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมดานวิศวกรรมศาสตร
และอุตสาหกรรมวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 
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รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
• ป 2561 ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรูระดับอุดมศึกษา

• ป 2557 ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

• ป 2557 รางวลัวศิวกรเกยีรตคิณุตามรอยพระบาท ประเภทบุคคล ดานวศิวกรรมเคมี จากวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมป (วสท.) 

• ป 2555 รางวัลเกียรติยศ  PTIT Distinguished Fellow Award จากมูลนิธิเพื่อสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

• ป 2549 Fellow of The International Academy of Food Science and Technology (IAFOST) 

• ป 2548 ASEAN Science and Technology Meritorious Service Award 
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

• ป 2534 รางวลันกัวจิยัดเีดน ศูนยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอ-
นิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ จากผลงานวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนามาตรฐานภาษาไทยเพื่อใชกับระบบ
คอมพิวเตอร” และการจัดตั้ง Thai API Consortium 
เพือ่พฒันาขอกำหนดรวมในการประมวลผลภาษาไทย
ในเครือ่งคอมพวิเตอร ระหวาง สวทช.และ บริษทัตาง ๆ 
(ผลงานไดรับการประกาศใชเปน มอก. 1566-2541)

• ป 2524 รางวัลนักออกแบบดีเดนประจำป 1980 ของ
วารสาร Electronic Product Design (สหราชอาณาจกัร) 
จากผลงานการออกแบบเรื่อง "EPROM Simulator 
eases firmware development"

• ป 2518-2523 ไดรับทุนการศึกษาวิจัยในระดับดุษฎี
บัณฑิต (นักวิจัยหลัก) เรื่อง “การพัฒนาระบบสื่อสาร
ขอมูลดจิิทลัความเรว็สงูใตทะเลสำหรบัเรอืดำนำ้” จาก 
Imperial College London รวมกับ กองทัพเรือ 
กระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักร 

• ป 2516 รางวัลจุลจักรพงษ จากบทความวิชาการเรื่อง 
“คอมพวิเตอรวทิยาสำหรบัชาวบาน” วารสารสามคัคีสาร 
ของสามัคคีสมาคม (สหราชอาณาจักร)

• ป 2564 กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเท
ตามพระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

• ป 2563 รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำป 2563 
เกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศครัง้แรกของประเทศไทย จากมลูนธิริางวลั
รัตนราชสุดาสารสนเทศ 

• ป 2557 รางวลัเกยีรตคิณุ “นกัเรียนทุนรฐับาลไทยดเีดน 
ประจำป พ.ศ. 2557” จากสมาคมนกัเรยีนทนุรฐับาลไทย

• ป 2562 ไดรบัพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้
ใหดำรงตำแหนงเปนกรรมการสภาสถาบนัผูทรงคณุวฒุิ
ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

• ป 2559 ไดรบัพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้
ใหดำรงตำแหนงเปนกรรมการสภาสถาบนัผูทรงคณุวฒุิ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

• ป 2558 ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

• ป 2558 ไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการนโยบายและพฒันา
การศึกษา

• ป 2558 ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

• ป 2557 ไดรบัรางวลัเกยีรตคิณุ “นกัเรยีนทนุรฐับาลไทย
ดีเดน” จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

• ป 2557 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล
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• ป 2563 ไดรับรางวัล Guangxi Silkball Friendship Award 2020 จาก Guangxi Zhuang Autonomous Region 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะผูไดทำคุณประโยชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค

• ป 2562 รางวัลผูบริหารทุนหมุนเวียนดีเดน จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังรางวัล 

• ป 2562 รางวัลเกียรติคุณ “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเดน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการบริหารงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี” จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

• ป 2560 ไดรับเชิญและคัดเลือกใหเปนสมาชิกและคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board Member) ขององคกร
เครือขายนักวิทยาศาสตรรุนเยาวของโลก (GYA)

• ป 2559 ไดรับแตงตั้งเปนโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธ์ิเดชขจร
• ป 2560 รางวัลวิทยานิพนธดีเยี่ยม สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแหงชาติ 

• ป 2557 รางวัล D. J. Lovell Award จาก SPIE และรางวัล Graduate Fellowship Award จาก IEEE-LEOS 

• ป 2557 รางวัล Virtual Display Outstanding Proposal Award จาก Motorola 

• ป 2553 รางวัล ICO-ICTP Galieno Denardo จาก International Commission for Optics (ICO) และ The 
Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) 

• ป 2546 รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม และ นักวิทยาศาสตรรุนใหม (สาขาโฟโทนิกส) จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ 

• ป 2543 รางวัล New Focus Student Award จาก OSA 
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• ป 2563 โลเกียรติยศศิษยเกาดีเดน ประจำป 2563 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบปที่ 86 

• ป 2560 รางวัลวิทยานิพนธดีเยี่ยม สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแหงชาติ 

• ป 2558 รางวัลรองชนะเลิศนักเทคโนโลยีดีเดนแหงชาติ เรื่อง “Thai Speech Processing Research and 
 Development” จาก มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ  

• ป 2555 รางวัลเจาฟาไอที ดานวิจัยและพัฒนา เรื่อง “Voice Information Service System”  

• ป 2555 Bangkok Post คัดเลือกใหเปน The 66 Young Leaders Shaping Thailand’s Future 

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

รางวัล เกียรติยศ 
และเกียรติคุณต่างๆ 

ระดับนานาชาติของนักวิจัย
ลําดับรายช่ือรางวัลในตาราง เรียงลําดับปีต้ังต้นจาก
ปัจจุบันย้อนหลังกลับไป และเรียงตามตัวอักษรของช่ือ
ของนักวิจัย (หากเปน็คณะนักวิจัย ถือตามช่ือนักวิจัยหลัก
หรือหัวหน้าคณะ) และช่ือศูนย์วิจัยแห่งชาติหรือหน่วยงาน
ย่อยอ่ืนท่ีนักวิจัยสังกัดอยู่ ลงไว้ตามตําแหน่งล่าสุด 
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รางวัล เกียรติยศ และเกียรติคุณต่างๆ ระดับนานาชาติของนักวิจัย

2564 ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ (ไบโอเทค) 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น Outstanding ONE HEALTH 
Researcher in Aquaculture Award 
จาก National Shell Fisheries Association 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมกุงกุลาดำ

2563 ดร.กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา (นาโนเทค)

รางวัล Sakura Science Exchange Program 
จาก Japan Science and Technology Agency

การพัฒนาอนุภาคนาโนลิโปโซม Auroginger 
อิมัลเจล สำหรับการนำสงทางผิวหนังรวมกับ
เทคนิค lontoporesis เพื่อตานการอักเสบ

2563 ดร.บุญล้อม ถาวรยุติการต์ และคณะ (เอ็มเทค)

ทุน Newton Fund โครงการ Leaders in Innovation 
Fellowships (LIF) Programme 
จาก The Royal Academy of Engineering (RAEng) 
ประเทศอังกฤษ

Innovatives Sillicone Gel-Coated Fabrics 
for Scar Reduction.

