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รางวัลและผลงานต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1) รางวัลด้านความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ทักษะการสอนแห่งศตวรรษที่ 21  การถ่ายทอดความรู้ 

และการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 

 - รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” อาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2563 

 - รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 

 - รางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562 

 - รางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมจากแพทยสภา พ.ศ. 2561 

 - รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากงานประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ.  

2556  

 - รางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ท่ีเป็นแบบอย่างช้ันปรีคลินิก พ.ศ. 2555   

2) ผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัย หรือมีผลงานนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ หรือ

มีตำรา หนังสือที่มีคุณภาพ 

 2.1 ผลงานตำรา 

 1) ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ และ อภิชาติ สินธุบัว. ตำรากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human 

Anatomy). เชียงใหม่ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559. 

 2)  ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์. ระบบการเคล่ือนไหว (Locomotive System). กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. 

 3)  ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์. (บรรณาธิการ). กายวิภาคศาสตร์และนิติมานุษยวิทยาของกระดูกมนุษย์ 

(Anatomy and Forensic Anthropology of The Human Bone). เชียงใหม่ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. 

 4)  ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์. ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (Basic neuroanatomy). พิมพ์ครั้งที่ 3. 

เชียงใหม่: สยามพิมพ์นานา, 2556. 

 5)  ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์. (บรรณาธิการ). ตำรากายวิภาคศาสตร์ท่ัวไป (General Anatomy). เชียงใหม่: 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. 

 6)  ผาสุก (บุญซื ่อ) มหรรฆานุเคราะห์. มหกายวิภาคศาสตร์การเคลื ่อนไหว ( Gross anatomy of 

locomotion). กรุงเทพฯ: พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์ เซนเตอร์, 2547. 



 7) ผาสุก (บุญซื่อ) มหรรฆานุเคราะห์. มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานอิงคลินิก (Basic gross anatomy with 

clinical correlation). กรุงเทพฯ: พี.บี. ฟอเรน บุ๊คส์ เซนเตอร์, 2545. 

 8) ผาสุก (บุญซื่อ) มหรรฆานุเคราะห์. ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : พี.บี.ฟอ

เรนบุ๊คส์ เซ็นเตอร์, 2543. 

 9) ผาสุก (บุญซื่อ) มหรรฆานุเคราะห์. ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน. พิมพ์ครั้งท่ี 1. เชียงใหม่ : โครงการ

ตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. 

 2.2 ผลงานตีพิมพ์ Mahakkanukrauh P, Khanpetch P, Prasitwattanseree S, Vichairat K, Troy Case 

D. “Stature estimation from long bone lengths in a Thai population” Forensic Sci Int. 2011 Jul 

15;210(1-3):279.e1-7. เป็นผลงานวิจัยที่สำนักพิสูจน์บุคคลสูญหายสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

นำมาอ้างอิงประกอบในรายงานชันสูตรศพ 

 2.3 รางวัลผลงานวิจัย ดังนี้  

 - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทแนวคิดทางเทคโนโลยี เร ื ่อง “การศึกษาการจำลองใบหน้าด้วย

คอมพิวเตอร์สามมิติจากกะโหลกศีรษะในกลุ่มประชากรไทย” จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2563  

 - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทแนวคิดทางเทคโนโลยี เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมาณอายุ

จากความหนาแน่นของเนื้อกระดูก โดยใช้ภาพถ่ายทางรังสีของกระดูกสันหลังส่วนเอว” จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. 2563 

 - รางวัลชนะเลิศ Popular vote เรื่อง “การศึกษาการจำลองใบหน้าด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติจากกะโหลก

ศีรษะในกลุ่มประชากรไทย” จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2563 

 - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทชิ้นงาน เรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในการทำภาพ

เชิงซ้อนส่วนกะโหลกศีรษะมนุษย์เพื่อหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างภาพถ่ายใบหน้าและภาพถ่ายกะโหลกศรีษะ” 

จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2563 

 - รางว ัลเหรียญทองเก ียรติยศ ในงานปาฐกถา สุด แสงว ิเช ียร คณะแพทยศาสตร์ศ ิร ิราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562 

 - รางวัล ผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง “การศึกษาปริมาณแร่ธาตุในงา กระดูกและฟันเพื่อประโยชน์ในการจัด

จำแนก” จากสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

 - รางว ัลโปสเตอร ์ด ี เด ่น ในงานว ิจ ัย เร ื ่ อง  “ Stature Estimation of Upper Long Bone in a Thai 

Population” ในงาน ประชุมมหาวิทยาลัยพะเยาระดับชาติ พ.ศ.2562 



 - รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ในหัวข้อเรื ่อง Age Estimation in Thai Children, Adolescents and Young 

Adults Using Tooth Development Methods: Radiographic Assessment พ.ศ. 2559 

 - รางวัล AAT39 Award for study “Stature Estimation from Skull Using Craniometrics Method in 

a Thai Population” พ.ศ. 2559 

 - รางวัลศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร ผลงานเรื ่อง Sex Estimation from Hard Palate in a 

Thai population จากสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

 - รางวัล Best Poster Award on “Sex Determination from Metatarsal Bone in a Thai Population” 

พ.ศ. 2555 

 - รางวัลศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร ผลงานเรื ่อง Measurement of Mandible for Sex 

Determination Using Computerized Analysis จากสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 

 - รางวัลชนะเลิศ ด้านจำนวนผลงานตีพิมพ์ท่ีมีช่ือเป็นนักวิจัยอันดับแรกในระดับนานาชาติ จากสถาบันวิจัย

และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

 - รางว ัลผลงานวิจ ัยดีเด ่นสาขามหกายวิภาคศาสตร์ ผลงานเร ื ่อง Osteophyte on Acromion and 

Acromioclavicular Joint จากสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 

 - รางวัลศาสตราจารย์นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร ผลงานเรื่อง Dual Innervation of the Brachialis Muscle 

จากสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 

 - รางว ัล Travel Grant Award to Japan for study on “Thai Sternum and Sexing” จากงาน The 

Asia-Pacific International Congress of Anatomists, Hamamatsu, ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2544 

 - รางว ัล Prof. Elizabeth C. Crosby ผลงานเร ื ่ อง  Sciatic Nerve: Site of Division into Tibial and 

Common Peroneal Nerves and Clinical Implications จากสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2541 

3) รางวัลด้านจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีจิตอาสา ให้คำแนะนำปรึกษา ดูแล พัฒนานักศึกษา และ

อุทิศตนเพื่อส่วนรวม            

 - บุคคลสร้างแรงบันดาลใจในงาน TEDxChiangMaiU 2021 ภายใต้ธีมหัวข้อ ‘The Bitter, The Better’ 

ในหัวข้อเรื่อง “จากความเศร้าเป็นผาสุก (S.A.D. way to Happiness)” เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รับชม

ในรูปแบบ Online (Virtual Event) ผ่านเเพลตฟอร์ม Run The World 



 - ผู้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว จากกิจกรรม “สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้ป่วยสูงวัย”เป็นครั้งที่ 9 เพื่อระดมเงิน

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2559 

 - วิทยากรในงานสร้างแรงบันดาลใจและพิธีมอบทุน “รถเข็นไร้พรมแดน” มูลนิธิคนพิการ จังหวัดแพร่ วันท่ี 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

  - บุคคลตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในรายการ World for all โลกไร้รอยต่อ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์รัฐสภา วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 - รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” คนดีศรีสังคม สาขาคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2557   

  - เป็นผู้บรรยาย/เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การใช้ชีวิตในโรงเรียนแพทย์ให้มีความสุข” 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 

 - บุคคลตัวอย่างในรายการ เจาะใจ ตอน “มุ่งมั่นแม้ก้าวยาก” ออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 

5 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 

 - รางวัลบุคคลพิการตัวอย่าง จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2535    

 
 
 


