
ขอแสดงความยินดีกับ
“คนดีศรี วท.”
ประจ าปี 2561



คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี
------------------------------------

นำงสำวทพิวัลย์ เวชชกำรณัย์
นักวิเครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำรพเิศษ

การจัดตั้งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) 
เป็นหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
(ผอ.สอว.)

ผลงำน



กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร
------------------------------------

นำยอนนท์ ป้อมประสทิธิ์
นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำรพิเศษ

พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 1725 
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ 
SME ด้านวัสดุก่อสร้าง

ผลงำน

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร
------------------------------------

นำยสมชำย เงินเนย
พนักงำนขบัรถยนต์ ระดับ ๒

ร่วมเป็นจิตอาสาในนาม วท. ช่วยเหลือ
ประชาชนในเหตุการณ์น้ าท่วมปี ๒๕๕๔

ร่วมเป็นจิตอาสาในนาม วท. ช่วยอ านวย-ความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่จะเข้าเคารพพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในรัชกาลที่ ๙ 
ณ สนามม้านางเล้ิง 

ผลงำน เป็นผู้ที่ต้ังใจปฏิบัติราชการด้วยความขยันขันแข็ง 
ตรงต่อเวลา มีอัธยาศัยดี มีน้ าใจต่อผู้ร่วมงาน 
เต็มใจที่จะช่วยเหลอืงานทีอ่ยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบ

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
------------------------------------

นำยภำนพุงศ ์พินกฤษ
วิศวกรนวิเคลยีร์ช ำนำญกำรพิเศษ

มีส่วนร่วมในการจัดท าพระราชบัญญตัิพลงังาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

มีส่วนร่วมในการจัดท าระบบ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส าหรับก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

ผลงำน

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



สถำบันวิจยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย
------------------------------------

นำยอำณตั ิหำทรัพย์
ผู้อ ำนวยกำรห้องปฏบิตักิำรทดสอบและ

พัฒนำเทคโนโลยขีนสง่ทำงรำงและยำนยนตข์นสง่

น าเสนอผลงานวิจยัได้รับรางวัล 
Outstanding Paper Award 
ในการประชุมวิชาการ 1st
International Workshop on 
Structural Health Monitoring 
for Railway System 
(IWSHM-RS 2016)

ผลงำน

ผลงานร่วมวิจัยได้รับรางวัล 
Honorable Paper Award 
ในการประชุมวิชาการ 2nd
International Workshop on 
Structural Health Monitoring for 
Railway System 
(IWSHM-RS 2018)

เสนอและจัดท าโครงการ
เสริมศักยภาพการทดสอบรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยและวิจัย
พัฒนาส าหรับรถไฟความเร็วสูงบรรลุ
ตามเป้าหมาย

เสนอและจัดท าโครงการบริการ
วิเคราะห์และทดสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัยระบบขนส่ง
ทางราง

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



สถำบันวิจยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย
------------------------------------

นำงสำวเรวดี อนุวัฒนำ
นักวิจยัอำวโุส ประจ ำศนูย์เชีย่วชำญ

นวัตกรรมพลงังำนสะอำดและสิ่งแวดลอ้ม

ได้โล่พนักงานที่เป็นแบบอย่างค่านิยมที่สอดคล้องกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ด้าน Innovation

ผลงำน

ได้รับรางวัล Gold Award จากงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ 
ในส่วนงานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ได้รับรางวัล Best Paper Award จาก
งาน Seventh International Conference 
on Advances 
in Civil, Structural and Environmental 
Engineering

รับโล่เกียรติคุณ (สีเงิน) 
เป็นผู้ท าคุณประโยชน์แก่ วว.

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



องค์กำรพิพิธภัณฑว์ทิยำศำสตรแ์ห่งชำติ
------------------------------------

นำงสำวสภุรำ กมลพัฒนะ
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำกจิกรรม

ผลงำน

พนักงานดีเด่น ปี ๒๕๖๑

บริหารจัดการ ก ากับดูแล และพัฒนา
โครงการ เพื่อสร้างความตระหนักดา้น
วิทยาศาสตร์แก่เยาวชน และประชาชน 
เช่น โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่พฒันาบุคลากรด้านการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย อบรมครู

พัฒนากิจกรรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น Maker Space

วางแผนและด าเนินการอบรมอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



สถำบันมำตรวทิยำแห่งชำติ
------------------------------------

นำงสำวพัชรนิทร์ คุปติสนุทร
พนักงำนบริกำรลกูค้ำช ำนำญกำร

ผลงำน

การพัฒนาระบบห้องสมุด มว.

การปรับปรุงกระบวนการให้บริการสอบเทียบ โดยการ
น าระบบอีเมล์อัตโนมัติมาช่วยใหลู้กค้าได้ทราบสถานะ
งานและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่การจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ มว.

