
 
 

11. ผลการตัดสินใหรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประจําป 2550 

ผลการตัดสินใหรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประจําป 2550 

 

- รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ

- รางวัลผลงานวิจัย

- รางวัลวิทยานิพนธ

รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาต ิ 

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดประกาศเชิญชวนใหองคกร และหนวยงานตาง ๆ เสนอช่ือนักวิจัย
ซ่ึงไดอุทิศตนใหกับการวิจัยเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุมวิชาการหรือสหวิทยาการอยางตอเนื่อง มีผลงาน
วิจัยดีเดนท่ีแสดงถึงความคิดริเริ่ม และเปนผลงานวิจัยที่ทําสะสมกันมา ท้ังเปนผูท่ีมีจริยธรรมของนักวิจัยจนเปนท่ียอม
รับและยกยองในวงวิชาการนั้น ๆ สมควรเปนแบบอยางแกนักวิจัยผูอื่นเขารับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเปนนัก
วิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2550 ของสภาวิจัยแหงชาติ นั้น  

บัดนี้   คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ในการประชุม คร้ังท่ี 6/2550  เม่ือวันที่ 10  ตุลาคม  2550  ไดพิจารณา
และมีมติใหประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเดนแหงชาติ  ประจําป 2550 ของสภาวิจัยแหงชาติ  จํานวน  6  ราย  ใน  6 
 สาขาวิชาการ ดังนี้  

1.  นายแพทยปรีดา   มาลาสิทธิ์ 
แหง  มหาวิทยาลัยมหิดล 
(สาขาวิทยาศาสตรการแพทย)  
2.  รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย   ตันฑุลานิ  
แหง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช) 
3.  ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน   ณ นคร  
แหง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)  
4.  รองศาสตราจารย ฉลอง   สุนทราวาณิชย  
แหง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(สาขาปรัชญา)  
5.  ศาสตราจารย วีระพงษ    บุญโญภาส  
แหง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
(สาขานิติศาสตร)    
6.  ศาสตราจารย ดร.สุวิมล    วองวาณิช  
แหง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
(สาขาการศึกษา)  

หมายเหตุ : ผูไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติจะไดรับเงินรางวัล 300,000 บาท พรอมเหรียญนัก
วิจัยดีเดนแหงชาติและประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติคุณ 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)   ไดประกาศเชิญชวนใหผูสนใจเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัย
แหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย  ประจําป 2550  น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2550  เม่ือวันที่  10  ตุลาคม  2550  ไดพิจารณา
ผลงานวิจัยท่ีเสนอขอรับรางวัล  และมีมติอนุมัติใหรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย  ประจําป 2550  
จํานวน  13  เร่ือง  ในสาขาวิชาการตางๆ  รวม  7  สาขาวิชาการ  ดังนี้ 
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<u>รางวัลดีเย่ียม</u>  จํานวน  4  เร่ือง   ไดแก 
1 ผลงานวิจัยเรื่อง  “การจําลองเชิงคณิตศาสตรของการไหลของเลือดใน เสนเลือดสู   หัวใจ
ท่ีผาตัดบายพาส”  (Mathematical Modeling of Blood Flow in the Coronary Artery 
Bypass Graft)   
โดย 1. รองศาสตราจารย ดร.เบญจวรรณ  วิวัฒนปฐพี  

2. Assoc. Prof. Dr. Yong  Hong  Wu 
3. ดร. มโหสถ      ปนโภชา   
(สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร) 

2 ผลงานวิจัยเรื่อง  “งานวิจัยโรคไขเลือดออกและไวรัสเด็งกี่” 
(Dengue Hemorrhagic Fever and Dengue Virus Research) 
โดย 1. นายแพทย ปรีดา มาลาสิทธิ์  

2. ศาสตราจารย ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงา พัฒนากิจสกุล 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทย ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร 
5. นายแพทย วิศิษฎ ทองบุญเกิด 
6. ดร. ประพัฒน สุริยผล 
7. ดร. ชัญญา พุทธิขันธ 
8. ดร. ศันสนีย นอยสคราญ 
9. แพทยหญิง ลัดดา ดําริการเลิศ 
10. แพทยหญิง ศิริจิตต วาสนวัฒน 
11. แพทยหญิง วรรณี ล่ิมปติกุล 
12. รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย นพพร สิทธิสมบัติ 
13. รองศาสตราจารย ดร.วัชระ กสิณฤกษ 
14. ดร. พูนสุข กีฬาแปง       
15. ดร. อมรรัตน กาญจนหฤทัย 
16. ดร. สุธา เสงี่ยมบุตร 
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทย อนวัช ศกุนตาภัย 
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑาธิป มงคลทรัพยา 
19. ดร. แพทยหญิง ปนิษฎี อวิรุทธนันท 
20. ดร. ฐนียา ดวงจินดา 
21. ดร. วันวิสา เดชนิรัตติศัย 
(สาขาวิทยาศาสตรการแพทย)  

