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1. รำงวลั “The Most Citation Researchers of the Year” ผู้ที่ได้รับกำรอ้ำงอิงผลงำนตีพิมพ์รวมจ ำนวนครัง้สงูที่สดุในคณะฯ โดยฐำนข้อมลู
สำกลระดบันำนำชำติ (Scopus) ในระยะรอบ 5 ปีย้อนหลงั (ค.ศ.2016-2020) 
- รองศำสตรำจำรย์. ดร. สชุำติ โกทนัย์ 
 
2. รำงวลั “Outstanding Researchers of the Year” ซึง่เป็นรำงวลัส ำหรับผู้ที่มีจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ 
ในวำรสำรนำนำชำติ ในรอบปีทีท่ ำกำรประเมิน  ซึง่นบัเฉพำะผลงำน first author หรือ corresponding author ตัง้แต ่5 เร่ืองขึน้ไป  
มีจ ำนวน 2 ทำ่น ได้แก ่
- ศำสตรำจำรย์ ดร. สำคร พรประเสริฐ 
- รองศำสตรำจำรย์. ดร. สชุำติ โกทนัย์ 
 
3. รำงวลันวตักรรมเชิงพำณิชย์ (Industrial Innovation Award) เป็นผลงำนนวตักรรมใหมท่ี่สำมำรถตอ่ยอดในเชิงพำณิชย์ได้อยำ่งเป็น
รูปธรรมในรอบปีที่ประเมิน 
- ศำสตรำจำรย์ (เช่ียวชำญพิเศษ) ดร. วชัระ กสณิฤกษ์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สพุรรษำ ปำต๊ะ และ อำจำรย์ ดร.วิธิดำ เหลำ่ผจญ ในผลงำน
นวตักรรม “Clone 286” 
- ศำสตรำจำรย์ ดร. สำคร พรประเสริฐ และคณะ ในผลงำนนวตักรรม “Plasmid DNA ส ำหรับควบคมุคณุภำพและมำตรฐำนกำรตรวจวินจิฉยั 
alpha-thalassemia-1 Chiang Rai type deletion” 
- รองศำสตรำจำรย์ ดร. อำทติย์ พวงมะล ิในผลงำนนวตักรรม “Lumbar-Shoulder Support” 
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เนตรดำว คงใหญ่ ในผลงำนนวตักรรม “กำรตรวจวินิจฉยักำรตดิเชือ้ Cytomegalovirus เชิงปริมำณ โดยวธีิ 
quantitative real-time PCR”  
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธนวรรณ ส ำลรัีตน์ คำร์รำเวย์ ในผลงำนนวตักรรม “ชดุตรวจคดักรองมะเร็งปำกมดลกู ด้วยวธีิ HPV DNA จำกสิง่สง่
ตรวจทีเ่ก็บด้วยตวัเอง (self-collection HPV DNA testing) และ กำรตรวจวินจิฉยักำรติดเชือ้ GC & CT ด้วยวิธี in-house multiplex real- 
time PCR” 
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วฒุชิยั ค ำดวง ในผลงำนนวตักรรม “กำรตรวจวินิจฉยักำรติดเชือ้โควิด-19 เชิงรุกแบบถงึที่หมำยและลดกำรสมัผสั” 
(outreach and contactless care services for proactive COVID-19 testing) 
- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธญัญำรัตน์ จอมแก้ว ในผลงำนนวตักรรม “กำรผลติปัสสำวะเทียมเพื่อน ำไปใช้ในกำรทดสอบควำมช ำนำญกำร
ตรวจปัสสำวะประจ ำวนัในโรงพยำบำล และ กำรผลติสำรน ำ้เทยีมเพื่อน ำไปใช้ทดสอบควำมช ำนำญกำรตรวจสำรน ำ้ในโรงพยำบำล”  
 
4. รำงวลั Impact factor สงูสดุของสำขำวิชำ 
สำขำวชิำเทคนิคกำรแพทย์:  ศำสตรำจำรย์ (เช่ียวชำญพิเศษ) ดร. วชัระ กสณิฤกษ์ และ อำจำรย์ ดร. นชุจิรำ ตำเขยีว 
สำขำวชิำรังสเีทคนคิ:  รองศำสตรำจำรย์ ดร. เฉลมิชยั ปิละพงค์ 
สำขำวชิำกำยภำพบ ำบดั:  รองศำสตรำจำรย์  ดร. สรีุพร อทุยัคปุต์ และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. มจุลนิทร์ ประสำนณรงค์ 
สำขำวชิำกิจกรรมบ ำบดั:  รองศำสตรำจำรย์ ดร. สจิุตรพร เลอศิลป์ 
 
 



 
5. ประเภท “รุ่นใหม”่ ได้แก่ บคุลำกรประจ ำที่มีอำยไุมเ่กิน 35 ปี บริบรูณ์ 
สำขำวชิำเทคนิคกำรแพทย์:  อำจำรย์ ดร. นชุจิรำ ตำเขียว 
สำขำวชิำรังสเีทคนคิ:  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ศิริประภำ แก้วแจ้ง 
สำขำวชิำกำยภำพบ ำบดั:  อำจำรย์ ดร. เดชำ ป่ินแก้ว 
สำขำวชิำกิจกรรมบ ำบดั:  -- ไมม่ีผู้ ได้รับรำงวลั -- 
 
6. ประเภท “รุ่นช ำนำญกำร” ได้แก่ บคุลำกรประจ ำที่มีอำยตุัง้แต ่35 ปี บริบรูณ์แตไ่มเ่กิน 45 ปี 
สำขำวชิำเทคนิคกำรแพทย์:   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สวุิทย์ ด้วงมะโน 
สำขำวชิำรังสเีทคนคิ:  รองศำสตรำจำรย์ ดร. เฉลมิชยั ปิละพงค์ 
สำขำวชิำกำยภำพบ ำบดั:  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. มจุลนิทร์ ประสำนณรงค์ 
สำขำวชิำกิจกรรมบ ำบดั:  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สภุทัร ชูประดิษฐ์ 
 
7. ประเภท “รุ่นเช่ียวชำญ” ได้แก ่บคุลำกรประจ ำทีม่ีอำยตุัง้แต ่45 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป 
สำขำวชิำเทคนิคกำรแพทย์:  รองศำสตรำจำรย์ ดร. ทรงยศ อนชุปรีดำ 
สำขำวชิำรังสเีทคนคิ:  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธำริกำ ธรรมวิจิตร 
สำขำวชิำกำยภำพบ ำบดั:  รองศำสตรำจำรย์  ดร. สรีุพร อทุยัคปุต์ 
สำขำวชิำกิจกรรมบ ำบดั:  รองศำสตรำจำรย์ ดร. สภุำพร ชินชยั 
 


