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          รางว�ลน	
ร�เร�มโดยกล��มน�กว�ทยาศาสตร�ไทยท	ม	ความห�วงใยต�อสภาวการณ�
ท	ว�ทยาศาสตร�พ"
นฐาน ซ&งเป(นเสม"อนเสาหล�กส)าหร�บความก+าวหน+าทางเทคโนโลย	 
ไม�ได+ร�บความสนใจและสน�บสน�นเท�าท	ควรจากผ0+บร�หารและ
ประชาชนท�วไป ในขณะน�
นเยาวชนไทยม	ความสนใจมากกว�าในว�ทยาศาสตร�ประย�กต� 
เช�น ว�ทยาศาสตร�การแพทย� ว�ศวกรรมศาสตร�
 

     ท�
งท	ประเทศไทยม	น�กว�ทยาศาสตร�พ"
นฐานท	ม	ศ�กยภาพส0งอย0�ไม�น+อย 
และหากได+ร�บการสน�บสน�นอย�างจร�งจ�งจะสามารถส�งต�อผลงานเพ"อพ�ฒนา
ว�ทยาศาสตร�ประย�กต�ต�อไปได+ จ&งได+เก�ดความค�ดท	จะรณรงค�ให+คนไทยต"นต�ว
และภ0ม�ใจในน�กว�ทยาศาสตร�ไทย
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รางว�ลน�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�น
          น�บต�
งแต�ป5 พ.ศ. 2525 จนถ&งป9จจ�บ�น ม0ลน�ธ�ส�งเสร�มว�ทยาศาสตร�และ
เทคโนโลย	ด	เด�นในพระบรมราช0ปถ�มภ� ได+ร�เร�มให+ม	รางว�ล น�กว�ทยาศาสตร�ด	เด�น 

ว�ตถ�ประสงค�
          เพ"อเช�ดช0เก	ยรต�น�กว�ทยาศาสตร�ไทยอย�างไม�จ)าก�ดสาขาว�ชาช	พและ 
ม	ผลงานว�จ�ยอ�นเป(นพ"
นฐานเป(นท	ยอมร�บ

ความร�วมม"อในการสน�บสน�นรางว�ลจาก
 เคร"อซ	เมนต�ไทย
 ส)าน�กงานกองท�นสน�นสน�นการว�จ�ย (สกว.) และ
 ส)าน�กงานพ�ฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย	แห�งชาต� (สวทช.)



425-01-2008

  ศ.ดร.ยอดหท�ย เทพธรานนท� ประธานกรรมการรางว�ลว	ทยาศาสตร�ด�เด�น กล�าวว�า

 รางว�ลน��ไม�ม�การสม�คร
 คณะกรรมการฯเช	ญผ&'ทรงค(ณว(ฒ	เสนอช*+อน�กว	ทยาศาสตร�ไทยจากรายช*+อของผ&'ท�+อย&�ในข�ายการ 
  พ	จารณาและรายช*+อน�กว	ทยาศาสตร�ท�+อย&�ในล0าด�บส&งของการพ	จารณาเม*+อป2ก�อนเข'าสมทบด'วย

 ป2 2550 ทางกรรมการได'ส�งจดหมายกว�า 953 ฉบ�บ ไปย�งสถาบ�นและองค�กรท�+ม�ความเก�+ยวข'อง 
   ในด'านว	ทยาศาสตร�และเทคโนโลย� เพ*+อให'เสนอช*+อน�กว	ทยาศาสตร�ท�+ม�ค(ณสมบ�ต	ใน 2 เกณฑ� ได'แก�
 เกณฑ�ด'านผลงาน ท�+เป<นท�+ยอมร�บในระด�บแนวหน'า ม�ค(ณค�าและได'ร�บการพ�ฒนาอย�างต�อเน*+อง
 เกณฑ�ด'านบ(คคล โดยอ(ท	ศตนเพ*+องานว	ทยาศาสตร�อย�างต�อเน*+อง และม�ประโยชน�ต�อส�วนรวมไม�น'อยกว�า 
5 ป2 เป<นท�+เคารพน�บถ*อ และเป<นผ&'น0าด'านว	ชาการ

 คณะกรรมการฯร�วมก�นระดมความเห=นอย�างหน�กเพ*+อให'ได'มาซ?+งส(ดยอดน�กว	ทยาศาสตร� ไม�ใช'การ Vote 
เพ*+อค�ดออก แต�ใช'การพ	จารณาจากคณะกรรมการฯ และผ&'ทรงค(ณว(ฒ	ในสาขาว	ชาน��นๆ 
ประเม	นตามเกณฑ�ท�+ต��งไว' จนม�มต	เป<นเอกฉ�นท� และน�+นก=แสดงว�า น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นท�+ได'ร�บรางว�ล 
เป<นท�+ยอมร�บของคณะกรรมการฯและผ&'ทรงค(ณว(ฒ	 ท(กท�านอย�างพร'อมเพ�ยง     
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ม&ลน	ธ	ส�งเสร	มว	ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�ในพระบรมราช&ปถ�มภ�

แหล�งรางว�ล
ม0ลน�ธ�ส�งเสร�มว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย	ในพระบรมราช0ปถ�มภ�

ว�ตถ�ประสงค�
เพ"อเช�ดช0เก	ยรต�น�กว�ทยาศาสตร�ไทยท	ม	ผลงานด	เด�น

 การสรรหา
 เสนอช"อโดยหน�วยงานหร"อผ0+ทรงค�ณว�ฒ�
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ม&ลน	ธ	ส�งเสร	มว	ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�ในพระบรมราช&ปถ�มภ�

เกณฑ�การต�ดส�น
เป(นผลงานด+านว�ทยาศาสตร�พ"
นฐาน
เป(นผลงานต�อเน"องไม�น+อยกว�า 5 ป5
ม	ค�ณล�กษณะของความค�ดร�เร�ม ผล�ตความร0+ใหม�
ผลงานเป(นท	ยอมร�บในระด�บสากล
ม	บ�คล�กการวางต�วท	เหมาะสมและเป(นท	น�าน�ยม

รางว�ล
 400,000 บาท พร+อมโล�พระราชทานและเก	ยรต�บ�ตร
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ม&ลน	ธ	ส�งเสร	มว	ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�ในพระบรมราช&ปถ�มภ�

 ว�นหมดเขตการสม�ครหร"อเสนอช"อ
 15 มกราคม ของท�กป5

 ว�นประกาศรางว�ล
ต+นเด"อนส�งหาคม ของท�กป5

ว�นมอบรางว�ล
18 ส�งหาคม "ว�นว�ทยาศาสตร�แห�งชาต�" ของท�กป5
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925-01-2008
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น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ. 2525

ศาสตราจารย� ดร. ว�ร�ฬห� สายคณ�ต
สาขาฟGส�กส�

พ.ศ. 2526
ศาสตราจารย�นายแพทย� ประเวศ วะส	

สาขาพ�นธ�ศาสตร�

พ.ศ. 2527

ศาสตราจารย�ดร.ม.ร.ว.พ�ฒ�พงศ� วรว�ฒ�
สาขาช	วว�ทยา



1125-01-2008

น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2527

ศาสตราจารย�  ดร. ยงย�ทธ  ย�ทธวงศ�
สาขาช	วเคม	

พ.ศ.2528

ศาสตราจารย�  ดร. สกล  พ�นธ��ย�
ม
สาขาช	วเคม	

พ.ศ.2529

รองศาสตราจารย�ดร.ยอดหท�ยเทพธรานนท�
สาขาเคม	
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น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2530

ศาสตราจารย�  ดร. ส�ท�ศน�  ยกส+าน
สาขาฟGส�กส�ทฤษฎ	

พ.ศ.2531

ศาสตราจารย�  ดร. สถ�ตย�   ส�ร�สงห
สาขาจ�ลช	วว�ทยา

พ.ศ.2532

ศาสตราจารย�  ดร. ถาวร  ว�ชราภ�ย
สาขาพฤกศาสตร�
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น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2533

รองศาสตราจารย�  สดศร	  ไทยทอง
สาขาช	วว�ทยา (ส�ตวว�ทยา)

พ.ศ.2533

ศาสตราจารย�  ดร. ว�ส�ทธ�N  ใบไม+
สาขาช	วว�ทยา (พ�นธ�ศาสตร�)

พ.ศ.2534

ศาสตราจารย�  ดร. ไพร�ช  ธ�ชยพงษ�
สาขาว�ทยาศาสตร�คอมพ�วเตอร�



1425-01-2008

น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2535

ศาสตราจารย�  ดร. อมเรศ  ภ0ม�ร�ตน
สาขาเทคโนโลย	ช	วภาพ

พ.ศ.2536

ศาสตราจารย�  ดร. ณ�ฐ  ภมรประว�ต�
สาขาว�ทยาศาสตร�การแพทย�

พ.ศ.2537

ศาสตราจารย�นายแพทย� ว�ศ�ษฎ� ส�ตปร	ชา
สาขาว�ทยาศาสตร�การแพทย�
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น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2537