2563 ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม (เนคเทค) 

รางวัล Merits Award 
จากการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกิ (Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) 
Awards)

Traffy Waste: ระบบติดตามและ
บริหารการเก็บขยะ
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2563 คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัยและคณะ (ไบโอเทค) 
ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Finalist 20 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจากผลงานทั้งหมด
ทั่วโลก 702 ผลงาน 
จัดโดยมูลนิธิ XPRIZE องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรระดับโลก

ชุดตรวจโรคโควิด-19 ดวยเทคนิคแลมป
เปล่ียนสีในข้ันตอนเดียว

2563 ดร.สุพล มนะเกษตรธาร และคณะ (นาโนเทค) 

ทุน Newton Fund โครงการ Leaders in Innovation 
Fellowships (LIF) Programme 
จาก The Royal Academy of Engineering (RAEng) 
ประเทศอังกฤษ

Glucose Monitoring Handheld Device 
Based on Micro/Nanoneedles

2562 ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ (เนคเทค)  

รางวัล Information Security Leadership (ISLA) 
Asia-Pacific Awards 
จาก Information Security (ISC)² ในสาขา Senior 
Information Security Professional

รางวัลมอบใหกับบุคลากรดาน Information 
Security ที่มีผลงานเดน มีภาวะผูนำ และ
อุทิศเวลาในดาน Information Security 
ใหกับสังคมมาอยางตอเนื่อง

2562 ดร.ชูศักด์ิ ธนวัฒโน (A-MED)

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal)  
จาก The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva

อุปกรณวัดมุมศีรษะหลังการรักษา
จอประสาทตา
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2562 ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะ (นาโนเทค)  

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
จาก The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva

ชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมิน
เพ่ือติดตามเบาหวาน "SugarAL GO sensor"

2562 ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา (ไบโอเทค) 

ประกาศเกียรติคุณ Contribution and Commitment to 
Partnership with National Agriculture and Forestry 
Research Institute  
จาก NAFRI, Laos PDR

The “Community of Practices” Community 
Outreach in Mekong Region: Dissemination 
of New Improved Mekong Rice Varieties to 
Farmers Via Farmer Participatory Selection 
and Sustainable Farmer Seed Production

2562 ดร.พิศิษฐ์ คําหน่อแก้ว และคณะ (นาโนเทค) 

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the 
Congratulations of the Jury) และรางวัล Special Award 
จาก The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva

สารเคลือบดูดซับความรอนดวยอนุภาคนาโน 
กราฟน-ซิลิกา สำหรับแผงพลังงานรวม
แสงอาทิตยแบบราง

2562 ดร.รัฐพล เฉลิมโรจน์ (ไบโอเทค) 

รางวัลทุนจากโครงการ Leaders in Innovation
Fellowships (LIF)
จาก The Royal Academy of Engineering (RAEng) 
สหราชอาณาจักร

PlantBead Kit เทคโนโลยี Antibody-based 
Array ท่ีใชในการตรวจโรคพืชไดพรอมกัน
หลายๆ ชนิด
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2562 ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์, ดร.ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร และคุณชยาชล อภิวาท 
(นาโนเทค)  
รางวัลเหรียญทองแดง 
จาก The Internationals New products (iENA2018) ณ
 เมืองบูเรมแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ชุดตรวจรวดเร็วความไวสูงสำหรับตรวจหา
เชื้อไวรัสในโรคไขหัดสุนัข

2562 ดร.ศศิธร เอ้ือวิริยะวิทย์ (นาโนเทค)  

ทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research 
Leadership Award 
จาก รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

Development of 3D Intestinal Model 
Using Bioprinting Technology

2562 ดร.สุริยกมล มณฑา, คุณฉวีวรรณ คงแก้ว, ดร.ปยิะดา สุวรรณดิษฐากุล, 
คุณนันทินา มูลประสิทธ์ิ และ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ (เอ็มเทค) 
รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) 
จาก The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva

ULA-Asphalt Latex: Ultra Low Ammonia 
Natural Rubber Latex for Mixing with 
Asphalt Cement in Road Construction

2562 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ (เนคเทค) 

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)  
จาก The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva

จมูกอิเล็กทรอนิกสและการเฝาระวังกล่ิน
อันตรายในท่ีพักอาศัยดวยปญญาประดิษฐ
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2562 ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์, ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกําเนิด, 
คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร และคุณอนุชิต ลีลายุทธ์โท (เนคเทค)  

รางวัลเหรียญเงิน 
จาก The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva

KidBright: บอรดสมองกลฝงตัวอัจฉริยะ

2562 ดร.อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว (เนคเทค) 

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)   
จาก The 47th International Exhibition of 
Inventions Geneva

µTherm: มิวเทอรมระบบคัดกรองผูปวยมีไข
แบบหลายคนโดยไมสัมผัส

2561 ดร.ณัฏฐพร พิมพะ, ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล, คุณชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล และ
ดร.เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอําพล (นาโนเทค) 
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)  
จาก The 46th International Exhibition of 
Inventions Geneva

การแปรรูปโฟมพอลิสไตรีนของเสียเปนวัสดุ
ดูดซับน้ำมันและตัวทำละลายอินทรีย

2561 ดร.ธีรพงศ์ ยะทา และคณะ (นาโนเทค)

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
จาก The 46th International Exhibition of 
Inventions Geneva

อนุภาคนาโนทิลมิโคซินในรูปแบบผงแหงสำหรับ
การปองกันและรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจในสัตวเศรษฐกิจ 
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2561 ดร.นุวงศ์ ชลคุป (เอ็นเทค) 

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง (Early–Career and 
Mid–Career Scientists)
จาก USAID/ U.S. Mission to ASEAN/ ASEAN 
Secretariat/ASEAN Foundation

Excellent Track Record of Achievements 
and Potential to Advance Science-Based 
Policy–Making in ASEAN

2561 ดร.วรล อินทะสันตา, ดร.อัจฉรา แปง้อ่อน, ดร.ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา, 
คุณจิระพงษ์ อารินทร์ และคุณนครินทร์ ทรัพย์เจริญดี (นาโนเทค) 

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)
จาก The 46th International Exhibition of 
Inventions Geneva

แผนเสนใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษและแผน
กรองนาโนที่มีความแข็งแรง ทนทานขนาดเล็ก
และบางพิเศษจากเสนใยนาโนสำหรับการกำจัด
วัณโรค

2561 ดร.วรายุทธ สะโจมแสง, ดร.สินีนาฏ ไทยบุญรอด, ดร.ชลิตา รัตนเทวะเนตร, 
คุณภัทรพร โกนิล และ สพ.สุพจน์ หนุนไธสง (นาโนเทค) 
รางวัลดีเด่น
จาก The International Trade Fair Ideas 
Inventions New Products (iENA 2018)

Blen Ionic-A Natural Antimicrobial Agent 
for the Animals and the Environment
Application

2561 ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล, ดร.สุวัชชัย จรัสโสภณ, ดร.กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล, 
คุณกรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล, คุณธนกร วิรุฬห์มงคล และคุณภาวิณี พงษ์วัน (นาโนเทค)
รางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Award) 
จาก The 46th International Exhibition of 
Inventions Geneva

ปุยควบคุมการปลดปลอยเคลือบดวยฟลม
พอลิเมอรนาโนคอมโพสิตท่ียอยสลายได
ทางชีวภาพ
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2561 ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา (ไบโอเทค)  

รางวัล Young Asian Biotechnologist Prize 2018 
จาก The Society for Biotechnology ประเทศญี่ปุ่น

Exploration of Lignocellulose Degrading 
Enzymes from Hidden Bioresource for 
Biorefinery and Green Industries

2560 ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ (นาโนเทค) ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) 
The 11th International Warsaw Invention Show 
(IWIS2017)

ระบบการนำสงสารที่แตกตัวไดเอง (SEDDS: 
Self Emulsified Drug Delivery System)

2560 ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ (นาโนเทค)

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)  
จาก The 11th International Warsaw Invention Show 
(IWIS2017)

ไขออกแบบได (Designer8)

2560 ดร.กุลฤดี แสงสีทอง (ไบโอเทค) 

Gold Medal Award 
จาก The 13th Taipei International Invention Show & 
Technomart (INST2017)

Cassava Starch-Based Hydrogel as a 
Superdisintegrant in Drug Tablets
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2560 ดร.จักรพล สุนทรวราภาส (ไบโอเทค) 

Silver Medal 
จาก The 10th International Exhibition of Inventions 
(IEI 2018) สาธารณรัฐประชาชนจีน

พี ลิกนิน แคร

2560 ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ และคุณธนพรรณ พฤกษมาศ (ไบโอเทค) 

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) 
จาก The 45th International Exhibition of Inventions 
Geneva

DEN-STEP: ชุดตรวจหาโปรตีน NS1 
ของไวรัสเด็งก่ีท่ีแยกซีโรทัยปไดทันที

2560 ดร.ธีรพงศ์ ยะทา (นาโนเทค) 

Golden Prize 
จาก The 11th International Warsaw Invention Show 
(IWIS2017)

นวัตกรรมการนำสงยาตานจุลชีพทิลมิโคซิน
ดวยพาหะนำสงระดับนาโนผานระบบทางเดิน
อาหารประสิทธิภาพสูงตรงเปาหมาย

