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ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยแกนนา
ที่ได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบและรางวัลปูชนียบุคคล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี 2562
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ ม อบรางวั ล บุ ค ลากรต้ น แบบและรางวั ล ปู ช นี ย บุ ค คล ให้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ผ ลงาน
เป็นที่ประจักษ์ว่า ได้สร้างคุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย
หรือระดับนานาชาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนา และนักวิจัยแกนนาทั้งสิ้น 4 ราย
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว รางวัลปูชนียบุคคล 3 ราย ได้แก่ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
ศ. เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ นักวิจัยแกนนาประจาปี 2554 และ นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ นักวิจัยแกนนา
ประจาปี 2558 รางวัลบุคลากรต้นแบบ 1 ราย ได้แก่ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง นักวิจัยแกนนาประจาปี 2559

รางวัลปูชนียบุคคล
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

รางวัลปูชนียบุคคล
ศ. เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

รางวัลปูชนียบุคคล
นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

รางวัลบุคลากรต้นแบบ
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
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ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยแกนนา
ที่ได้รับรางวัล “ผู้ทาคุณประโยชน์ในการพัฒนางานวัคซีน”
เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) จัดการประชุม ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ
ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “วัคซีนไทยสู่สากลกับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืน ” ณ โรงแรม เดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ สถาบันฯ ได้คัดเลือก “ผู้ทาคุณประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ”
และเข้ า รั บ พระราชทานรางวั ล พร้ อ มโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ จากสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นพ.ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2557
ได้ รั บรางวั ลผู้ท าคุ ณประโยชน์ ในการพั ฒนางานวั คซี น
ซึ่งมีผลงานด้านการศึกษาและพัฒนาวัคซีน และเป็นที่
ยอมรั บ ทั่ ว โลก โดยเฉพาะวั ค ซี น ป้ อ งกั น ไวรั ส ตั บ
อักเสบบี

นักวิจัยแกนนา ได้รับเกียรติเป็น Plenary Speaker ในงานประชุมวิชาการ ISST 2019
เมื่ อ ระหว่ า งวั น ที่ 7-9 สิ ง หาคม 2562 ณ อาคารมหาธี ร ราชานุ ส รณ์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
โดยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ
พันธุวิศวกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 14th International Symposium in Science and
Technology 2019 (ISST) โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน
กล่ าวเปิดงาน การประชุม ดัง กล่ าวจัดขึ้ น เป็น ครั้ง ที่ 14 ซึ่ ง เป็น ความร่วมมือ ระหว่ า งจุฬาลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Cheng Shiu University ประเทศไต้หวัน University
Sains Malaysia และ University Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ในสาขาเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความร่วมมือใหม่
ระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันและอุตสาหกรรมต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างยั่งยืนในอนาคต

ภายในงาน ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2560 ได้รับเกียรติเป็น Plenary
speakerในการบรรยายหัวข้อ “Process Intensification and Multifunctional Reactors for Chemical,
Petrochemical and Biorefinery Industries” เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการรวมกระบวนการและเครื่องปฏิกรณ์
แบบหลายหน้าที่ที่ประยุกต์ใช้สาหรับอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และไบโอรีไฟเนอรี
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ประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ใหม่ของโครงการนักวิจัยแกนนา และ NSTDA Chair Professor
โครงการนักวิจัยแกนนา ได้จัดทาเว็ปไซต์ใหม่
ของโครงการ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและเพิ่มช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร
เผยแพร่/แบบฟอร์ม ของโครงการ

สามารถติดตามได้ทาง
https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกญ
ั จณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิรริ ัตน์
เอื้อเฟื้อข้อมูล ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์