3. ผลงานวิจัยเรื่อง  “รูปแบบทางสถาปตยกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาในชุมชน ทองถิ่น”  
(Architecture Forms of Buddhist Temples in Local Communities) 
โดย 1. รองศาสตราจารย สมคิด จิระทัศนกุล  

2. ดร.โชติมา จตุรวงศ  
3. นายชาญวิทย สรรพศิริ  
(สาขาปรัชญา)  

4. ผลงานวิจัยเรื่อง  “โครงการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยการจัดการของเสีย อันตราย”  
(Draft Law for the Management of Hazardous Wastes Project) 
โดย 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กอบกุล รายะนาคร  

2. ศาสตราจารย ดร.ม่ิงสรรพ ขาวสะอาด  
3. ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน  
4. ดร. ประภัสสรา นีละคุปต  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล รายะนาคร  
6. นายไพสิฐ พาณิชยกุล 
7. นายวาทิศ โสตถิพันธุ  
(สาขานิติศาสตร)  
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<u>รางวัลชมเชย</u>   จํานวน  9  เร่ือง   ไดแก  
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “การจําลองดวยคอมพิวเตอรและการทดลองสําหรับ ปญหาที่มีการเคล่ือน
ตัวของขอบเขต  (กรณีศึกษา : วิธีแปลงพิกัดแกนสําหรับปญหา 1 มิติ  และวิธีทรานซไฟ
ไนตอินเตอรโพเลชันรวมกับวิธีพีดีอีสําหรับปญหา 2 มิติ”  
(Computer Simulation and Experiment for Moving Boundary Problem (Case 
Study: Coordinate Transformation Method for 1-D Problem and Combined   
Transfinite Interpolation and PDE Method for 2-D Problem)) 
โดย   1. รองศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ                รัตนเดโช 

(สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร) 
2.  ผลงานวิจัยเรื่อง “การปรับเปลี่ยนแบเรียมไทเทเนตที่เตรียมโดยวิธีโซลเจลสําหรับการ
ประยุกตทางไพโรอิเล็กทริก”  
(Modification of sol-gel BaTiO3  for Pyroelectric Application) 
โดย  1. ดร.สิงหเดช    แตงจวง 

(สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร) 
3. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาอณูพันธุศาสตรของโรคไตผิดปกติในการขับกรด” (Molecular 

Genetic Studies of Distal Renal Tubular Acidosis) 
โดย 1. ศาสตราจารย ดร.เพทาย   เย็นจิตโสมนัส 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ       อัครปทุมวงศ     
3. นายแพทย สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล 
(สาขาวิทยาศาสตรการแพทย)  

4.  ผลงานวิจัยเรื่อง “ลําดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก 
(Pangasianodongigas)   
และความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอรม” (The Complete 
Mitochondrial DNA Sequence of the Mekong Giant Catfish (Pangasianodongigas) 
and the Phylogenetic Relationships Among Siluriformes) 
โดย  1.   รองศาสตราจารย ดร.อํานวย     จรดวง   

2.   นายประดิษฐ แสงทอง 
3. Dr. Rafael Zardoya 
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา) 

5. ผลงานวิจัยเรื่อง  “สมุดภาพถายการรับเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จ พระจุล
จอมเกลาเจาอยูหัว จากการเสด็จฯ ประพาสยุโรป คร้ังท่ี 2” (An Album of Photographs 
Commemorating the Pageantry Welcoming King Rama V’s Return from His 1907 
Journey to Europe) 
โดย 1.  ดร. กุณฑลทิพย                           พานิชภักด์ิ 

2.  นางสาวยุวดี                                ศิริ  
3.  นายพงศกร                                  ย้ิมสวัสดิ์      
4.  นายพีรศรี                                    โพวาทอง  
(สาขาปรชัญา) 