ศาสตราจารย�นายแพทย�อาร	 ว�ลยะเสว	
สาขาว�ทยาศาสตร�การแพทย�

พ.ศ.2538

ศาสตราจารย�  ดร. ประเสร�ฐ  โศภณ
สาขาเซลล�ช	วว�ทยา

พ.ศ.2539

ศาสตราจารย� ดร. ว�ลลภ ส�ระก)าพลธร
สาขาฟGส�กส�เช�งคณ�ตศาสตร�



1625-01-2008

น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2540

รองศาสตราจารย�ดร.ประพนธ� ว�ไลร�ตน�
สาขาช	วเคม	

พ.ศ.2540

ศาสตราจารย�นายแพทย�ยง ภ0�วรวรรณ
สาขาว�ทยาศาตร�การแพทย�

พ.ศ.2541

รองศาสตราจารย�ดร.อภ�ชาต� ส�ขส)าราญ
สาขาเคม	อ�นทร	ย�
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น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2541

ผ0+ช�วยศาสตราจารย�ดร.ศกรณ� มงคลส�ข
สาขาเทคโนโลย	ช	วภาพ

พ.ศ.2542

ศาสตราจารย�  ดร.ว�นเพPญ  ช�ยค)าภา
สาขาว�ทยาภ0ม�ค�+มก�น

พ.ศ.2543

ศาสตราจารย� ดร.จงร�กษ� ผลประเสร�ฐ
สาขาว�ศวกรรมส�งแวดล+อม



1825-01-2008

น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2543

ศาสตราจารย�ดร. สมชาต� โสภณรณฤทธ�N
สาขาเทคโนโลย	พล�งงาน

พ.ศ.2544

รองศาสตราจารย� ดร. เกต�  กร�ดพ�นธ�
สาขาเคม	ว�เคราะห�

พ.ศ.2545

ศาสตราจารย�ดร.ม.ร.ว.ช�ษณ�สรร สว�สด�ว�ตน�
สาขาช	วเคม	



1925-01-2008

น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2545

ศาสตราจารย�นายแพทย�ส�ท�ศน� ฟ0Qเจร�ญ
สาขาว�ทยาศาสตร�การแพทย�

พ.ศ.2546

รองศาสตราจารย�ดร.จ)าร�ส  ล�
มตระก0ล
สาขาเคม	

พ.ศ.2546

รองศาสตราจารย�ดร.ส�พจน� หารหนองบ�ว
สาขาเคม	



2025-01-2008

น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2547

ศาสตราจารย�นายแพทย�ธ	ระว�ฒน� เหมะจ�ฑา
สาขาว�ทยาศาสตร�การแพทย�

พ.ศ.2548

ศาสตราจารย�นายแพทย�บ�ญส�ง องค�พ�พ�ฒนก�ล
สาขาว�ทยาศาสตร�การแพทย�

พ.ศ.2548

ศาสตราจารย�นายแพทย�ร�ชตะ ร�ชตะนาว�น
สาขาว�ทยาสาสตร�การแพทย�



2125-01-2008

น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2549

ศาสตราจารย�ดร.ปGยะสาร ประเสร�ฐธรรม
สาขาว�ศวกรรมเคม	

พ.ศ.2549

ศาสตราจารย� ดร.สมชาย  วงศ�ว�เศษ
สาขาว�ศวกรรมเคร"องกล

พ.ศ.2550

ศาสตราจารย�ดร.สมพงษ�  ธรรมพงษา
สาขาคณ�ตศาสตร�



2225-01-2008

น�กว	ทยาศาสตร�ด�เด�นประจ0าป2

พ.ศ.2550

ศาสตราจารย� ดร.ยงค�ว�มล  เลณบ�ร	
สาขาคณ�ตศาสตร�
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2425-01-2008



2525-01-2008



2625-01-2008

ศาสตราจารย� ดร. ยงย�ทธ ย�ทธวงศ�
น�กว�ทยาศาสตรด�เด�น สาขาช�วเคม� ประจ�าป�พ�ทธศ�กราช 2527

ค�าประกาศเก�ยรต�ค�ณ

              ด#วยคณะกรรมการรางว�ลน�กว�ทยาศาสตรด�เด�น 
ในการประช�มคร�(งท�) 3/2527 เม,)อว�นท�) 18 พฤษภาคม พ.ศ. 
2527 ได#พ�จารณาเห6นว�า ศาสตราจารย ดร. ยงย�ทธ ย�ทธวงศ 
เป7นผ9#ทรงค�ณว�ฒ� ม�ผลงานด�เด�นด#านว�ทยาศาสตรพ,(นฐาน 
สาขาช�วเคม� ได#บ�กเบ�กศ=กษา อ�ทธ�พลของเช,(อมาลาเร�ย 
ต�อค�ณสมบ�ต�ของเย,)อห�#มเม6ดเล,อดแดง อ�นม�ผลต�อกลไกของ 
การท�างานของยาร�กษามาลาเร�ย จนสมควรได#ร�บการ 
เช�ดช9เก�ยรต� ให#ประจ�กษช�ดโดยท�)วไป และเพ,)อเป7นแบบอย�าง 
ให#ผ9#อ,)นเจร�ญรอยตาม 
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