
 

(ส าเนา) 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เร่ือง  รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

 

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

 ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   (วช.)  ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอวิทยานิพนธ์   
เพ่ือขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  :  รางวัลวิทยานิพนธ์  ประจ าปี  ๒๕๕๕  นั้น 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาต ิ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล และมีมติ
อนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  : รางวัลวิทยานิพนธ์  ประจ าปี  ๒๕๕๕  จ านวน  ๓๙  เรื่อง ในสาขาวิชาการต่างๆ 
รวม  ๑๒  สาขาวิชาการ  ดังนี้ 
 
 รางวัลระดับดีเยี่ยม   จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่ 

๑. วิทยานิพนธ ์ เรื่อง  “การศึกษาพฤติกรรมของคลื่นที่เกิดจากไต้ฝุ่นในทะเลจีนใต้โดยใช้แบบจ าลอง
 เชิงตัวเลขทางสมุทรศาสตร์”   
   (A Study of Typhoon Wind – Wave Characteristics in the South China Sea by 
 Numerical Oceanic Models) 
 โดย    ดร.วรชาติ    วรรณวงษ์ 
          วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  รองศาสตราจารย์  ดร.อุษา   ฮัมฟรี่ 
 (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) 

๒. วิทยานิพนธ ์ เรื่อง  “ลักษณะสมบัติและการวิเคราะห์หน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบโพรฟีนอล
ออกซิเดสจากกุ้งกุลาด า Penaeus monodon” 

 (Characterization and Functional Analysis of Prophenoloxidase System-associated 
 Genes from the Black Tiger Shrimp Penaeus monodon) 

 โดย   ดร.วลัยพร   เจริญทรัพย์ศร ี
  วิทยานิพนธ์ของ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี   ทัศนาขจร 
 (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)  

 
 
 
 

/รางวัลระดับดีเด่น... 
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 รางวัลระดับดีเด่น   จ านวน  ๑๑  เรื่อง  ได้แก ่
๑. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ส าหรับการประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์นาโน” 

  (Zinc Oxide Nanostructures for Nano – Device Applications) 
  โดย    ดร.นิยม   โฮ่งสิทธิ์ 

 วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ   ชูพันธ์ 

 (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) 
๒. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การผลิตแอนติบอดีเพ่ือการรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากอาวุธชีวภาพ”  

(Therapeutic Antibodies for Disease Caused by Biological Weapon (S)) 
  โดย   ดร.จีระพงษ์   ทะนงศักดิ์ศรีกุล 

 วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ  ชัยค าภา 

 (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
๓. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การตอบสนองต่อสารในเลือดคนและการควบคุมเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิ-

พารัม ในยุงก้นปล่องผ่านกลไกสื่อสารแมพไคเนส” 
(MAPK Signaling Pathways Regulate Human Blood-derived Factors-dependent 
Mosquito Response to Plasmodium falciparum) 

  โดย   นายสัตวแพทย์  ดร.วิน   สุรเชษฐพงษ์ 
      วิทยานิพนธ์ของ  :  University of California, Davis สหรัฐอเมริกา 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Professor Dr. Shirley  Luckhart 
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

๔.   วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การพัฒนาการสังเคราะห์แท่งโลหะนาโนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการควบคุม
ปฏิกิริยาทางเคมีแบบใหม่” 

  (Synthetic Metal Nanowires: Applications towards On-demand Reactions and 
 Autonomous Motions) 

  โดย    ดร.รวิวรรณ  เหล่าเจริญสุข 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  Arizona State University, สหรัฐอเมริกา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Professor Dr. Stuart  Lindsay 

(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 
๕.   วิทยานิพนธ์   เรื่อง   “ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค ไข้หวัดนก สายพันธุ์ เอช ๕ เอ็น ๑ ใน
 ประเทศไทย” 

(Epidemiology and Control of Avian Influenza H5N1 Virus in Thailand) 
  โดย  นายสัตวแพทย์ ดร.ธนวรรษ  เทียนสิน 
 

/วิทยานิพนธ์ของ ... 
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 วิทยานิพนธ์ของ  :  Utrecht University, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : Professor Dr.J.A. Stegeman 

(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) 
 ๖.   วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียม” 
   (Processing and Properties of Porous NiTi) 

  โดย  ดร.อัมพิกา  บันสิทธิ์ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  Northwestern University , สหรัฐอเมริกา 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : Professor Dr. David C. Dunand 
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 

 ๗.   วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การพัฒนาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือทางชีววิทยาระบบ” 
   (Strain Optimization Through Theoretical and Experimental Tools) 

  โดย  ดร.พรกมล  อุ่นเรือน 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  University of Minnesota - Twin Cities ,สหรัฐอเมริกา 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : Professor Dr. Friedrich  Srienc 
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 