2560 ดร.นพดล นันทวงศ์ และคณะ (เนคเทค) 

รางวัล Gold Medal Award 
จาก Taiwan External Trade Development Council

Onspec Surface–Enhanced Raman 
Scattering Chip
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2560 ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ (ไบโอเทค)

ทุนวิจัย Research and Innovation Staff Exchange 
(RISE) 
จาก Marie Skłodowska-Curie Action, Horizon 2020

SustainAble Farming for Effective 
Aquaculture (SAFE-Aqua)

2560 ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ (เนคเทค) 

ทุนวิจัย Junior Research Fellowship Program 2017 
จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

Design for Permanent Magnet-Assisted 
Synchronous Reluctance Motors Used 
for Electric Vehicle Applications

2560 คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ (ไบโอเทค) 
ร่วมกับเนคเทคและมหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล Platinum Award   
จาก The 13th Taipei International Invention Show & 
Technomart (INST 2017)

VIP-Safe Plus: LAMP Electrochemical 
Sensor for Detection of Foodborne 
Pathogen

2560 ดร.วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี (ไบโอเทค) 

รางวัล Carolina MacGillavry Collaborative Research 
Award 
จาก The International Foundation for Science–Southeast 
Asian Regional Center for Graduate Study and Research 
in Agriculture (IFS-SEARCA)

Climate Change Impact on the Pathogenic 
Vibrio parahaemolyticus Isolates Causing 
Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease 
(AHPND)
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2560 ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธ์ุ (ไบโอเทค)

ทุนจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships 
(LIF) 2017
จาก The Royal Academy of Engineering (RAEng)

Yeast Cells Modified to Produce the 
Biofuel Isobutanol and Other Higher
Alcohols

2560 ดร.ศีตภา รุจิเกียรติกําจร และคณะ (เนคเทค) 

รางวัล T4S Detection Challenge Winner 
จาก IEEE International Conference on Advanced 
Video and Signal based Surveillance

Vehicle Detection with Sub-Class 
Training using R-CNN for the DETRAC 
Benchmark

2560 ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ (เอ็มเทค) 

รางวัลที่ 2 ใน Competitive Pitch 
จากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) 
2018 จัดโดย The Royal Academy of Engineering

High Precision Sound Absorber

2560 คุณเสกสรร พาปอ้ง (เอ็มเทค) 

รางวัล JSPS RONPAKU Medal Award  
จาก Japan Society for the Promotion of Science 
(JSPS)

Developing a Research Framework and 
Methodology of Social Life Cycle 
Assessment in Thailand
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2560 คุณอวิรุทธ์ิ ศรีสุวรรณ, ดร.วรพันธ์ุ ไชยศรีรัตนากูล, ดร.วิน บรรจงปรุ 
และ ดร.วุฒินันท์ เจียมศักด์ิศิริ (เนคเทค)
รางวัล Silver Medal Award 
จาก Taiwan External Trade Development Council

Handheld Real Time ISFET Based Nitrate 
Sensor

2560 ดร.อัชฌา กอบวิทยา และคณะ (เนคเทค) 

รางวัลเหรียญทอง Médaille d’or 
จาก The 45th  International Exhibition of 
Inventions Geneva

เลนสมิวอาย: นวัตกรรมใหมของกลองจุลทรรศน
แบบพกพา

2560 ดร.อุมาพร เอ้ือวิเศษวัฒนา (ไบโอเทค) 

รางวัล Carolina MacGillavry 
Collaborative Research Award
 จาก The 11th International Warsaw Invention 
Show (IWIS2017)

Climate Change Adaptation Strategy Through 
Application of Biofloc Technology for the 
Improvement of Productivity and Environmental 
Sustainability of White Shrimp Litopenaeus 
vannamei Production in South East Asia

2559 คุณฉวีวรรณ คงแก้ว,  คุณปยิะดา สุวรรณดิษฐากุล, คุณสุริยกมล มณฑา 
และคุณวีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ (เอ็มเทค) 
รางวัล Special Prize 
จาก The 44th International Exhibition of Inventions 
of Geneva, Switzerland และ Hong Kong Science & 
Technology Park Corporation

Innovation of Natural Rubber-Silica 
Masterbatch Production
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2559 คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ (เอ็มเทค)

รางวัล Gold Medal with the Congratulation of the Jury–
First Institute Researchers and Inventors in Iran (FIRI)  
จาก WIPO of the Swiss Federal Government & First 
Institute Researchers and Inventors in Iran (FIRI)

Innovation of Natural Rubber-Silica 
Masterbatch Production

2559 ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ (ไบโอเทค) 

ทุนจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships 
(LIF) 
จาก The Royal Academy of Engineering (RAEng) 
สหราชอาณาจักร

ENZease: “Two-In-One” Enzyme for 
One-Step Desizing and Scouring Process
of Cotton Fabric in Textile Industry

2559 ดร.ปติิ อ่ําพายัพ (ไบโอเทค)

รางวัล The 2016 Thailand Frontier Researcher 
Awards 
จาก Thomson Reuters 

ระบบโพรฟนอลออกซิเดสและบทบาทสำคัญ
ในการตอบสนองของภูมิคุมกันตอการตาน
เชื้อกอโรคที่สำคัญในกุง

2559 ดร.พรรณรําเพย นามพระจันทร์ ฟรานซ์ (ไบโอเทค) 

ทุน Horizon 2020: Marie Skłodowska–Curie Actions 
จาก Horizon 2020

(PIGYVAX) Making a Yeast–Based 
Candidate Vaccine Against Porcine 
Epidemic Diarrhea Virus (PEDV)
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2559 ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา, ดร.สุวิชา จิรายุเจริญศักด์ิ, 
รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัชโรจน์ และรศ.ดร.เศรษฐา ปานงาม (เนคเทค) 
รางวัลเหรียญทอง 
จาก The 44th International Inventions Geneva 2016

ระบบฝกฝนโดยใชสัญญาณสมองแบบปอนกลับ 
(Game–Based Neurofeedback Training 
System)

2559 ดร.มัตถกา คงขาว (นาโนเทค) 

รางวัล Global Young Scientists Summit (GYSS) 
จาก The Singapore University of Technology and 
Design

The Development of a New Delivery 
System for HPV Vaccine Candidates 
Against Cervical Cancer

2559 ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ (เอ็มเทค) 

รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ  
จาก The 27th International Invention, Innovation & 
Technology Exhibition 2016

ระบบรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไรแอมโมเนีย 
(TAPS)

2559 ดร.อรประไพ คชนันทน์, ดร.อรวรรณ หิมานันโต, ดร.เพลินพิศ ลักษณะนิล 
และคุณมัลลิกา กําภูศิริ (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสํานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตร)

รางวัลเหรียญเงินและรางวัล Special Award 
จาจาก The 44th International Exhibition of 
Inventions of Geneva

Fruit Blotch Easy Kits ใชสำหรับตรวจวินิจฉัย
โรคผลเนาแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจาก
เชื้อ Acidovorax citrulli, ชุดตรวจมี 2 รูปแบบ 
คอื Monoclonal antibody captured-sandwich 
enzyme-linked immunosorbent assay 
(MC-sELISA) และชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ 
Immunochromatographic strip test
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2557 ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง (นาโนเทค) 

ทุนวิจัย
จาก The Royal Society of Chemistry (RSC) 
ประเทศอังกฤษ

การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตาม
ภาวะเบาหวาน

2557 ดร.นพพล คบหมู่ (ไบโอเทค) 

ทุนวิจัย Marie Sklodowska–Curie Individual 
Fellowship 
จาก Horizon 2020

Insights from Population Genomics to 
the Evolution of Host Specificity in Insect 
Fungi (GenoSpec)

2557 ดร.พรกมล อุ่นเรือน (ไบโอเทค) 

TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award 
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) 
และสํานักพิมพ์ Elsevier

การพัฒนาและออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ
อยางเปนระบบ เพ่ือผลิตพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพ
ท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2557 ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล, คุณดํารงค์ ถนอมจิตร และคุณณัชชา ประกายมรมาศ 
(เอ็มเทค) 
รางวัลเหรียญทอง ในกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
จาก The 41st International Exhibition of Inventions 
of Geneva

ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลว เพื่อชวย
ปองกันการสำลักในระหวางริน 
(Dispensing Closure for Glug-Free Pouring)
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2556 ดร.โจนาลิซา แอล เซ่ียงหลิว (ไบโอเทค) 

ผู้มีบทบาทสําคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Generation Challenge Program (GCP)

The Community of Practices “Strengthening 
Rice Breeding Program using Genotyping 
Building Strategy and Improving Phenotyping 
Capacity for Biotic and Abiotic Stresses in
 the Mekong Region”

2556 ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ (ไบโอเทค) 

เหรียญทอง (Gold prize) 
จาก Seoul International Innovation Fair (SIIF) 2013

ENZease: Duo-activity Enzyme For 
One-Step Process Biodesinzing and 
Bioscouring of Cotton Fabrics)

2556 ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา (ไบโอเทค) 

The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA)  
จาก ASEAN Committee on Science and Technology 
(ASEAN COST)

สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยเกษตรและ
อาหารในกลุมประเทศอาเซียน

2556 ดร.ดนุ พรหมมินทร์ และ ดร.พสุ สิริสาลี (เอ็มเทค)

รางวัลเหรียญเงิน
จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA)

อุปกรณชวยพนยาสำหรับผูปวยโรคหืด

25



3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2556 ดร.บรรพท ศิริเดชาดิลก (ไบโอเทค)

รางวัล Grand Challenges Canada
จากรัฐบาลแคนาดา

High-throughput Approach to Discover 
New Dengue Vaccine

2556 คุณปริญญา จันทร์หุณีย์, ดร.ดนุ พรหมมินทร์ และ ดร.พสุ สิริสาลี (เอ็มเทค) 

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the 
Congratulations of the Jury) 
จากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์

อุปกรณชวยพนยาชนิดทำไดดวยตนเอง

2556 คุณปริญญา จันทร์หุณีย์, ดร.ดนุ พรหมมินทร์ และ ดร.พสุ สิริสาลี (เอ็มเทค) 

Special Prize 
จาก Taiwan Invention Association

อุปกรณชวยพนยาชนิดทำไดดวยตนเอง

2556 ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ (เอ็มเทค) 

รางวัลเหรียญทอง ในกลุ่มงานด้านพืชสวนและเกษตรกรรม 
จากรัฐบาลสวิส (The Swiss Federal Government of 
the State, the City of Geneva) และองคก์รทรพัยส์นิ
ทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)

การพัฒนาระบบสารรักษาสภาพน้ำยาง
ไรแอมโมเนียสำหรับผลิตภัณฑจุกนมยาง
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2555 ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ (ไบโอเทค)  

รางวัลเหรียญทอง (Golden Medal Award) 
จาก The 8th Taipei International Invention Show & 
Technomart (INST 2012)

The Community of Practices “Strengthening 
Rice Breeding Program using Genotyping 
Building Strategy and Improving Phenotyping 
Capacity for Biotic and Abiotic Stresses in 
the Mekong Region”

2555 คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคุณณรงค์ อรัญรุตม์ (ไบโอเทค)  

รางวัลเหรียญทอง
จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA)

ENZease: Duo-activity Enzyme For 
One-Step Process Biodesinzing and 
Bioscouring of Cotton Fabrics)

2555 ดร.สรวง สมานหมู่ (ไบโอเทค)

Audience Choice Winner Award  
จาก Intel-DST Asia Pacific Challenge 2012

G–Breath หรือ เคร่ืองตรวจและบอกชนิด
เบาหวาน

2555 ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ (เอ็มเทค) 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นเหรียญทอง
จาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012

นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย
จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรม
น้ำยางพารา
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2554 ดร.กรรณิการ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา (เนคเทค) 

Access to Markets and Finance Award 
จาก โครงการ infoDev World Bank

ระบบใหบริการทางการแพทยบน Cloud

2554 ดร.จริยา สากยโรจน์ (เนคเทค) 

รางวัลความสําเร็จของผู้นําด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศในเอเชียแปซิฟกิ สาขาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
จากองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(CISSP)

Security+

2554 ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป, คุณเฟื่ องฉัตร ธรรมรักษ์เจริญ, คุณเพชรรุ่ง พันธ์ุพิริยะ 
และคุณวัชรา โชควิวัฒน
รางวัลเหรียญเงิน  
จาก Taiwan External Trade Development Council 
(TAITRA)

การพัฒนาวัสดุนำสงยาปฏิชีวนะสำหรับ
การรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก 
(Antibiotics Impregnated Hydroxyapatite 
Beads for Osteomyslitis Treatment)

2554 ดร.ภัทรียา พลซา (ไบโอเทค) 

ทุนวิจัย
จาก International Foundation for Science (IFS) 
ประเทศสวีเดน

Molecular Effects of Photoperiods on 
Expression of Genes Functional Related 
to Reproductive Maturation of the Giant 
Tiger Shrimp Penaeus monodon
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2554 ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ดร.สุมาลี กําจรวงศ์ไพศาล, ดร.เพ็ญจิตร จิตรนําทรัพย์, 
ดร.จารุณี วานิชธนันกูล และคุณสุพรรณี ทวีชัย (ไบโอเทค)  
ผลงานที่จัดอยู่ในกลุ่ม 2% อันดับสูงสุดของผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ทางด้านชีววิทยาและการแพทย์จาก FACULTY 
of 1000
Generation Challenge Program (GCP)

Trypanosomal Dihydrofolate Reductase 
Reveals Natural Antifolate Resistance

2554 ดร.วณิลดา รุ่งรัศมี (ไบโอเทค)

ทุนวิจัย) 
จาก International Foundation for Science (IFS) 

การศึกษาความเกี่ยวของของโปรตีน Heat 
Shock 90 ตอระบบสืบพันธุของกุงกุลาดำ
เพศเมีย

2554 คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคุณณรงค์ อรัญรุตม์ 
(ความร่วมมือไบโอเทคกับคณะแพทยศาสตร์ และสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ)

รางวัลเหรียญเงิน 
จาก The 41st International Exhibition of Inventions 
of Geneva และ WIPO

ชุดตรวจหาเช้ือวัณโรค TB DNAsensor Kit I 
และ TB DNAsensor Kit II

2554 คุณสมบัติ รักประทานพร (ไบโอเทค)  

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Highlight ของ 
Website A-IMBN Research 
จาก A–IMBN Research

The Development of Loop–Mediated 
Isothermal Amplification Combined 
with Lateral Flow Dipstick for Detection 
of Vibrio parahaemolyticus
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2554 ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล, คุณวารุณี บวรเกียรติแก้ว และคุณอนุพงษ์ พรพิจิตร 
(เอ็นเทค) 
รางวัล Best Micrograph (Physical Science 
Category–Light Microscope) 
จาก Electron Microscopy Society of Malaysia 

Processing, Microstructure and Properties of 
Stainless Steel–Tungsten Carbide 
Composites

2554 ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ (เอ็มเทค)  

รางวัลเหรียญทอง 
จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA)

นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย
จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรม
น้ำยางพารา

2554 ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ (เอ็มเทค)  

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นเหรียญทอง 
จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 
2012

นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย
จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรม
น้ำยางพารา

2554 ดร.อภิรดา สุคนธ์พันธ์ุ (นาโนเทค) 

2011 AWSF-AMORE PACIFIC Award 
จาก Korea Federation of Women Science and 
Technology Association ร่วมกับ AMOREPACIFIC 
Cooperation

Herbal Extracts and Formulation 
Development of Nano–Emulsions for Hair 
Growth
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2553 ดร.ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย (ไบโอเทค)

รางวัลทุน TDR Career Development Fellowship for 
Research in Support of TDR’s Disease and Thematic 
Reference Groups จาก WHO 

รายงานผลงานวิจัยเร่ือง Thematic Reference
Group Report on Innovation and Technology 
for Health Interventions for Infectious Diseases 
of Poverty  และ Global Report on Health 
Research for Infectious Diseases of Poverty

2553 ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ (ไบโอเทค) 

รางวัล Marie Curie International Fellowship 
จาก European Union FP7 ประจําปี 2553-2556

