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บุคลากรท่ีสรางผลงานเดนจนไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติจากคณะฯ และหนวยงานตางๆ ในป 2561 ท้ังหมด 19 ทาน 

 

1.อาจารยท่ีไดรับรางวัล จากคณะฯ และหนวยงานตางๆ ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 9 ทาน 

ลําดับ อาจารย / บุคลากร ผลงานรางวัลท่ีไดรับ วันท่ี / สถานท่ี 

1. 

  

 
ผศ. ดร.ขนิษฐา พันธุรี 

ไดรับรางวัล "Outstanding oral presentation 

award" จากการเสนองานเร่ือง "Antioxidant 

and anticancer activities of sacha inchi 

(Plukenetia volubilis L.) extracts" ในการ

ประชุม First international conference on 

innovation of functional foods in Asia (IFFA 

2018) 

วันท่ี 22 - 24 มกราคม 

2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา   

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รศ.ดร.อาทิตย พวงมะล ิ

 

รางวัลเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ และเข็มเชิดชู

เกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน (ครุฑทองคํา) 

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ประจําป 2560  

จาก พณฯ พลเอกประยุทธ จนัทรโอช 

นายกรัฐมนตรี 

วันท่ี 1 - 2 เมษายน 2561  

ณ ศูนยราชการคอนเวนชั่น      

เซ็นเตอร และตึกสันติไมตรี 

ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 

 
รศ.ดร.อาทิตย พวงมะล ิ 

เปนอาจารยท่ีปรึกษาของ  

นางสาวดวงฤดี ดิษสงวน นักศึกษาปริญญา

เอก สาขาวิทยาศาสตรชีวการแพทย คณะ

เทคนิคการแพทย 

ไดรับการคัดเลือกผลงานการศึกษาวิจัยเร่ือง "การ

ออกแบบ การผลิต และการประเมินผล นวัตกรรม

แผนประคบรอนสมนุไพรพยุงหลังท่ีสามารถใช

รวมกับการออกกําลังกายสําหรับบําบัดรักษาอาการ

ปวดหลังเร้ือรัง" ใหเปนผลงานวิจัยดีเดน Top 7 

จาก 100 โครงการวิจัย ของทุน พวอ. - สกว. 

ประจําป 2561 

 

 

ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 



2 
 

ลําดับ อาจารย / บุคลากร ผลงานรางวัลท่ีไดรับ วันท่ี / สถานท่ี 

 

3. 

 

 
ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล 

ไดรับรางวัล World Council of Biomechanics 

Travel Awards ในงาน 8th World Congress of 

Biomechanics 

ระหวางวันท่ี 8 - 12 กรกฏาคม 

2561 ณ Dublin, Ireland 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 
อ. ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ  

ไดรับการตีพิมพเปนกรณีศึกษา 1 ใน 12 กรณีศึกษา 

ของงานประชมุคร้ังนี้ ในวารสาร Ent Digest โดย 

Engagement Thailand ในงานประชุมวิชาการ 

The 5th Engagement Thailand Annual 

Conference พันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม 

เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

 
 

อ. ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ  

 

รางวัลเชิดชเูกียรติ นักศึกษาเกาดีเดนคณะศึกษา

ศาตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องในวาระครบรอบ 

50 ป มอบโดย คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

22 ธันวาคม 2561 ณโรงแรม

กรีนเลครีสอรท เชยีงใหม 

5. 

 
ผศ. ดร.สุวิทย ดวงมะโน  

ไดรับรางวัลแบบอยางการเรียนรู (Exemplary 

Learning Award) ประจําปการศึกษา 2560 จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนรางวัลท่ีเกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ดานการจัดการเรียนรู

แบบใหม ในศตวรรษท่ี 21 ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม 

2561 ณ หองประชุมใหญ 201 

ชั้น 2 สํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. 

 
รศ.ดร.ธนูศักด์ิ ตาตุ 

ไดรับรางวัลชมเชยในการนําเสนอ Oral 

presentation ผลงานวิจัยเร่ือง การปรับปรุง

เทคนิค Isopropanol Precipitation Test (IPT) 

เพ่ือการคัดรองพาหะฮีโมโกลบินอี ในการ

ประชุมสมัมนาวิชาการธาลัสซีเมยีแหงชาติ คร้ังท่ี 

23 ในหัวขอ Thalassemia: All New Hope 

เมื่อวันท่ี 4 - 5 กันยายน 2561 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ  
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ลําดับ อาจารย / บุคลากร ผลงานรางวัลท่ีไดรับ วันท่ี / สถานท่ี 

7. 