 ๘. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “ตรรกะของการใช้พ้ืนที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่” 
   (The Logic of Multi-use of Public Open Spaces in Chiang Mai City) 

  โดย  ดร.กาญจน์  นทีวุฒิกุล 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธ์ 

(สาขาปรัชญา) 

 ๙. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “กระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์” 
 (Khon Performance Through Khon Scripts in Rattanakosin Period) 

  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี 

(สาขาปรัชญา) 
 ๑๐. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “ผลกระทบของทักษะเชิงความรู้ความสามารถ  และทักษะเชิงทัศนคติ 
  พฤติกรรม ที่มีผลต่อรายได้ กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ประเทศไทย” 
   (The Effects of Cognitive and Non-Cognitive Skills on Earnings : The  Case of 
 Mueang District,  KhonKaen Province of Thailand) 

  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  หงษ์งาม 
 

/วิทยานิพนธ์ของ  ... 
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 วิทยานิพนธ์ของ  :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิเทพ  อินทปัญญา 

(สาขาเศรษฐศาสตร์) 
 ๑๑. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การวิเคราะห์ค่าคอนดิชันของอัลกอรึทึมส าหรับการหาส่วนที่ตัดกันระหว่าง
  เส้นตรงกับพ้ืนผิว และระหว่างพื้นผิว ๒ ชิ้น” 
 (Condition Number Analyses of Line/Surface and Surface/Surface Intersection  
 Algorithms) 

  โดย  ดร.กันต์  ศรีจันท์ทองศิริ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  Cornell  University, สหรัฐอเมริกา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : Professor Dr. Stephen Vavasis 

(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) 
 
รางวัลระดับดี   จ านวน  ๒๖   เรื่อง  ได้แก ่
๑. วิทยานิพนธ์  เรื่อง “สมบัติของกลุ่มตัวอย่างของ  Cataclysmic  Variables  ที่คัดเลือกจาก

สมบัติทางสเปกโตรสโคปี” 
   (The Properties of a Spectroscopically Selected Sample of Cataclysmic Variables) 

   โดย ดร.อมรรัตน์   อังเวโรจน์วิทย์ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  University of Wareick ,สหราชอาณาจักร 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Professor Boris   Gänsicke 

(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) 
๒. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การเปลี่ยนวัฏภาคในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกแบบปกติและแบบรีแลกเซอร์” 

  (Phase Transition in Normal and Relaxor Ferroelectric Materials) 
  โดย ดร.ณัฐยา   ต๊ะวิไชย 

 วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ   รุจิจนากุล 
 (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) 

๓.    วิทยานิพนธ์  เรื่อง “การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลของโปรตีนที่มีความส าคัญต่อการเคลื่อนที่ของ
เชื้อแบคทีเรีย Burkholderia species โดยอาศัยโปรตีน actin ในเซลล์ร่างกาย” 

 (Molecular Analysis of the Factor Mediating Actin-based Motility of Burkholderia 
 species.) 

  โดย ดร.ชญาดา   สิทธิเดช 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  รองศาสตราจารย์  ดร.สุนีย์   กอรปศรีเศรษฐ์ 
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

/๔. วิทยานิพนธ์เรื่อง  ... 
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๔. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การปรับเปลี่ยนการแสดงออกของยีนโดยใช้ antisense oligomer              
เพ่ือการรักษาโรคกล้ามเนื้อระบบประสาท” 

 (Pre-mRNA Splicing Manipulation Via Antisense Oligomer) 
  โดย นายแพทย์ ดร.เฉลิมชัย   มิตรพันธ์ 

 วิทยานิพนธ์ของ  :  Edith Cowan University , เครือรัฐออสเตรเลีย 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Winthrop Professor Steve Wilton 
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

๕. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การหาวิธีใหม่ ๆ ในการสรา้งพันธะแบบอสมมาตรระหว่างคาร์บอน-คาร์บอน 
ในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์” 

  (New Catalytic Enantioselective Carbon-Carbon Bond Formations in Organic 
 Synthesis) 

   โดย ดร.วินัย  เอ้ียวสุวรรณ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  Goethe Universität, Frankfurt am Main, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Professor Dr.Magnus  Rueping 

 (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 
๖. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “ผลกระทบของธาตุเหล็กในไมโตคอนเดรียต่อเอนไซม์ Manganese Superoxide 

Dismutase” 
  (Effect of Mitochondrial Iron on Manganese Superoxide Dismutase) 
   โดย ดร.อมรรัตน์   นรานันทรัตน์   เจนเซน 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  Johns Hopkins University, สหรัฐอเมริกา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Professor Dr. Valeria Culotta 
  (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 

๗. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การดัดแปลงอินเทอร์เฟสระหว่างสารอินทรีย์และอนินทรีย์โดยการกราฟท์
โมเลกุลบนพื้นผิว” 