PATHFINDER: Rapid and Reliable 
Detection of Foodborne Pathogens by 
Employing Multiplexing Biosensor 
Technology
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รางวัล เกียรติยศ 
และเกียรติคุณต่างๆ 
ระดับชาติของนักวิจัย

ลําดับรายชื่อรางวัลในตาราง เรียงลําดับปีตั้งต้นจาก
ปัจจุบันย้อนหลังกลับไป และเรียงตามตัวอักษรของชื่อ
ของนกัวจิยั (หากเปน็คณะนกัวจิยั ถือตามชือ่นกัวิจยัหลัก
หรอืหวัหน้าคณะ) และชือ่ศูนยว์จิยัแหง่ชาตหิรอืหนว่ยงาน
ย่อยอื่นที่นักวิจัยสังกัดอยู่ ลงไว้ตามตําแหน่งล่าสุด 

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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รางวัล เกียรติยศ และเกียรติคุณต่างๆ ระดับชาติของนักวิจัย

2564 ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง (นาโนเทค) 

รางวัล DMSc Award 
จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แอปตาเซนเซอรสำหรับวิเคราะหอัลบูมิน
ในปสสาวะเพื่อประกอบการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

2564 ดร.ปิติ อํ่าพายัพ, ดร.วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี และดร.ภคกุล สังข์สุริยะ (ไบโอเทค)

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปฏิสัมพันธของโปรตีนจากไวรัสตอกระบวนการ
สรางเมลานินในกุง

2564 คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, คุณณรงค์ อรัญรุตม์ และคุณจันทนา คําภีระ 
(ไบโอเทค)
รางวัลประกาศเกียรติคุณ  
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

VIP-Safe Plus ชุดตรวจแลมปเคมีไฟฟาแบบ
รวดเร็วขนาดพกพา เพื่อการตรวจเชื้อกอโรค
ในอาหาร

2563 ดร.กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา (นาโนเทค)  

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การพัฒนาอนุภาคนาโนลิโปโซม Auroginger 
อิมัลเจล สำหรับการนำสงทางผิวหนัง รวมกับ
เทคนิค lontoporesis
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2563 คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ (เอ็มเทค) 

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก 
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นวัตกรรมสารปองกันน้ำยางพาราสดบูดเนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตยางแผนรมควัน และคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง 

2563 ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ (ไบโอเทค)

รางวัลชนะเลิศด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงาน
ภาครัฐ (Government Sector) National Innovation 
Awards Winners 
จาก สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เอนอีซ: เอนไซมอัจฉริยะเพ่ือกระบวนการผลิตส่ิงทอท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

2563 ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา (ไบโอเทค)

เมธีวิจัยอาวุโส  
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Investigating the Potential Adaptive 
Responses of the Thai Rice Resource to 
Biotic and Abiotic Stresses Under Future 
Climate Change Conditions

2563 ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ (เอ็มเทค) 

รางวัล Mahidol Science Communicator Award 2020 
ประเภทรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Commu-
nicator Award)  
จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลงานการส่ือสารวิทยาศาสตรสูสาธารณชนผานรูป
แบบตางๆ อยางตอเน่ืองยาวนาน 
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2563 ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข (เอ็นเทค) 

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women 
in Science LOREAL Thailand) 
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

เชื้อเพลิงสะอาดและสารหลอลื่นชีวภาพ: 
ผลิตภัณฑมูลคาสูงเพื่อการพัฒนาปาลมน้ำมันไทย
อยางยั่งยืน

2563 ดร.พิทักษ์ เอ่ียมชัย และคณะ (เนคเทค) 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก   
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

OnSpec VULCAN: เครือ่งเคลอืบฟลมบางสำหรบั
ชปิขยายสัญญาณรามาน

2563 ดร.วรรณพ วิเศษสงวน (ไบโอเทค) 

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจําปี 2563 
จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การสรางสรรคตอยอดภูมิปญญาอาหารหมักไทย
ดวยวิทยาศาสตรทางอาหารและเทคโนโลยชีีวภาพ
รวมกับพันธมิตรสรางทางเลือกในการแกไขปญหา
การผลิตและแปรรูป ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
สรางอุตสาหกรรมอาหารใหมมูลคาเพ่ิมดวยนวัตกรรม

2563 ดร.สุวัสสา บํารุงทรัพย์ (นาโนเทค)

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women 
in Science LOREAL Thailand) 
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

การพัฒนาอนุภาคนาโนสำหรับการตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2563 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์, คุณณัฐพล วัฒนวิสุทธ์ิ และ ดร.ถนอม โลมาศ 
(เนคเทค) 
รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

มายแอร: เครื่องประดับตรวจวัดฝุนดวยเซ็นเซอร
ตรวจวัดฝุน PM2.5 แบบกระเจิงแสงขนาดเล็ก
โดยเทคนิคการสงผานฝุน ดวยไมโครปมชนิด
เปยโซเพือ่ใชในการออกแบบเคร่ืองประดบั สำหรับ
ตรวจวัดคาฝุนและ AQI แบบฐานเวลาจริง

2563 ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล (A-MED)

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women 
in Science LOREAL Thailand) 
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

ระบบติดตามและประเมินผูท่ีมีความเส่ียง
ตอโรคติดเช้ือ COVID-19 (DDC-Care) 

2563 ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์, ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกําเนิด, คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 
และคุณอนุชิต ลีลายุทธ์โท (เนคเทค) 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี สาขาการศึกษา 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

KidBright: บอรดสมองกลฝงตัวอัจฉริยะ

2563 ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์, ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกําเนิด, คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุ
นทร และคุณอนุชิต ลีลายุทธ์โท (เนคเทค)
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นแบบกลุ่ม 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปภัมภ์

KidBright: บอรดสมองกลฝงตัวอัจฉริยะ
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2563 ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์, ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกําเนิด, คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 
และคุณอนุชิต ลีลายุทธ์โท (เนคเทค)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาผลงานนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ 
จาก การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019)
โดย สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

KidBright: บอรดสมองกลฝงตัวอัจฉริยะ

2563 ดร.อัญชลี จันทร์แก้ว (นาโนเทค) 

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจําปี 2563   
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การพัฒนาและการออกแบบตัวเรงปฏิกิริยา
วิวิธพันธเพ่ือใชในปฏิกิริยาการเปล่ียน 
5-Hydroxymethylfurfural (HMF) เปน
สารชีวเคมีมูลคาสูง

2562 ดร.คทา จารุวงศ์รังสี (เนคเทค) 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แพลตฟอรมพัฒนาระบบส่ือสารผานแสงท่ีมองเห็นแบบ
โอเพนซอรส สาธิตผานระบบพิพิธภัณฑอัจฉริยะ

2561 ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ และคณะ (ไบโอเทค) 

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก 
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนในเช้ือ
มาลาเรียโดยไรโบไซมกลิมเอสและการประยุกตใช
เพ่ือการพัฒนายา
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2561 ดร. ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ (ไบโอเทค) 

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women 
in Science LOREAL Thailand) 
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

เอนอีช (ENZease): เอนไซมอัจฉริยะทูอินวัน
สำหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

2561 ดร. ธีรพงศ์ ยะทา (นาโนเทค)  

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ตัวพาอนุภาคนาโน เพื่อการนำสงยาในรางกาย
อยางแมนยำ

2561 ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ และคณะ (เนคเทค) 

รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทันระบาด: ชุดซอฟตแวรสนับสนุนการเฝาระวัง
และควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก

2561 ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์, ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์, ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก, คุ
ณอรรถกร ศิริสุวรรณ, คุณสาธิตา มุกดา และคุณวิชชุดา เอกพันธ์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

NETPIE: แพลตฟอรมส่ือสารเพ่ือเช่ือมตอ
ทุกสรรพส่ิง ()
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2562 ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา, คุณอนุกูล น้อยไม้, คุณธราพงษ์ สูญราช, 
คุณสังวรณ์ สีสุทัศน์ และคุณกริช จ่ันอาจ
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี 
 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เคร่ืองชวยฟงควบคุมดวยสัญญาณสมอง