6. ผลงานวิจัยเรื่อง  “นาฏยศิลป  รัชกาลที่ 9”  
(Performing Arts in the Reign of King Rama IX) 

โดย 1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล                     วิรุฬหรักษ 
(สาขาปรัชญา) 

7. ผลงานวิจัยเรื่อง   “ประเด็นและขอเสนอแนะทางกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับ  
การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุและการคัดเลือกทางพันธุกรรม”   
(Issues and Recommendations Relating to Artificial Reproductive Technology 
and Genetic Selection from the Legal and Ethical Viewpoints) 
โดย  1. ศาสตราจารย แสวง    บุญเฉลิมวิภาส  

2. รองศาสตราจารย ดร.ดาราพร     ถิระวัฒน 
(สาขานิติศาสตร)  

8.  ผลงานวิจัยเรื่อง   “การศกึษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยดวยกระบวนการ Scientometrics : 
จากระดับชาติสูระดับสากล”   (Scientometrics for Research Performance from 
National to International 
Relevances) 
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หมายเหต : ผูวิจัยที่ไดรับรางวัลในแตละสาขาวิชาการจะไดรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ  และเงินรางวัล  ไดแก  
รางวัลดีเยี่ยม รางวัลละ  200,000  บาท  และรางวัลชมเชย  รางวัลละ 50,000  บาท 

 

โดย  1. ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์      สมบัติสมภพ 
2. ดร. นงเยาว    เปรมกมลเนตร  
3. นางปรียานุช      รัชตะหิรัญ 
4. นายธีระศักด์ิ  หมากผิน  
5. นายวุฒิสิทธิ์     ยอชัย   
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร)  

9. ผลงานวิจัยเรื่อง   “โครงการเรงสรางคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย” (An 
Accelerated Project for Building Good Character of Thai Children and Youth) 
โดย 1. ศาสตราจารย ดร.สุวิมล               วองวาณิช 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร       เรืองตระกูล  
3. ผูชวยศาสตราจารย เพียงใจ           ศุขโรจน 
4.  ดร. กมลวรรณ                            ตังธนกานนท 
5.  นายวิษณุ                                   ทรัพยสมบัติ 
6.  นางวราภรณ                               แยมทิม 
7.  นายชยุตม                                  ภิรมยสมบัติ 
8.  นายสมพงษ                                ปนหุน    
9.  นางสาวสุกัญญรัตน                     คงงาม 
(สาขาการศึกษา)  

รางวัลวิทยานิพนธ  

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดประกาศเชิญชวนใหผูสนใจเสนอวิทยานิพนธ           เพ่ือขอรับรางวัล
สภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ   ประจําป 2550  น้ัน 
บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันที่  10 ตุลาคม  2550  ไดพิจารณา
วิทยานิพนธท่ีเสนอขอรับรางวัล และมีมติอนุมัติใหรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ  ประจําป  2550 
  จํานวน  26  เร่ือง  ในสาขาวิชาการตางๆรวม  11  สาขา   ดังนี้ 

รางวัลดีเย่ียม   จํานวน  8  เร่ือง   ไดแก 
1.  วิทยานิพนธ  เร่ือง  “สมบัติการผันไฟฟาจากความรอนของวัสดุเชิงประกอบ Nax  Co2 O4 - Ag  ”       
(Thermoelectric  Properties  of  NaxCo2O4-Ag  Composites)       
โดย   ดร.ทศวรรษ   สีตะวัน    
วิทยานิพนธของ : มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วิทยา   อมรกิจบํารุง 
(สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร 

2. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “การปรับตัวของเชื้อ  เอช ไอ วี ตามสภาวะตาง ๆ : บทบาทของเซลลเจาบานและการ
รักษาภายใตยาตานไวรัส”  (Adaptation of HIV to Environmental Factors: The Role  of  Host  and  
Therapeutic  Selection Pressures)  
โดย ดร.ปาลนี   อัมรานนท      
วิทยานิพนธของ  :  University of  New  South  Wales , ประเทศออสเตรเลีย 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor Dr. Anthony  Kellcher 
(สาขาวิทยาศาสตรการแพทย)  

3. วิทยานิพนธ   เร่ือง  “กระบวนการออกแบบชีวโมเลกุลและพอลิเมอร โดยอาศัยวิธีทาง Quantum 
Chemical และ Machine Learning  เพ่ือประยุกตใชทางเคมีและชีววิทยา”  (Computer-Aided  
Molecular  Design  for  Biological  and  Chemical  Applications: Quantum  Chemical  and  
Machine  Learning  Approach) 
โดย ดร.ชนินทร   นันทเสนามาตร     
วิทยานิพนธของ  :  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  รองศาสตราจารย  ดร.วีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล 
(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)  