 
ผศ. ดร.จินตนา ยาโนละ 

 

ไดรับทุน Travel Bursary Award ซ่ึงเปนทุนใหกับ

นักวิจัยชาวตางชาติรุนใหม จากผลงานวิจัย ใน

หัวขอเร่ือง Effectiveness of school based 

deworming program on the decreasing of 

intestinal parasitic infection rate among 

Karen hill-tribe children in Thailand ซ่ึงได

นําเสนอในรูปแบบ Short Oral Presentation 

และ Poster Presentation ในงานประชุม The 

17th Awaji international forum on infection 

and immunity 

เมื่อวันท่ี 4 - 7 กันยายน 2561 

ณ The Awaji Yumebutai 

International Conference 

Center, Awaji Island 

ประเทศญ่ีปุน  

8. 

 
 

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ                  

กสินฤกษ 

รับพระราชทานโลเกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 

ประจําป 2559 สาขาภมูิคุมกนัวิทยา จากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ณ อาคารชัยพัฒนา สวน

จิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี  

16 ตุลาคม 2561 

9. 

 

นางสาวบุษบา ฉ่ัวตระกูล  

ไดรับรางวัลการนําเสนอ Oral Presentation 

Award for geriatric rehabilitation theme 

(bronze) ในหัวขอเร่ือง Physiological Factors 

Associated with Fall Risk in Individuals with 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD) ในงาน the 11th Pan Pacific 

Conference on Rehabilitation (PPCR) 

 

 

ณ the Hong Kong 

Polytechnic University, 

Hong Kong เมื่อวันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2561 
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2. อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 10 ทาน 

 

ลําดับ อาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษา รางวัลท่ีไดรับ/ 

หนวยงานท่ีมอบ 

วันท่ี/สถานท่ี 

1. ผศ.ดร. ขจรศักด์ิ ตระกูลพัว นางสาวเกษญา มามูล นักศึกษา

บัณฑิตศึกษาภาควิชาเทคนิค

การแพทย 

ไดรับรางวัลท่ี 2 ในการนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ เร่ือง Anti-

cryptococcal activity and 

anti-virulence factors of 

propolis from stingless bee 

ในการประชุมวิชาการประจําปทาง

เทคนิคการแพทย คร้ังท่ี 42 "MT 

Innovation" 

 

สมาคมเทคนิคการแพทยแหง

ประเทศไทย ในพระอุปถัมภ พระ

เจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมส

วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 

 

เมื่อวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2561 

2. 

 

 

 

    3. 

รองศาสตราจารยสายนที 

ปรารถนาผล 

เปนอาจารยท่ีปรึกษา 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีพร 

อุทัยคุปต 

เปนอาจารยท่ีปรึกษารวม 

นายคมกริบ หลงละเลิง นกัศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรชวี

การแพทย คณะเทคนิคการแพทย 

Best oral presentation award 

(Silver) ในการประชุมวิชาการ

นานาชาติดานวิทยาศาสตรการ

กีฬา (International 

Conference for Adaptations 

and Nutrition in Sports; 

ICANS) 2018 

 

ณ โรงแรมบางแสน 

เฮอริเทจ จังหวัด 

ชลบุรี ระหวางวันท่ี 

18 - 20 กรกฏาคม 

2561 

4. รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา 
นางสาวฟา เชื้อหงสทอง นักศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชา

วิทยาศาสตรชีวการแพทย คณะ

เทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไดรับรางวัล Travel grant 

award ในการประชุมวิชาการ the 

77th Annual Meeting of the 

Japanese Cancer Association 

(JCA 2018) ในหัวขอเร่ือง 

“Cytotoxic Effects of Co-

treatment of Doxorubicin-

Curcumin and Idarubicin-

Curcumin on KG-1a and EoL-

1 Leukemic Cell Lines” งาน

ประชุมดังกลาวจัดขึ้นเปนประจํา

ทุกปโดย The Japanese 

Cancer Association 

ณ Osaka ประเทศ

ญ่ีปุน ระหวางวันท่ี 

27-29 กันยายน 

2561 
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ลําดับ อาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษา รางวัลท่ีไดรับ/ 

หนวยงานท่ีมอบ 

วันท่ี/สถานท่ี 

 รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา  

นางสาวฟา เชื้อหงสทอง 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา

วิทยาศาสตรชีวการแพทย คณะ

เทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

 

 

ไดรับรางวัลการนําเสนอ

ผลงานวิจัยดีเย่ียม ในหัวขอเร่ือง 

"Cytotoxic effects of co-

treatment of doxorubicin-

curcumin and idarubicin-

curcumin on KG1a and EoL-1 

leukemic cell lines" 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 2018 International 