2562 คุณภูริพงศ์ วรรณวิไล, คุณธงศักด์ิ แก้วประกอบ และดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 
(เอ็มเทค) 
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก 
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คลนี KLEAN นวตักรรมใหมเพือ่การจบัตวันำ้ยาง
แบบประหยดันำ้และลดนำ้เสยีในกระบวนการผลติ
ยางแผน (รมควัน)

2562 ดร.วรรณวิมล ศักด์ิเสมอพรหม และคณะ (ไบโอเทค) 

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี   
 จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การพบชิน้สวนสารพนัธกุรรมไวรสัไอเอชเอชเอน็
แทรกในจโีนมของกุงกลุาดำซึง่นำไปสูการพฒันา
ชดุตรวจไวรสักุงไอเอชเอชทีม่คีวามถกูตองและ
รวดเรว็

2562 ดร.วิรัลดา ภูตะคาม และคณะ (ไบโอเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณระดับดี  
จากทสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชุดตรวจสนิปเพ่ือการทดสอบเอกลักษณและ
ความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธุแตงกวา แตงโม 
แตงเทศ และพริก
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2562 ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา (ไบโอเทค) 

รางวัลทะกุจิ 
จาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

การพัฒนาและวิศวกรรมเอนไซมและจุลินทรียจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม ไบโอรี
ไฟเนอรีและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

2562 ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธ์ุ, ดร.กนกกาญจน์ คชรินทร์, ดร.สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 
และคุณวิภารัตน์ ศิริพงษ์ (ไบโอเทค)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เซลลยีสตลูกผสม Pichia pastoris สำหรับ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล

2562 ดร.สุริยกมล มณฑา, ดร.ปยิะดา สุวรรณดิษฐากุล, คุณนันทินา มูลประสิทธ์ิ, 
ดร.ฉวีวรรณ คงแก้ว, ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, คุณภิพัฒชา รักดี 
และคุณอรุณ คงแก้ว (เอ็มเทค)
รางวัลผลงานวิจัย ประกาศเกียรติคุณ 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

น้ำยางพาราเกรดพิเศษสำหรับผสมกับ
แอสฟลตซีเมนตเพื่อทำถนน

2562 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ (เนคเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เซนเซอรกระดาษอัจฉริยะสำหรับตรวจวินิจฉัย
ดีเอ็นเอของโรคติดตอ
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2561 ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะ (นาโนเทค) 

ผลงานวิจัยระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติตตาม
ภาวะเบาหวาน

2561 ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ (ไบโอเทค) 

นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่  
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอนอีซ: เอนไซมอัจฉริยะเพ่ือกระบวนการผลิต
ส่ิงทอท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

2561 คุณปยิะดา สุวรรณดิษฐากุล และคณะ (เอ็มเทค) 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก   
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระบวนการเตรียมของผสมยางธรรมชาติ
และซิลิกาดวยเทคนิค in situ Sol–Gel

2560 ดร.วิรัลดา ภูตะคาม (ไบโอเทค) 

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 
(For Women in Science LOREAL Thailand)  
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

การศกึษากระบวนการตอบสนองของปะการงัตอ
การเพิม่อณุหภมูขิองนำ้ทะเลและการประเมนิความ
หลากหลายทางพนัธกุรรมของปะการงัในนานนำ้ไทย
เพือ่การอนรุกัษและฟนฟรูะบบนเิวศใตทองทะเล
อยางยัง่ยนื
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2561 คุณวุฒินันต์ หลงเจริญ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล,  
นายนาวิน สมญาติ และ นายทีปกร วงศ์แสนสุขเจริญ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เนคเทค) 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

NavTU: แอปพลิเคชันนำทางบนมือถือ
แอนดรอยดสำหรับผูพิการไทยทางการมองเห็น

2561 ดร.สุรภา เทียมจรัส (A-MED)

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 
(For Women in Science LOREAL Thailand) 
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

ระบบเซนเซอรอัจฉริยะสำหรับสนับสนุน
การดูแลผูสูงอายุและผูปวย

2561 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์, คุณณัฐพล วัฒนวิสุทธ์ิ, คุณทวี ปอ๊กฝา้ย 
และคุณขวัญดารา มธุรส (เนคเทค)  
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระบบตรวจวัดกลิ่นแอมโมเนียและคนหา
ตำแหนงรั่วแบบโครงขายไรสายบนเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง

2560 ดร.จีราพร ลีลาวัฒนชัย (นาโนเทค) 

รางวัลทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่  
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การพัฒนาเข็มขนาดไมโครอนชนิดเคลือบ
สำหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค
ระยะแฝงที่มีความจำเพาะสูง
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2560 ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ (ไบโอเทค)

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

การเพ่ิมมูลคาชานออย: การสกัดเซลลูโลสและ
นาโนเซลลูโลส และการประยุกตใชเปนวัสดุ
ทางการแพทย

2560 ดร.ผุศนา หิรัญสิทธ์ิ (นาโนเทค) 

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 
(For Women in Science LOREAL Thailand)
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

การประยุกตใชการคำนวณดวยระเบียบวิธี 
Solid-State DFT สำหรับออกแบบและพัฒนา
ตวัเรงปฏิกิรยิาระดบันาโนและวสัดโุครงสรางนาโน
ใหสามารถใชเพื่อการพัฒนาดานพลังงานทดแทน
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

2560 ดร.พรกมล อุ่นเรือน (ไบโอเทค) 

นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง 
(Young BMB Award) ประจําปี 2561 
จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

Development of Biorefinery Technology 
to Mitigate Effects of Climate Change and to 
Promote Bio–Based Economy and 
Sustainability

2560 คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, คุณณรงค์ อรัญรุตม์, คุณจันทนา คําภีระ 
และคุณศราวุธ ศิริธรรมจักร (ไบโอเทค)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Amp–Gold ชุดตรวจเช้ือแบคทีเรียกอโรค
ตับตายเฉียบพลันสาเหตุหน่ึงของโรคกุงอีเอ็มเอส
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2559 ดร.วิรัลดา ภูตะคาม (ไบโอเทค) 

นักเทคโนโลยีรุน่ใหม่  
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การคนหาและจีโนไทป เคร่ืองหมายโมเลกุล
สนิปแบบท่ัวท้ังจีโนมดวยเทคโนโลยี 
Genotyping–By–Sequencing (GBS)

2559 ดร.วิรัลดา ภูตะคาม และคณะ (ไบโอเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชุดตรวจสนิปเพ่ือการทดสอบเอกลักษณและ
ความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธุแตงกวา แตงโม 
แตงเทศ และพริก

2559 ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม (เนคเทค)

รางวัลเกียรติคุณ “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง 
ประจําปี พ.ศ. 2560” 
จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.)  

เคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพทมือถือเพ่ือ
ปองกันการจุดชนวนระเบิดในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซ่ึงตลอด 10 ปชวยรักษาชีวิต
และทรัพยสินไดเปนอยางมาก 

2559 ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม, ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล และคณะ (เนคเทค) 
ร่วมกับ,พ.อ. รัตติพล ตันยา รอง ผอ. กองนโยบายและแผน สํานักวิจัยพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก

รางวัลนักวิจัยดีเด่นอันดับ 1 ด้านยุทโธปกรณ์ประจําปี 2560 
จาก กองทัพบก 

โครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอร่ีและ
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ี ของ ป.1 พัน. 31 รอ.
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2560 ดร.สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ (ไบโอเทค) 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สูตรผสมสารชีวบำบัดภัณฑสำหรับยอยสลาย
คราบปนเปอนน้ำมัน

2560 ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ (นาโนเทค)

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 
(For Women in Science LOREAL Thailand)  
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

3D-Molecular Modelling and Advanced 
Computational Techniques for Design and
Development of Nanomaterials in Sustain
able Energy and Environmental Applications

2560 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์, ดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ และดร.จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 
(เนคเทค) 
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หองปฏิบัติการระบบของไหลจุลภาคบนชิปที่มี
วัสดุนาโนประกอบรวมสำหรับการตรวจวิเคราะห
ทางเคมีอยางรวดเร็ว หรือ Lab-on-a-Chip

2560 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ (เนคเทค)  

