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คือ ข้าราชการ / บุคลากรทีห่น่วยงานในสังกดั อว. เห็นสมควรใหไ้ดร้ับการคดัเลือกเป็นบคุลากรดเีดน่ของ อว. 
ซึ่งเป็นผูม้คีวามประพฤตปิฏบิัตตินชอบดว้ยคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขา้ราชการ 

รวมทั้งประพฤตปิฏบิัตงิานในหน้าทีแ่ละนอกเหนือหน้าที ่อย่างสม่า่เสมอ เต็มใจ มีจิตมุง่ผลสัมฤทธิข์องงานทีร่ับผดิชอบ 
และมีผลงานเชงิประจกัษ ์ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรไดร้ับการยกยอ่ง

โดยในป ี2562 มีบุคลากรดีเด่น หรือคนดีศร ีอว. จ่านวนทั้งสิน้ 20 ท่าน จ่านวน 15 หน่วยงาน ได้แก่

1. ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
3. ส่านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
4. ส่านักงานการวิจัยแห่งชาติ
5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
6. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ
7. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
8. ส่านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

9. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
10. ส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)
11. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)
12. ส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

13. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
14. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า่ (องค์การมหาชน)
15. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
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ผลงานดเีดน่ :
1. การพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่าแหน่งศาสตราจารย์
2. การจัดท่าหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. การจัดท่าบัญชีรายชื่อสาขาวิชาส่าหรับการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา 
คณะท่างานและผู้ช่วยเลขานุการของคณะท่างานขับเคล่ือนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรี (ด้านต่าแหน่งวิชาการ
และความก้าวหน้าทางวิชาชีพของนักวิจัย)

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางสาวสุทศิา  จั่นมกุดา
ต่าแหนง่ : นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการพิเศษ
สังกัด : ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ผลงานดเีดน่ :
1. การด่าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ๔ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาบริการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ แผนงานบ่มเพาะธุรกิจ วทน. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของ
เอกชนในพื้นที่และแผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นายชาญวิทย์  ตรีเดช
ต่าแหนง่ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการพิเศษ
สังกัด : ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ผลงานดเีดน่ :
1. การจัดท่าเอกสารบริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 version 2017
2. การจัดท่าร่างมาตรฐานผลิภัณฑ์อุตสาหกรรมในฐานะองค์กรก่าหนดมาตรฐาน (SDO) ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางสาวภณัฑลิา  ภูมริะเบียบ
ต่าแหนง่ : นักวิทยาศาสตร์ช่านาญการ
สังกัด : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ผลงานดเีดน่ :
1. จัดท่าเอกสารแนวทางการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิชาการด้านอาหารสัตว์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินของผู้ประเมินและเป็นแนวทางในการด่าเนินการทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการด้านอาหารสัตว์

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางสาวนนัทนา  พิเคราะห์
ต่าแหนง่ : นักวิทยาศาสตร์ช่านาญการ
สังกัด : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ผลงานดเีดน่ :
1. Best Poster Presentation Award หัวข้อ “The Comparison of Air Kerma for Cs-137 
and Co-60 Radiation Protection Calibrations in  East Asia and Southeast Asia 
Region” ในประชุมวิชาการ INST 2019 (International Nuclear Science and Technology) 
“Nuclear for Better Life” 4-6 February Bangkok ,Thailand.

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นายวิทิต  ผึ่งกนั
ต่าแหนง่ : นักฟิสิกส์รังสีช่านาญการพิเศษ
สังกัด : ส่านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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ผลงานดเีดน่ :
1. การปรับปรุงการท่างานจากเดิมเป็นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS 
2. มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเอกสาร สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ DPIS

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางทัศนีย์  พิริยชาติ
ต่าแหนง่ : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช่านาญงาน
สังกัด : ส่านักงานการวิจัยแห่งชาติ
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ผลงานดเีดน่ :
1. โครงการโรงปุ๋ยชุมชน
2. โครงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากขยะอินทรีย์ 
3. โครงการ Big Rock หนึ่งต่าบลหน่ึงนวัตกรรมเกษตร

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางสาวรจนา  ตั้งกลุบริบูรณ์
ต่าแหนง่ : ผู้อ่านวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม

เกษตรสร้างสรรค์
สังกัด : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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ผลงานดเีดน่ :
1. หัวหน้าทีมพัฒนาระบบการโอนเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online
2. หัวหน้าทีมพัฒนาระบบยืมเงินทดรองจ่ายล่วงหน้าผ่านระบบดิจิทัล

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางสมปอง  พรชยันพกรณ์
ต่าแหนง่ : นักบริหารการเงินการคลัง
สังกัด : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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ผลงานดเีดน่ :
1. พนักงานดีเด่น (พ.ศ. 2562) 6. คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน อพวช.
2. คณะกรรมการด่าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุดที่ 13-16 7. รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์
3. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายลูกจ้าง สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน สวัสดิการ
4. คณะกรรมการกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ ฝ่ายลูกจ้าง
5. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท่างาน

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นายไพบูลย์  ขุนอินทร์
ต่าแหนง่ : ผู้อ่านวยการกองบุคลากร
สังกัด : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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ผลงานดเีดน่ :
1. ให้บริการงานสอบเทยีบเครื่องมือวัดและส่งมอบงานคืนแก่ลกูค้าทั้งในและต่างประเทศทันตามก่าหนดเวลา
2. สถาปนาหน่วยวัดใหม่เพื่อรองรบัความต้องการของทัง้ภาครัฐและเอกชน จ่านวน 6 หน่วยวัด
3. ขอการรับรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ได้เพิ่มขึ้น 5 พารามิเตอร์ และจัดโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ 
4. จัดโปรแกรมการทดสอบความช่านาญผลการวัดภายในประเทศ จ่านวน 7 โครงการ
5. จัดท่าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา 
จ่านวน 7 โครงการ และเป็นคณะท่างาน National Organization Committee (NOC) ฯลฯ

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นายวิรณุ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์
ต่าแหนง่ : รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
สังกัด : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
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ผลงานดเีดน่ :
1. พัฒนาระบบอินทราเน็ต, ระบบ ERP, ระบบ IADP, ระบบ Health, ระบบเบิกจ่ายวัสดุส่านักงาน 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการท่างานของพนักงาน
2. น่าเคร่ืองมือต่าง ๆ มาช่วยในการท่างานของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสนับสนุนและผลักดันด้าน IT
ให้ก้าวทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและความพร้อมในการเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วในอนาคต

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นายยงยุทธ  โทอิ้ง
ต่าแหนง่ : ผู้ช่วยหัวหน้างาน (พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ)
สังกัด : ส่านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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ผลงานดเีดน่ :
1. สร้างระบบน่าเข้าเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ (จัดซื้อต่างประเทศ) สร้างวิธีการด่าเนินการน่าเข้าเคร่ืองมือ
จากต่างประเทศ
2. สร้างระบบ Forma TRD อันประกอบด้วย ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบงานงบประมาณ 
ระบบการวางเงินสดของสถาบันฯ ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และท่าให้ระบบการเงินบัญชีเกิดความ
น่าเชื่อถือ และจัดท่าระเบียบ คู่มือการท่างานต่าง ๆ เพื่อรองรับการด่าเนินงานของสถาบันฯ

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางกนกพร  ไผน่าค
ต่าแหนง่ : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สังกัด : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
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ผลงานดเีดน่ :
1. เป็นผู้ด่าเนินงานและปฏิบัติการหลักของส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการส่งเสริมการเติบโตของ
วิสาหกิจเร่ิมต้นของประเทศไทย (Startup Thailand)
2. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 35 แห่ง แบะอาชีวศึกษา 800 แห่ง 
ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษากว่า 10,000 คน ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรม

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นายปรวิรรต  วงษ์ส่าราญ
ต่าแหนง่ : ผู้อ่านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
สังกัด : ส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ผลงานดเีดน่ :
1. เป็น Key science coordinator ใน Key science ที่ 3 ของสถาบันฯ ดูแลและอบรมนักศึกษา
ที่ท่าวิจัยด้าน Exoplanet หลายคน ช่วยงานทางด้าน outreach ของสถาบันฯ อย่างสม่่าเสมอ
2. มีผลงานทางวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นายศุภชยั  อาวิพันธุ์
ต่าแหนง่ : นักวิจัย
สังกัด : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ผลงานดเีดน่ :
1. การริเร่ิมและสร้างความเชี่ยวชาญให้ สทอภ. ทางด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ด้านการผลิต  
(Aerospace Manufacturing) ให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและการสร้างรากฐานการวิจัย-
นวัตกรรม จากการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ GALAXI