Symposium of Cancer and 

Inflammation & The 2nd 

Annual Meeting of the 

Section of Tumor 

Pharmacology ในหัวเร่ือง 

"Powering the next 

generation targeted therapy 

for inflammation and 

cancer" 

ณ The 

Southwest 

Medical 

University, 

Luzhou, Sichuan 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

ระหวางวันท่ี 2 - 5 

พฤศจิกายน 2561 

โดยคณาจารยคณะ

เทคนิคการแพทย 

ไดนําเสนอผลงาน 
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5. 
รศ.ดร.รัชดา เครสซ่ี 

นายวรพงศ เขาดี 

นักศึกษาปริญญาโท  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  

ไดรับรางวัลการนําเสนอ

ผลงานวิจัยดีเย่ียม หัวขอเร่ือง 

"Knockout of glucosidase II 

beta subunit inhibits 

growth and metastatic 

potential of non-small cell 

lung carcinoma cell lines" 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 2018 International 

Symposium of Cancer and 

Inflammation & The 2nd 

Annual Meeting of the 

Section of Tumor 

Pharmacology ในหัวเร่ือง 

"Powering the next 

generation targeted 

therapy for inflammation 

and cancer" 

ณ The Southwest 

Medical University, 

Luzhou, Sichuan 

สาธารณรัฐประชาชน

จีน ระหวางวันท่ี 2 - 5 

พฤศจิกายน 2561 โดย

คณาจารยคณะเทคนิค

การแพทย ไดนําเสนอ

ผลงาน 

6. ผศ. ดร.สุภาพร ชินชัย  

 

นางสาวสุชาวดี พัฒนผลสุขมุ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความ

ผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะ

เทคนิคการแพทย 

 

ไดรับรางวัลการนําเสนอ

โปสเตอร ในหัวขอเร่ือง Validity 

and Reliability of the 

Pediatric Voice Handicap 

Index: Thai Version ในงาน 

the 11th Pan Pacific 

Conference on 

Rehabilitation (PPCR) 

 

ณ the Hong Kong 

Polytechnic 

University, Hong 

Kong เมื่อวันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2561 

7. 

 

 

 

รศ. ดร.สมพร สังขรัตน  

 

ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต  

เปนท่ีปรึกษารวม 

 

 

นางสาวบุษบา ฉ่ัวตระกูล นักศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรชวี

การแพทย คณะเทคนิคการแพทย 

 

ไดรับรางวัลการนําเสนอ Oral 

Presentation Award for 

geriatric rehabilitation 

theme (bronze) ในหัวขอ

เร่ือง Physiological Factors 

Associated with Fall Risk in 

Individuals with Chronic 

Obstructive Pulmonary 

Disease (COPD) ในงาน the 

11th Pan Pacific 

Conference on 

Rehabilitation (PPCR) 

ณ the Hong Kong 

Polytechnic 

University, Hong 

Kong เมื่อวันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2561 
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8. 

 

 

 

 

 

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 

 

 

นางสาวสุดารัตน หาดเพชร 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขา

วิทยาศาสตรชีวการแพทย คณะ

เทคนิคการแพทย 

 

รางวัลดุษฎีนิพนธดีมาก กลุม

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เร่ือง 

การประยุกตใชแอลฟารีพีท

โปรตีนเปนโมเลกุลตานไวรัสเอช

ไอวี 1 โดยมุงเนนกระบวนการ

ประกอบอนุภาคหรือการสราง

ไวรัสท่ีสมบูรณ 

 

9. ผศ.ดร.บดินทร บุตรอินทร นางสาวนติกร แกมเงิน นักศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย คณะเทคนิคการแพทย 

 

รางวัลวิทยานิพนธดีมาก เร่ือง

การศึกษาการแสดงออกของยีน

อารวี 0559 ซี และอารวี 0560 

ซี ในเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร

คูโลซิสด้ือยา 

ประจําป 2561 

10. อ.ดร.วุฒิชัย คําดวง นางสาววิราภรณ เทพบัญฑิต

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย 

Best Poster Presentation 

ผลงานวิจัย หัวขอเร่ือง 

Feasibility of using dried 

blood spots for HIV viral 

load testing among HIV-

infected individuals in 

Thailand ในการประชุม

วิชาการนานาชาติ The 4th 

Pan-Asian Biomedical 

Sciences Conference 

“Biomedicine in the 21st 

century: Insights from 

Asia” 

ระหวางวันท่ี 5 -7 

ธันวาคม 2561 ณ 

Furama Resort, 

Danang ประเทศ

เวียดนาม 

 