4. วิทยานิพนธ  เร่ือง   “การพัฒนาประสิทธิภาพของเอนไซมที่ใชในการกําจัดสารพิษจําพวก 
Nitroaromatic Compoundsโดยใชวิธีการพันธุวิศวกรรม”  (Protein  Engineering  for  the  
Degradation  of  Nitroaromatic  Compounds) 
โดย   ดร.ธรรมจรรย  เหลืองสกุล    
วิทยานิพนธของ  :  University  of  Connecticut, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor Dr. Thomas K.  Wood   
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)  

5. วิทยานิพนธ  เร่ือง “การประมาณคาปริมาณผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ําในอากาศ (Precipitation) 
ท่ัวโลก โดยใชดาวเทียมมิลลิมิเตอรเวฟชนิดพาสซีฟและคอมพิวเตอรโมเดลสําหรับการพยากรณ
อากาศ” (Passive Millimeter-Wave Retrieval  of  Global  Precipitation  Utilizing  Satellites  and  
a  Numerical  Weather  Prediction  Model)  
โดย ดร.ชินวัชร   สุรัสวดี      
วิทยานิพนธของ  :  Massachusetts  Institute  of   Technology  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  : Professor Dr.David  H. Staelin 
(สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย)  

6. วิทยานิพนธ  เร่ือง “การพัฒนากรอบการประเมินความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนันทนาการและ
ความพึงพอใจ ของผูใชสวนสาธารณะ”  (Development  of  A  Quantification  Framework  to  
Assess  the  Interaction  of Recreation Behavior  and  Preference  of  Park  Users) 
โดย ดร.ภาวิณี   เอี่ยมตระกูล      
วิทยานิพนธของ  :  Saga  University,   ประเทศญี่ปุน  
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor Dr.Kazunori   HOKAO 
(สาขาปรัชญา)  

7. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “สิทธิของคนเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมายที่ไดสัญชาติไทย”  (Rights  of  
Unlawful  Immigrants  Acquiring  Thai  Nationality) 
โดย ดร.วิชช   จีระแพทย    
วิทยานิพนธของ  :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.กิตติศักดิ์    ปรกติ 
(สาขานิติศาสตร) 

8. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “นวัตกรรมในธุรกิจดานการเงินการธนาคาร : การศึกษานวัตกรรม  บัตรอิเล็กทรอนิกส
ทางการเงินตาง ๆ และบัตรสมารทการด”  (Innovations  in Financial  Services: An Empirical Study 
of  Plastic  and  Smart Cards) 
โดย ดร.จารุณี  วงศลิมปยะรัตน      
วิทยานิพนธของ  :  Manchester  Business School , University of Manchester ประเทศอังกฤษ  
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor  Douglas   Wood 
(สาขาเศรษฐศาสตร)  

รางวัลชมเชย   จํานวน  18   เร่ือง  ไดแก 
1. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “พลวัตรของจักรวาลเมื่อรวมผลกระทบจากแบบจําลองภพแผน”  (Braneworld  
Effects on  Cosmological Dynamics)       
โดย ดร.บุรินทร   กําจัดภัย      
วิทยานิพนธของ  :  University  of  Portsmouth, ประเทศอังกฤษ 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor Dr.Roy   Maartens 
(สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร) 

2. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “การประยุกตของการวิเคราะหกลุมกับสมการเชิงอนุพันธเฟนสุม”   (Application  
of   Group  Analysis  to Stochastic  Differential  Equations) 
โดย ดร.บุญเลิศ   ศรีหิรัญ    
วิทยานิพนธของ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :   Professor Dr. Sergey  Meleshko    
(สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร) 
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3. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “บทบาทของโปรตีน XBP1 ตอการสังเคราะห  Phospholipid  และการสราง 
Endoplasmic Reticulum ในเซลล”  (XBP1: A Link  Between   the  Unfolded  Protein   
Response  , Phospholipid  Biosynthesis  and  Biogenesis  of   the  Endoplasmic   Reticulum)  
โดย ดร.รุงตะวัน  ศรีบุรี      
วิทยานิพนธของ  :  Loyola  University  of  Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Associate Professor Dr.Joseph W.   Brewer 
(สาขาวิทยาศาสตรการแพทย) 

4. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “การสํารวจภาวะการติดเชื้อไวรัส Nipah ของคางคาวในประเทศไทย” (Survey  for  
Nipah  Virus  Infection among  Bats  in  Thailand) 
โดย ดร.สุภาภรณ  วัชรพฤกษาดี    
วิทยานิพนธของ  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  ศาสตราจารย นายแพทย ธีระวัฒน   เหมะจุฑา 
(สาขาวิทยาศาสตรการแพทย)  

5. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “การสังเคราะหและศึกษาพอลิเมอรและพอลิเมอรรวมของไทโอฟนที่มีสมบัติก่ึงผลึก
ก่ึงของเหลว”  (LiquidCrystalline  Polymers  and  Copolymers   Based  on  Thiophene)  
โดย ดร.อุดม   อัศวาภิรมย      
วิทยานิพนธของ  :  University  of   Wuppertal , สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor Dr. Ullrich   Scherf 
(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)  

6. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “การจัดเรียงตัวของโพลิเมอรในบัลค, ฟลมบางและสารละลาย: การศึกษาของสาร
เปอรฟลูออโรไซโคลบิวทิวโพลิเอริลอีเทอร และสารไดอัลคิลโพลิพาราฟนิลีนเอทธินิลีน”  (Self-
Organization  of  Polymers  in Bulk ,Thin  Films, and Solutions: Studies  of  Semiflexible  
Perfluorocyclobutylpolyarylethers and Rigid-rod   Dialkylpoly (phenyleneethynylene) s) 
โดย ดร.รักชาติ     ไตรผล     
วิทยานิพนธของ  : Clemson   University,  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  : Associate Professor Dvora   Perahia  
(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)  

7. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “การใชผลพลอยไดจากโรงงานน้ําตาลแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและสงเสริมการเจริญ
เติบโตของพืชในการผลิตพืช”  (Utilization  of  Sugar  Mill By-Products, N2-Fixing  Bacteria  and 
Rhizobacteria  in Plant Production) 
โดย         ดร.สมปอง  หม่ืนแจง      
วิทยานิพนธของ  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  ศาสตราจารย  ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา 
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา) 

8. วิทยานิพนธ  เร่ือง “พัฒนาการของอนุภาค pre - ribosomes ในระหวางการสรางไรโบโซมในยีสต
Saccharomyces cerevisiae” (Dynamics  of  Ribosome  Assembly  in  Saccharomyces  
cerevisiae) 
โดย ดร.ปยนันท      หาญพิชาญชัย      
วิทยานิพนธของ  :  Carnegie   Mellon   University ,ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor Dr. John L.   Woolford 
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)  

9. วิทยานิพนธ  เร่ือง “การเตรียมโพลิเมอรนําไฟฟาจากยางธรรมชาติโปรตีนตํ่า” (Polymer  Electrolyte  
Prepared  From  Highly  Deproteinized  Natural   Rubber) 
โดย ดร.วารุณี      อริยวิริยะนันท      
วิทยานิพนธของ  :  Nagaoka  University  of  Technology ,ประเทศญี่ปุน 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Associate  Professor  Dr. Seiichi   Kawahara 
(สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย)  

10. วิทยานิพนธ  เร่ือง “พฤติกรรมความลาและความเสถียรภาพของความเคนตกคางที่อุณหภูมิสูงของอลูมิ
เนียมอัลลอยด AA5083  และ  AA6110  ท่ีผานการรีดผิวเรียบ”  (Fatigue  Behavior  and  Residual 
Stress  Stability  of  Deep  Rolled  Aluminium Alloys  AA5083  and AA6110  at Elevated   
Temperature)  
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โดย ดร.ปฏิภาณ   จุยเจิม      
วิทยานิพนธของ  :  Universit?t   Kassel ,สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor  Dr. Berthold  Scholtes 
(สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย) 

11. วิทยานิพนธ  เร่ือง  “การอานและแปลความหมายภูมิทัศนของกรุงเทพมหานครในปจจุบัน : การเปลี่ยน
แปลงทัศนคติและคุณคาความหมายของถิ่นท่ี” (Reading  the  Present – Day Bangkok : Changing  
Attitudes  to and  Meanings  of  Place)  
โดย    ดร.คัทลียา  จิรประเสริฐกุล    
วิทยานิพนธของ  :    The University  of  Melbourne ,ประเทศออสเตรเลีย 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor   Ross  King   
(สาขาปรัชญา) 