การจัดท าข้ันตอนเรื่องร้องเรียนและรว่มพฒันา
หน้าเว็บไซต์ร้องเรียน

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร์
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชำติ
------------------------------------

นำงสำวอรพรรณ เวียรชยั
นักพัฒนำนโยบำย

เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ Talent Mobility 
ได้ร่วมผลักดนันโยบายเข้า ครม. สามารถส่งเสริม
ภาครัฐ/มหาวิทยาลัยให้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ท างานร่วมกับ สกอ. ในการถ่ายทอดนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในส่วนของอุดมศึกษาด้วยการ
ร่วมกันออกแบบรูปแบบการสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล

ผลงำน

ริเริ่มการพัฒนารูปแบบโครงการน าร่อง
เพื่อน าไปสู่การพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ Talent Mobility

มีส่วนร่วมในผลงานคู่มือบริหารจัดการโครงการ Talent 
Mobility บทความทางวิชาการ เอกสารรายงานผล
การด าเนินงานโครงการและสื่อสิ่งพิมพ์จ านวนมาก

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



สถำบันวิจัยแสงซนิโครตรอน (องค์กำรมหำชน)
------------------------------------

นำงณัฏฐกำนต ์ประเสริฐศรี
เจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนทั่วไป ๒ (ทรัพยำกรมนษุย์)

เป็นผู้ร่วมยกร่างระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล 
รวมถึงจัดท า/ปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ

ผลงำน

เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการร่วมจัดระบบการคิดค านวณ
การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี เงินรางวัลประจ าปี และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป็นผู้มีส่วนร่วมการด าเนินการดา้นการสรรหา
คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตอน 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตอน 
จัดระบบกระบวนการดา้นเอกสารการสรรหา

เป็นผู้มีส่วนร่วมในงานพิธีการส าคัญต่าง ๆ 
ของสถาบันฯ ปฏิบัติงานสนับสนุนหลักส าคัญ
ในการด าเนินงานของสถาบันฯ 

เป็นผู้ริเริ่มจัดท าเอกสารในรูปแบบการประชุม
ให้เป็นระบบ การจัดท ารายงานการประชุม 
และเอกสารส าคัญต่าง ๆ 

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำต ิ(องค์กำรมหำชน)
------------------------------------

นำยนิมติ นิพัทธ์ธรรมกลุ
ผู้จัดกำรพัฒนำนวตักรรม

เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาแพลตฟอรม์นวัตกรรมดา้น
ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV Application 
for Business) และผลักดัน/ส่งเสริมธุรกิจดังกล่าว 
ก่อให้เกิดการลงทุนมากกว่า ๑๒๐ ล้านบาท

เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบ
มุ่งเป้าด้านธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศเพื่อความมั่นคงและกิจการพลเรือน 
(dual use) จนได้บรรลุเป็นแผนปฏิบัติการ
ของส านักงาน

ผลงำน

บริหารและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
๑๐๑ โครงการ

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



สถำบันวิจยัดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
------------------------------------

นำยธีรยุทธ์ ลอยลบิ
เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศดำรำศำสตร์ช ำนำญกำร

ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการดาราศาสตร์
เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ผลงำน

อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอย่างเต็มก าลัง

วางแผนและบุกเบิกการให้บริการวิชาการ
ดาราศาสตร์ของหอดูดาวภูมิภาค สงขลา 
ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูสิำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)

------------------------------------

นำงสำวดลพร พิมพิชัย
นักเทคโนโลยสีำรสนเทศช ำนำญกำร

ผลงำน

ระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บและให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพร้อมใช้ของ สทอภ. 
(GISTDA One Archive)

ให้ค าปรึกษา แนะน า วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางานด้านการจัดการข้อมูลทั้ง MIS และ GIS 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและตอบสนองภารกิจงานของ สทอภ. ให้ทันท่วงที

ดูแลระบบและให้ค าปรึกษางานพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
บนแพลตฟอร์ม GISTDA Portal เช่น พัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นติดตามสถานการณ์พายุปาบึก สถานการณ์
เร่งด่วนที่ผ่านมาเมื่อต้นปี

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูสิำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)

------------------------------------

นำงสำวฌำนกิำ สุขวัฒนวจิติร
นักภูมิสำรสนเทศ

ผลงำน

ผลักดันและส่งเสริมการเปิดหลักสูตร SCGI 
Master Program

ดูแล วางแผน และบริหารจัดการภาพรวมการ
ถ่ายทอดและเผยแพรอ่งค์ความรู้ดา้นเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร

เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ

สร้างกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ ได้แก่ 
การจัดฝึกอบรมแบบ Course Module, การผลักดัน
และส่งเสริมบุคลากรสู่สายอาชีพ การส่งเสริมนักศึกษา
ฝึกงานสู่การจ้างงาน และการจัดท าหลักสูตรแบบ 
On-line เป็นต้น

คนดีศรี วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑



สถำบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แหง่ชำต ิ(องค์กำรมหำชน)
------------------------------------

นำงสำวศริญญำ วงษ์สนทิ
นักวิทยำศำสตร์นวิเคลยีร์ช ำนำญกำร

ผลงำน โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง
ทางรังสีภายใต้ MOU ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
และศูนย์สัตว์ทดลอง ส านักงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านเภสัชรังสีเพือ่
การวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ/กระบวนการผลิตยาเภสัชรังสี
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สถำบันสำรสนเทศทรพัยำกรน  ำและกำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน)

------------------------------------

นำงสำวเพ็ญศริ ิศรัณย์รฐั
หัวหนำ้งำน งำนวำงแผนและพัฒนำเครอืขำ่ยกำรใชง้ำน

สนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผลงำน

สนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ศูนย์ควำมเปน็เลศิด้ำนชวีวิทยำศำสตร์
(องค์กำรมหำชน)

------------------------------------

นำงเปรมฤดี เลิศศกัดิ์วิมำน
เจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนวเิทศสัมพนัธ์อำวโุส

การสร้างเครืองข่ายพันธมิตรกับ
หน่วยงานต่างประเทศ

ผลงำน

การด าเนินงาน APEC Bio Medical 
Technology Commercialization Training 
Center
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