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นายณฐัวฒัน์ หงส์กาญจนกุล
ต่าแหนง่ : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจและนวัตกรรมอวกาศ
สังกัด : ส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน)



18

16

ผลงานดเีดน่ :
1. ให้บริการข้อมูลดาวเทียมแก่ผู้ใช้บริการข้อมูลของ สทอภ. มานานกว่า 10 ปี
2. ดูแลการใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลจากดาวเทียมจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ควบคุมดูแลทีมงานวางแผนภาพถ่าย ให้ค่าปรึกษา แนะน่าทีมงาน และจัดท่าคู่มือการท่างาน
4. จัดท่าโครงการรักษาความต่อเนื่องของการมีข้อมูลดาวเทียมส่ารวจโลก, โครงการศึกษาแบบจ่าลองการพยากรณ์
เมฆบริเวณภูมิภาคอาเซียน, โครงการภาพถ่ายด้วยดาวเทียมไทยโชตบริเวณภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางสาวเข็มทราย  ปีกสันเทียะ
ต่าแหนง่ : นักเทคโนโลยีอวกาศ
สังกัด : ส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน)
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17

ผลงานดเีดน่ :
1. จัดซื้อเคร่ืองเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและส่วนสนับสนุนพร้อมติดตั้งจ่านวน 1 ระบบ
2. จัดซื้อเคร่ืองไซโคลตรอนพร้อมระบบการผลิเภสัชภัณฑ์รังสีจ่านวน 1 ระบบ
3. จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองวัดรังสี, อาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์อุตสาหกรรม, 
อาคารเพาะเล้ียงแมลง, อาคารเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, อาคารหอพักอาศัย สทน. องครักษ์
4. จ้างพัฒนาเคร่ืองโทคาแมคที่ประเทศจีน พร้อมขนส่งและติดตั้งที่ สทน. องครักษ์

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางอมุากร  ไชกจิภญิโญ
ต่าแหนง่ : นักพัสดุช่านาญการ
สังกัด : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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18

ผลงานดเีดน่ :
1. พัฒนางานวิจัยทางด้านธาตุหายากและตัวเร่งปฏิกิริยาจนสามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐาน ISI และ Q1
2. เป็นผู้อ่านวยการแผนงานวิจัย จ่านวน 2 แผนงาน และหัวหน้าโครงการวิจัย จ่านนวน 8 โครงการ 
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินผ่าน วช. เพื่อด่าเนินการวิจัยอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2555-2562

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางสาวดษุฎ ี  รัตนพระ
ต่าแหนง่ : นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ช่านาญการพิเศษ
สังกัด : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ผลงานดเีดน่ :
1. พัฒนาแบบจ่าลองเพื่อคาดการณ์ฝนระยะส้ันและรายฤดูกาล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้่าและ
บรรเทาภัยพิบัติ

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นางสาวกนกศรี   ศรินนภากร
ต่าแหนง่ : หัวหน้างานภูมิอากาศและสภาพอากาศ
สังกัด : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้่า (องค์การมหาชน)
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ผลงานดเีดน่ :
1. ร่วมผลักดันกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยที่ตน้สังกัดสนับสนุนสู่ภาคเอกชน (เชิงพาณิชย์)
อาทิเช่น สารสกัดเซรั่มยางพารา, แผ่นยึดหมุดดามกระดูก
2. ได้รับการรับรองจาก The Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Registerd Technology Transfer Professional: RTTP)
3. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอนุกรรมการพัฒนาและบริหารบุคคล ในคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารบุคคลของ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

คนดีศรี อว. 
ประจ่าปี พ.ศ. 2562

นายกติตพิงศ์   เจียมวิทยานุกลู
ต่าแหนง่ : ผู้จัดการอาวุโส งานยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม

และการลงทุน
สังกัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)



โดย กลุ่มงานพัฒนาบุคคล ส่วนบริหารงานบุคคล
ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


