




๙. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

๑๐. สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน)
๑๑. ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
๑๒. สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
๑๓. ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)
๑๔. สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
๑๕. สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน  ำ (องค์กำรมหำชน)
๑๖. ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน)

ส่วนรำชกำร

๑. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๒. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
๓. ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
๔. ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

๕. สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
๖. องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

รัฐวิสำหกิจ

หน่วยงำนในก ำกับ

๗. สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
๘. ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ

หน่วยงำนในก ำกับ

องค์กำรมหำชน



สถำบันอุดมศึกษำ

๑๗. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมมำธิรำช
๑๘. มหำวิทยำลัยนเรศวร
๑๙. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
๒๐. มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
๒๑. มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
๒๒. มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
๒๓. มหำวิทยำลัยนครพนม
๒๔. สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มหำวิทยำลัยรัฐ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
๒๕. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๒๖. มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง
๒๗. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

๒๘. มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร
๒๙. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
๓๐. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
๓๑. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
๓๒. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
๓๓. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
๓๔. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
๓๕. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
๓๖. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
๓๗. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
๓๘. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

๓๙. มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
๔๐. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
๔๑. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
๔๒. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
๔๓. มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี
๔๔. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
๔๕. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
๔๖. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
๔๗. มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
๔๘. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
๔๙. มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
๕๐. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
๕๑. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
๕๒. มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
๕๓. มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
๕๔. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
๕๕. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
๕๖. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
๕๗.  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
๕๘. มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ

สถำบันวิทยำลัยชุมชน 

๕๙. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
๖๐. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
๖๑. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
๖๒. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
๖๓. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
๖๔. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
๖๕. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
๖๖. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

๖๗. สถำบันวิทยำลัยชุมชน

มหำวิทยำลัยในก ำกับ 

๖๘. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๖๙. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
๗๐. มหำวิทยำลัยขอนแก่น
๗๑. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๗๒. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
๗๓. มหำวิทยำลัยแม่โจ้
๗๔. สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
๗๕. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
๗๖. สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
๗๗. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

๗๘. มหำวิทยำลัยมหิดล
๗๙. มหำวิทยำลัยบูรพำ
๘๐. มหำวิทยำลัยทักษิณ
๘๑. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
๘๒. มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
๘๓. มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๘๔. มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหำวิทยำลัยในก ำกับ 





ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑



๒

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



๓

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร



๔

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร



๕

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ



๖

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ



๗

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์



๘

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์



๙

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



๑๐

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



๑๑

มหำวิทยำลัยขอนแก่น



๑๒

มหำวิทยำลัยขอนแก่น



๑๓

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่



๑๔

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่



๑๕

มหำวิทยำลัยทักษิณ



๑๖

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์



๑๗

มหำวิทยำลัยนเรศวร



๑๘

มหำวิทยำลัยนเรศวร



๑๙

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์



๒๐

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ



๒๑

มหำวิทยำลัยมหิดล



๒๒

มหำวิทยำลัยมหิดล



๒๓

มหำวิทยำลัยแม่โจ้



๒๔

มหำวิทยำลัยศิลปำกร



๒๕

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์



๒๖

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์



๒๗

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์



๒๘

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช



๒๙

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช



๓๐

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม



๓๑

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม



๓๒

มหำวิทยำลัยบูรพำ



๓๓

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง



๓๔

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี



๓๕

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ



๓๖

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี



๓๗

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี



๓๘

มหำวิทยำลัยนครพนม



๓๙

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี



๔๐

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์



๔๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร



๔๒

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม



๔๓

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่



๔๔

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี



๔๕

มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี



๔๖

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม



๔๗

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ



๔๘

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช



๔๙

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์



๕๐

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ



๕๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร



๕๒

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ



๕๓

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม



๕๔

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี



๕๕

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์



๕๖

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต



๕๗

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม



๕๘

มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด



๕๙

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์



๖๐

มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี



๖๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง



๖๒

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย



๖๓

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี



๖๔

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ



๖๕

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร



๖๖

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ



๖๗

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต



๖๘

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ



๖๙

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี



๗๐

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์



๗๑

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง



๗๒

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี



๗๓

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์



๗๔

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี



๗๕

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ



๗๖

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ



๗๗

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี



๗๘

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี



๗๙

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร



๘๐

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร



๘๑

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย



๘๒

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย



๘๓

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ



๘๔

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก



๘๕

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ



๘๖

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ



๘๗

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน



๘๘

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน



๘๙

สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน



๙๐

สถำบันวิทยำลัยชุมชน



๙๑

สถำบันวิทยำลัยชุมชน





สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลงานดีเด่น :
๑. งานบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน AAALAC International, มาตรฐาน

คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน, มาตรฐานการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 
และมาตรฐาน OECD GLP

๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนน าไปผลิตจ าหน่ายสู่เชิงพาณิชย์
๓. ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นผู้แทนด้านสมุนไพรของสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย MEDICINAL PLANTS FOCAL POINTS 

OF IORA RCSTT

นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ
ผู้อ านวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๙๒



ผลงานดีเด่น :
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ โครงการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง (ภายใต้ ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โครงการน าร่องสุรากลั่นชุมชน (ภายใต้ ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โครงการน าร่องผลิตไบโอเซล (ภายใต้ น.ส.พิสมัย เจนวนิชปญญจกุล)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ โครงการสาหร่ายเพื่อผลิตน้ ามัน (ภายใต้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปญจจุบัน ริเริ่มโครงการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ / กลีเซอรอลดิบ

นายรุจิรา จิตรหวัง
นักวิจัยอาวุโส

๙๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



๙๔

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผลงานดีเด่น :
- พนักงานดีเด่น อพวช. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- คณะท างานเตรียมการฝ่ายสถานที่ การจราจรและรักษาความปลอดภัยในการเสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 
และคณะท างานเตรียมการฝ่ายสถานที่ การจราจรและรักษาความปลอดภัยในการเสด็จเปิดนิทรรศการสายน้ าและชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

- การจัดท าคู่มือและแผนด้านความปลอดภัย เช่น แผนรองรับภัยพับัติ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ

นายศศิ ภิญโญยิ่ง
ช่าง ๕



๙๕

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผลงานดีเด่น :
- ลูกจ้างดีเด่น อพวช. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- จัดท าเอกสารประกอบการจัดซื้อ / จัดจ้าง (BOQ) รวมทั้งให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษา 
- การบริหารสัญญาจ้าง / คณะกรรมการซื้อจ้าง / คณะกรรมการตรวจรับ / คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
- การจัดท ารายงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการ / คณะท างานตามที่ได้รับการแต่งตั้ง

นางสาวพันธ์ทิวา เผือกลาดพร้าว
พนักงานบริหาร



๙๖

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ผลงานดีเด่น :
๑. การขอการรับรองความสามารถการวัดด้านไฟฟ้าตาม CLASSIFICATION OF SERVICES IN ELECTRICITY 

AND MAGNETISM 5.1, 5.2, 6.1 6.2 ดังบันทึกใน BIPM.KCDB Appendix C
๒. การเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศ เช่น APMP.EM-K6a, APMP.EM-K9, APMP.EM-K12 เป็นต้น

เรืออากาศตรีชลติ คุ้มทวี
นักมาตรวิทยาช านาญการพิเศษ



๙๗

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานดีเด่น :
การบริหารจัดการแผนงาน Spearhead Program ด้านเกษตรสมัยใหม่ การศึกษาและออกแบบระบบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา 
และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่ อให้ เกิดการบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการผลักดัน
การเสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อคณะรัฐมนตรี

นางสาวภาณศิา หาญพัฒนนันท์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย



๙๘

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานดีเด่น :
๑. บริหารจัดการงานตรวจสอบภายในของ สกสว. โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒. พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ สกสว. ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยน ากลไกบริหารจัดการในรูปแบบต่าง ๆ 

มาประยุกต์อย่างเหมาะสมโดยไม่สร้างภาระงานและค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น
๓. ผลการประเมินในส่วนของทุนหมุนเวียนด้านการตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับดี – ดีมาก ติดต่อมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
รักษาการรองผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน



๙๙

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ผลงานดีเด่น :
ดูแลบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ความดีที่เห็นเด่นชัดเป็นที่ยอมรับจากหัวหน้างาน
และผู้เกี่ยวข้อง คือ ความขยันในงาน รับผิดชอบ และการมีจิตบริการในงานที่นอกเหนือภาระหน้าที่ เป็นที่น่าชื่นชม เป็น
ตัวอย่างที่ควรได้รับการยกย่อง

นายบัณฑิต กลึงกลาง
ช่างเทคนิค ๑ (ไฟฟ้า)



๑๐๐

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลงานดีเด่น :
มีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะนวัตกรรมเพื่อสังคม อย่างวิริยะ อุตสาหะ นอกจากนี้ยังริเริ่ม
สร้างสรรค์และปรับปรุงงานจนเกิดโครงการหน่วยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพื่อสังคมขึ้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการสังคมด้วย ววน. สู่การสร้างผลงานนวัตกรรมที่แก้ปญญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน
นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส



๑๐๑

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลงานดีเด่น :
๑. ๑ ใน ๓๐ สื่อออนไลน์ทั่วโลก และเป็นชาวต่างชาติคนเพียงคนเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ Moon to Mars 
ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) และเยี่ยมชมโครงการรถส ารวจดาวอังคาร MARS2020 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒. วางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์ และผลิตสื่อวีดีโอ สดร. อาทิ วีดีโอน าเสนอภารกิจสถาบันในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
๓. เป็นหลักในทีมบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดาราศาสตร์โดยใช้สื่อใหม่
๔. ได้รับเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

นางสาวหทัยชนก เทอดธรรมไพศาล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์



๑๐๒

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลงานดีเด่น :
- ผู้ประสานงานจัดประชุมหารือ รวบรวม จัดท า และน าส่ง white paper ของ Earth Space System Frontier Research ที่ ๑ ใน ๑๐ Frontier Research
เสนอ สอวช., สกสว. และ PMU B. เพ่ือเป็น National Roadmap การวิจัยช้ันน าของประเทศ

- การวิจัยพัฒนาระบบการจัดการจราจรอวกาศ (ZIRCON) และน ามาใช้โอเปอรเ์รชั่นจริงของระบบในการจแงเตือนการชนกับดาวเทียม
- การจัดท ารายละเอียดน าเสนอเรื่อง Space Debris Mitigation เพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนาการวิจัย ปี ๒๐๒๐-๒๐๓๐ ของ APSCO 
- หัวหน้าทีมวิเคราะห์ ติดตาม แจ้งเตือน สร้างความตระหนัก และให้ความรู้การตกสู่โลกของสถานีอวกาศเทยีนกง-1 กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป 

นายสิทธิพร ชาญน าสิน
นักวิจัยช านาญการ (ด้านกลศาสตร์วงโคจร)



๑๐๓

ผลงานดีเด่น :
๑. ผลักดันการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ กฎหมายอวกาศฉบับแรกของประเทศไทย
๒. ผลักดันการจัดตั้งส านักงานก ากับกิจการอวกาศแห่งชาติ เป็นหน่วยงานอ านวยการหลักด้านอวกาศ 

และรับผิดชอบดูแลการด าเนินกิจการอวกาศที่ยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบภายในประเทศไทย

นายต่อวงศ์ อยู่ยอด
นักวิเทศสัมพันธ์

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)



๑๐๔

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลงานดีเด่น :
๑. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ดูดซึมน้ าสูง และการทดสอบศักยภาพของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ดูดซึมน้ าสูงโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้งานด้าน

การเกษตร
๒. การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์ดูดซึมน้ าสูงจากแบบดั้งเดิมให้เป็นกระบวนการที่สะดวกขึ้น ใช้พลังงาน แรง และเวลาน้อยลง
๓. มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสม่ าเสมอ มีผลงานวิชาการที่น าไปยื่นขอจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
๔. ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งในประเทศ (งบประมาณแผ่นดิน) และต่างประเทศ (IAEA)
๕. การมีส่วนร่วมในเครือข่ายงานวิจัยทั้งในประเทศ (อาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศ) และระหว่างประเทศ (ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ IAEA)

นางสาวเกศินี เหมวิเชียร
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ



๑๐๕

ผลงานดีเด่น :
- การจัดท าระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 ให้กับห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ใน สทน . รวมถึงการปรับปรุงระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ให้เป็น
เวอร์ชัน ISO/IEC17025:2017 และริเร่ิมการจัดตั้งหน่วยรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ท าลาย สาขาการถ่ายภาพด้วยรังสี จนสามารถจัดสอบและรับรองความสามารถ
ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาหน่วยรับรองบุคลากรจนได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17024

- การมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาระบบงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
- การมีส่วนร่วมในการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ โดยน าเสนอลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

นางสาวนชิธมิา รุ่งปิ่น
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)



๑๐๖

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)

ผลงานดีเด่น :
ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) กับหน่วยงาน
ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ท าให้เกิดการยอมรับในระดับสากล

นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ
หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ



๑๐๗

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ผลงานดีเด่น :
การด าเนินการโครงการศึกษาวิจัยระดับก่อนคลินิก และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร การทดสอบวิจัยก่อนคลินิก
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการทางการแพทย์ และสุขภาพ

นายอมร ประดับทอง
ผู้จัดการโครงการอาวุโส