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หมึกนำไฟฟากราฟน (Graphene Conductive
Ink)
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2560 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา, ดร.พีร์ จารุอําพรพรรณ, คุณจรัสพิมพ์ นาคพุก 
และคุณอัศวิน วานิชชัง (ไบโอเทค)
รางวัลผลงานวิจัยระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กลไกการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส
ไขหวัดใหญชนิดเอ ในกรณีติดเชื้อรวมกับ
ไขหวัดใหญชนิดบี

2560 ดร.อรทัย ล้ออุทัย (นาโนเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่น  
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แผนปดแผลท่ีเคลือบดวยสารสกัดสมุนไพร

2560 ดร.อัญชลี มโนนุกุล (เอ็มเทค) 

รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ “L’Oreal Woman Scientist 
Crystal Award” ประจําปี 2560

การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑดวยการ
ข้ึนรูปโลหะผง เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม
การผลิตช้ินสวนโลหะของไทย

2559 ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ และ น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล (นาโนเทค) 

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ 
จาก สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ไขออกแบบได
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2559 ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ (ไบโอเทค) 

รางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน 
จาก FameLab Thailand

นำเสนอเรื่อง การบันทึกความทรงจำอันเลวราย

2559 ดร.จิตติมา พิริยะพงศา และคุณปวิตา แก้วพรหมมาลย์ (ไบโอเทค) 

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิวัฒนาการทางพันธุกรรมของยีนโออารเอฟ 5 
และยีนเอ็นเอสพี 2 ของเช้ือไวรัสพีอารอารเอส
ในฝูงสุกรท่ีเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสพีอารอาร
เอสสายพันธุรุนแรง

2559 ดร.จิตติมา พิริยะพงศา (ไบโอเทค)

รางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher 
Awards  
จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
และ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

การใชชีวสารสนเทศในการศึกษากลไก
การทำงานของไมโครอารเอ็นเอและโรคในมนุษย

2559 ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ (ไบโอเทค) และคุณพิษณุ ปิ่ นมณี ผลงานร่วมวิจัยโอเทค 
และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
รางวัล PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver 
จาก โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.

PTT Yeast Technology Platform
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2559 ดร.วรรณวิมล ศักด์ิเสมอพรหม, ดร.เพทาย จรูญนารถ และคุณสโรชา จิตรากร 
(ไบโอเทค)
รางวัลผลงานวิจัยระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอ็นเออินเทอร
เฟยแรนซเพื่อจัดการปญหาโตชาในกุงกุลาดำ
ที่เกิดจากไวรัสแหลมสิงห

2559 ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา (ไบโอเทค) 

รางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards 
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กระบวนการทางคอมพิวเตอรเพื่อชวยคนหา
ตำแหนงของเครื่องหมายทางพันธุกรรมจาก
การศึกษาความสัมพันธของจีโนไทปกับโรค
ซับซอนที่พบไดบอย

2559 ดร.แสงจันทร์ เสนาปนิ (ไบโอเทค) 

รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น 
จาก จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 

Current and Emerging Infectious Diseases 
in Fish and Shrimp: Emphasis on Molecular
Characterization, Pathogenesis and 
Detection

2559 ดร.อัญชลี มโนนุกุล และคณะ (เอ็มเทค) 

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก  
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมบริสุทธ์ิ
แบบเซลลเปด โดยใชกระบวนการชุบสาร
แขวนลอยกับตนแบบโฟมพอลิเมอร
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2559 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ (เนคเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

จมูกอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะเพ่ือวัดคุณภาพกล่ิน
ในอากาศ (Smart Electronics Nose with 
Internet of Things Technology for 
Environmental Odor Management)

2559 ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, คุณอัญจนา บุญชด และคุณเบญจรงค์ พวงรัตน์ 
(ไบโอเทค) 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

มะเขือเทศรับประทานผลสดลูกเล็กท่ีตานทาน
ตอโรคใบหงิกเหลือง

2558 ดร.นาวิน วิริยะเอ่ียมพิกุล, ดร.ขจรศักด์ิ เฟื่ องนวกิจ, ดร.ประเสริฐ ภวสันต์, 
คุณพัสตราภรณ์ แฉ่งสุวรรณ, คุณปรารภ เครือแก้ว, คุณวรนุช อิทธิเบญจพงศ์ 
และคุณวราภรณ์ นวลแปง (นาโนเทค) 

รางวัลผลงานวิจัย  
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ตัวเรงปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซล
ที่ผลิตจากเปลือกไขเหลือทิ้ง

2558
ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ (เอ็มเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สารเพ่ิมประสิทธิภาพของกรดในการจับตัว
นายางสกิม

49



3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2558 ดร.สุวดี ก้องพารากุล, ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข และอริสรา รัชชะ (เอ็มเทค) 

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด่น 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

แผนยางทำความสะอาดน้ำมันแบบใชซ้ำ

2558 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์, คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, คุณจันทนา คําภีระ, 
ดร.จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์, ดร.รุ่งกานต์ สืบสิงห์, คุณอัศวพงศ์ ทรัพย์พัฒน์, 
คุณวัฒนสิทธ์ิ พิมพ์เภา และคุณภาติยา ภาสกนธ์ (เนคเทคและไบโอเทค) 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็ว 
ขนาดพกพา ราคาถูก พรอมชุดน้ำยาแลมป
เคมีไฟฟา "AflaSense"

2557 คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ (เอ็มเทค) 

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การครีมหางน้ำยางธรรมชาติโดยใชพอลิเมอร
ฐานชีวภาพ

2557 ดร.ดนุ พรหมมินทร์, ดร.พสุ สิริสาลี, คุณปริญญา จันทร์หุณีย์ และ
รศ.ดร.อรพรรณ โพชนุกุล (เอ็มเทค)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่น 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อุปกรณชวยพนยาที่สามารถประดิษฐไดดวยตน
เองสำหรับการรักษาโรคหืด
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2557 ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และคณะ (ไบโอเทค)

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การพัฒนาเทคโนโลยีดีเอ็นเอไมโครอะเรย
เพื่อศึกษาปญหาการเจริญพันธุของกุงกุลาดำ

2557 ดร.บรรพท ศิริเดชาดิลก (ไบโอเทค) 

นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การพัฒนาเทคนิคการสรางไวรัส โดยไมจำเปน
ตองดัดแปลงรหัสพันธุกรรมใดๆ ตรงรอยตอ 
(Seamless DNA Assembly)

2557 ดร.พิมพา ล้ิมทองกุล (เอ็นเทค) 

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 
(For Women in Science LOREAL Thailand) 
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

การวิจัยพัฒนาวัสดุนำไฟฟาแบบผสมสำหรับ
แบตเตอรี่และเซลลเชื้อเพลิง

2557 ดร.ศรชล โยริยะ และคณะ (เอ็มเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เคร่ืองเคลือบฟลมบางแบบสปตเตอรริง
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2557 ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะ (เอ็มเทค) 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระบบรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไรแอมโมเนีย

2556 ดร.จิตติมา พิริยะพงศา (ไบโอเทค) 

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 
(For Women in Science LOREAL Thailand)  
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

การใชเทคนิคชีวสารสนเทศในการศึกษาบทบาท
และกลไกใหมของไมโครอารเอ็นเอในการจับกับ
ตำแหนงเปาหมายบนโปรโมเตอร

2556 Mr.Tim Flegel (ไบโอเทค) 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
(Outstanding Researcher Award) 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การพัฒนาวิธีการตรวจแบคทีเรียสาเหตุกุง
ตายดวน (Early Mortality Syndrome: EMS) 
โดยวิจัยรวมกับคณะนักวิจัยไตหวัน

2556 ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ (ไบโอเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เอนบลีช: เอนไซมฟอกเยื่อกระดาษจาก
แบคทีเรียในลำไสปลวก 
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2556 ดร.ปติิ อ่ําพายัพ (ไบโอเทค)

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กลไกระดับโมเลกุลของการสรางเมลานินโดย
ระบบโพรฟนอลออกซิเดสและบทบาทสำคัญใน
การตอบสนองภูมิคุมกันตอการตานเชื้อกอโรค
ที่สำคัญในกุง