12. วิทยานิพนธ  เร่ือง “ผลของการเปลี่ยนแปลงชวงราคาตอสวนตางของราคาซื้อขายจํานวนหลักทรัพย
เสนอซื้อขาย และปริมาณหลักทรัพยซ้ือขาย (ผลการศึกษาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ”  
( Endogenous  Tick  Sizes , Bid –Ask   Spreads,  Depths, and Trading  Volumes : The Evidence 
 on  the Stock  Exchange  of  Thailand)   
โดย ดร.ธนโชติ     บุญวรโชติ    
วิทยานิพนธของ  :     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  รองศาสตราจารย ดร. กุลภัทรา    สิโรดม 
(สาขาเศรษฐศาสตร) 

13.วิทยานิพนธ  เร่ือง “การถายทอดเทคโนโลยีในกิจการตางชาติ และกิจการทองถิ่นในประเทศไทย”  
(Technology   Transfer  in  Foreign  and  Local  Firms  in  Thailand)   
โดย   รองศาสตราจารย ดร.วรัญญา    ภัทรสุข      
วิทยานิพนธของ  :  Charles   Sturt   University, ประเทศออสเตรเลีย 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor Dr. Eddie   Oczkowski  
(สาขาเศรษฐศาสตร)  

14. วิทยานิพนธ  เร่ือง “ภาษาและวัฒนธรรมไทย นัยที่มีตอการพูดคุยระหวางพยาบาลและผูติดเช้ือ  เอชไอวี
ในเร่ืองยาตาน  เพศ เดียดฉันท และวันตาย “ (Communication  Between  Nurses  and  Patients in  
HIV/AIDS Counselling , in  Thailand) 
โดย ดร.ไพโรจน    วิไลนุช      
วิทยานิพนธของ  : The University  of  York  ,ประเทศอังกฤษ 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor Dr.Paul  Drew 
(สาขาสังคมวิทยา) 

15. วิทยานิพนธ  เร่ือง “ไดเร็คเต็ดดิฟฟวชัน : วิธีการติดตอสื่อสารแบบเจาะจงโปรแกรมประยุกต และมี
ขอมูลเปนจุดศูนยกลางสําหรับเครือขายเซ็นเซอรไรสาย” (Directed Diffusion : An Application -
Specific and Data - Centric Communication  Paradigm  for  Wireless Sensor  Networks) 
โดย      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมเอก     อินทนากรวิวัฒน   
วิทยานิพนธของ  : University  of   Southern  California,ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Professor Ramesh  Govindan 
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร) 

16. วิทยานิพนธ  เร่ือง “การวิเคราะหการใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรในการเชื่อมโยง        
                                 ระเบียนของขอมูล” (An  Investigation  of  Computer  Based  Nominal  Data  
Record  Linkage) 
โดย     ดร.จักรกฤษณ    เสนห 
วิทยานิพนธของ  : University   of   Liverpool , ประเทศอังกฤษ 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  Dr.  Bernard      Diaz     
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร)  

17. วิทยานิพนธ  เร่ือง “การพัฒนาและสํารวจความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟสิกส : 
จากวิชาวิธีสอนสูการฝกประสบการณวิชาชีพครู” (The  Development  and  Exploration  of  
Preservice  Physics  Teachers’  Pedagogical Content  Knowledge: From a Methods Course  to  
Teaching  Practice) 
โดย        ดร.ขจรศักด์ิ     บัวระพันธ      
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วิทยานิพนธของ  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  ศาสตราจารย ดร.วรรณทิพา  รอดแรงคา 
(สาขาการศึกษา)  

18.วิทยานิพนธ  เร่ือง “การพัฒนา การตรวจสอบความตรง และความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครง
สรางพหุระดับประสิทธิผลความเปนคณบดี” (A  Development  Validation  and  Invariance  of  the  
Multilevel  Structural   Equation  Model  of  Academic  Deanship  Effectiveness) 
โดย    ดร.บุรทิน     ขําภิรัฐ     
วิทยานิพนธของ  : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  :  รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา   บวรกิติวงศ 
(สาขาการศึกษา)  

หมายเหตุ : ผูวิจัยที่ไดรับรางวัลในแตละสาขาวิชาการจะไดรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล ไดแก 
รางวัลดีเยี่ยม รางวัลละ 80,000 บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท 
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