2556 ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล, คุณดํารงค์ ถนอมจิตร และคุณณัชชา ประกายมรมาศ 
(เอ็มเทค)
รางวัลเหรียญทอง 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลว เพื่อชวย
ปองกันการสำลักในระหวางริน (Dispensing 
Closure for Glug-Free Pouring)

2556 คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคุณณรงค์ อรัญรุตม์ (ไบโอเทค) 

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเยี่ยม 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การพัฒนาการวินิจฉัยการติดเช้ือวัณโรคชนิด
มัยโคแบคทีเรียม ทูเบอรคูโลซิส 
ดวยดีเอ็นเอเซนเซอร

2556 คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย (ไบโอเทค)

รางวัลทะกุจิ จาก 
จาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

การพัฒนาและประยุกตใชเทคนิคแลมป
เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตวน้ำเศรษฐกิจและ
ทางการแพทย
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2556 คุณสมบัติ รักประทานพร (ไบโอเทค) 

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด่น 
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การพัฒนาการวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสในกุง
ดวยโมโนโคลนอลแอนติบอดี

2556 ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง (ไบโอเทค) 

นักเทคโนโลยีดีเด่น 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

เทคโนโลยีจีโนมิกสกับการตรวจสอบจีโนมอยาง
รวดเร็วเพ่ือชวยควบคุมคุณภาพสินคาอาหาร
สงออก และการปรับปรุงพันธุพืชอายุยืนแบบ
กาวกระโดด

2555 ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล, คุณอมรศักด์ิ เร่งสมบูรณ์, คุณสมภพ เพชรคล้าย, 
คุณฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล, คุณวิทยา สามิตร และคุณนครินทร์ มูลรินทร์ 
(เอ็มเทค) 

นักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทกลุ่ม ปี 2555 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพของอะลูมิเนียม
เหลวสำหรับการผลิตงานหลอคุณภาพสูง

2555 ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และคุณศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ (เอ็มเทค)  

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จีรอค: เม็ดมวลเบาสังเคราะหสำหรับ
วัสดุกอสราง
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2555 ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  (เนคเทค)

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน The 66 Young Leaders 
Shaping Thailand’s Future ปี 2555 
จาก หนังสือพิมพ์ Bangkok Post

เคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
(T–BOX) 

2555 ดร.สิทธิโชค ต้ังภัสสรเรือง (ไบโอเทค) 

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การใชจีโนมเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุพืช

2555 ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, คุณฉวีวรรณ คงแก้ว, คุณวีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ 
และคุณภูริพงศ์ วรรณวิไล (เอ็มเทค)  
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย
จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรม
น้ำยางพารา

2554 ดร.จริยา สากยโรจน์ (ไบโอเทค) 

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

Butt Rot Disease in Thailand’s Mangroves
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2554 ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ (ไบโอเทค) 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิธีการตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งก่ี
ท่ีแยกซีโรทัยปไดทันที

2554 ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเช้ือ (ไบโอเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เอนบลีซ: เอนไซมฟอกเยื่อกระดาษจาก
แบคทีเรียในลำไสปลวก

2554 รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ (ไบโอเทค) 

นักเทคโนโลยีดีเด่น 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการสรางวัคซีนลูกผสม 4 ชนิด
เพ่ือปองกันไขเลือดออก

2554 ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ (ไบโอเทค)  

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประยุกตใชเทคโนโลยีไมโครอะเรย
ในงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
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2554 ดร.วรรณพ วิเศษสงวน (ไบโอเทค) 

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

การลดฮิสทามีนในน้ำปลาโดยวิธีการทางชีวภาพ
ดวยเซลลจุลินทรียอารเคียที่ชอบเกลือที่มีกิจกรรม
ของเอนไซมฮิสทามีนดีไฮโดรจีเนส

2554 ดร.สาทินี ซ่ือตรง (ไบโอเทค) 

รางวัลทะกุจิ 
จาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล
ของราทะเลกลุมโดทิดิโอไมซีส 
(Dothideomycetes)

2554 ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, คุณฉวีวรรณ คงแก้ว และคุณภูริพงศ์ วรรณวิไล 
(เอ็มเทค) 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานนวัตกรรมการผลิตยางสกิมเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมแบบครบวงจร

2554 ดร.แสงจันทร์ เสนาปนิ (ไบโอเทค) 

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 
(For Women in Science LOREAL Thailand) 
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

การศึกษาชีววิทยาโมเลกุลกุง ดวยเทคนิค
ยีสตทูไฮบริด
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2554 ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ (เนคเทค) 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เครื่องวัดความขุนสำหรับตรวจเชื้อไวรัสในกุง

2554 ดร.อรประไพ คชนันทน์ (ไบโอเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเนาแบคทีเรียในพืช
ตระกูลแตงท่ีเกิดจากเช้ือ Acidovorax avenae 
subsp. Citrulli

2553 ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ, ดร.อรประไพ คชนันทน์, ดร.เพลินพิศ ลักษณะนิล, 
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร, ดร.รัฐพล เฉลิมโรจน์ และ ดร.อุมาพร เอ้ือวิเศษวัฒนา (ไบโอเทค)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การตรวจหาเช้ือกอโรคในอาหารหลายๆ ชนิด
พรอมกันดวยแอนติบอดีอะเรย

2553 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล, คุณภูริพงศ์ วรรณวิไล, ดร.นพดล เกิดดอนแฝก, 
คุณปราโมทย์ คุ้มสังข์ และดร.บงกช หะรารักษ์ (เอ็มเทค)
รางวัลผลงานวิจัยระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นวัตกรรมการผลิตยางแหงคุณภาพสูง
แบบตอเน่ืองและรวดเร็วดวยเคร่ืองอัดรีดสกรู
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2553 ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, คุณฉวีวรรณ คงแก้ว, คุณวีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ 
และคุณสุริยกมล มณฑา (เอ็มเทค) 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สารจับตัวน้ำลางเครื่องปนน้ำยาง
ประสิทธิภาพสูง 

2553 ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ (ไบโอเทค) 

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทกลุ่ม 
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เทคโนโลยีการเพ่ิมกล่ินหอม (2-Accetyl-
Pyrroline) เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงพันธุขาวหอมและขาวเหนียว

2552 ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ (ไบโอเทค)

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 
(For Women in Science LOREAL Thailand) 
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

การประยุกตใชเทคโนโลยีไมโครอะเรย
ในงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

2552 คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคุณณรงค์ อรัญรุตม์ (ไบโอเทค)

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การตรวจหาเช้ือไวรัสกอโรคทอราในกุงแบบใหม 
โดยการผนวกเทคนิคแลมป (LAMP) รวมกับ
เทคนิค LFD
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2552 ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม และดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์  (เนคเทค)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเยี่ยม 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

เคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
(T–BOX)

2551 ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง (ไบโอเทค)

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 
(For Women in Science LOREAL Thailand) 
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

การศึกษาการควบคุมการสังเคราะหกรดไขมัน
ในรา มิวคอร รูซิไอซ (Mucor rouxii)

2551 นพ.ปรีดา มาลาสิทธ์ิ (ไบโอเทค) 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พัฒนาสายพันธุวัคซีนใหมโรคไขเลือดออก และ
พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสเด็งก่ี
ในหองปฏิบัติการ ทดแทนชุดตรวจจาก
ตางประเทศ

2551 ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม และดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์, (เนคเทค)

รางวัลเจ้าฟา้ไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ประเภท
รางวัลชมเชยด้านผลงานเพ่ือสังคม ประเภทบุคคลทั่วไป 
จาก มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ

เคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
(T-BOX)

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

2551 ดร.อัญชลี มโนนุกุล (เอ็มเทค) 

ทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 
(For Women in Science LOREAL Thailand)  
จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด

การพัฒนากระบวนการข้ึนรูปโลหะผงและ
ผลิตภัณฑเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต
ช้ินสวนโลหะไทย

2550 ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ (เอ็มเทค)

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การพัฒนาเทคโนโลยีน้ำยางธรรมชาติโดย
การรักษาสภาพน้ำยางพาราโดยการใชสาร 
TAPP1 ซึ่งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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