  (Tailoring Organic/Inorganic Interfaces by Surface Grafting Molecules) 
   โดย ดร. พีระศักดิ์  เภาประเสริฐ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  University of Wisconsin - Madison, สหรัฐอเมริกา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Assoc. Professor Dr. Padma  Gopalan 

 (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 
๘. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “เหตุแห่งการเลือกจับอย่างจ าเพาะหรือจับโดยไม่เลือกของตัวยับยั้งเอนไซม์  :

กรณีศึกษาจากโปรตีนไคเนสจับกับสตอโรสปอริน” 
   (On the Origins of Enzyme Inhibitor Selectivity and Promiscuity a Case Study of 
 Protein Kinase Binding to Staurosporine) 

   โดย ดร.ดวงฤดี  ธารร าลึก 
/วิทยานิพนธ์ของ... 

 



- ๖ - 
 

 วิทยานิพนธ์ของ  :  University of Cambridge,สหราชอาณาจักร 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Professor Dr. Tom  Blundell 
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 

๙. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “อิทธิพลของสารผสมยูเรีย-แคลเซียม และแหล่งพลังงานต่อจลศาสตร์ในรูเมน
และการผลิตโคนม” 

  (Effects of Urea-Calcium Mixture and Energy Source on Rumen Dynamics and Dairy) 
 โดย ดร.อนุสรณ์  เชิดทอง 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ศาสตราจารย์ ดร.เมธา  วรรณพัฒน์ 
 (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) 

๑๐. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การค้นหายีนควบคุมความหอมของถั่วเหลืองฝักสด” 
  (Identification of Gene Controlling Fragrance in Vegetable Soybean (Glycine max 
 (L.) Merrill)) 

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย  จูวัฒนส าราญ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์   ศรีนิเวศน์ 
 (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) 

๑๑. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การวิเคราะห์การพาความร้อนแบบธรรมชาติภายในวัสดุไดอิเล็กตริกที่ขับเคลื่อน
ด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยใช้ท่อน าคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (ทฤษฎีและการทดลอง)” 

  (Analysis of Microwave Driven Free Convection in Dielectric Materials Using a 
 Rectangular Waveguide (Theory and Experiment)) 

  โดย ดร.วราภรณ์  กลิ่นบุญ  
 วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช 
 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 

๑๒. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การเตรียมและการวิเคราะห์สมบัติของพอลิเบนซอกซาซีนที่มีโครงสร้างเป็น
รูพรุน  และศึกษาการเปลี่ยนรูปสารเหล่านั้นให้เป็นคาร์บอน” 

   (Preparation and Characterization of Novel Polybenzoxazine-based Porous 
 Structures and Their Transformation to Carbon Form) 

  โดย ดร.ภาคภูมิ  ล่อใจ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ... 
 
 



- ๗ - 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  วงศ์เกษมจิตต์ 
 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 

๑๓. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การใช้ค าน าหน้านามที่ไม่ถูกต้อง : การเปรียบเทียบผู้เรียนชาวไทยและชาว
ฝรั่งเศสที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง” 

  (Variability in Second Language Article Production : A Comparison of L1 Thai and 
 L1 French Learners of L2 English) 

 โดย รองศาสตราจารย์  ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  The University of York , สหราชอาณาจักร 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Dr. Danijela  Trenkic 
 (สาขาปรัชญา) 

๑๔. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การกลายรูปของเรือนไทยประเพณี : ก้าวสู่การตระหนักในความไม่หยุดนิ่ง
ของรูปแบบพื้นถ่ิน” 

    (The Transformation of Traditional Thai Houses : Steps toward Recognition of 
 Changing Vernacular Forms) 

  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย  พันธุ์ไพโรจน์ 
  วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : Professor Dr. William R. Chapman 

  (สาขาปรัชญา) 
๑๕. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “องค์ประกอบที่เป็นสาระส าคัญอันจะน าไปสู่ความส าเร็จของการประนอม 

ข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด” 
 (Success Components of Victim - Offender Mediation) 

    โดย  ดร.สุภัทรา  กรอุไร 
  วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
  (สาขานิติศาสตร์) 

๑๖. วิทยานิพนธ ์ เรื่อง  “ประสิทธิผลในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มพันธมิตร ระหว่างมหาวิทยาลัย
และภาคอุตสาหกรรม” 

 (Knowledge Transfer Effectiveness  In University – Industry Alliances) 
  โดย  ดร.พัทรียา  หลักเพ็ชร 

 วิทยานิพนธ์ของ  :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ 

(สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 

/๑๗. วิทยานิพนธ์เรื่อง ... 
 



- ๘ - 
 

๑๗. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “โครงสร้างชนิดราคาเงินสดที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย” 
 (The Optimal Currency Denomination Structure : A Case of Thailand) 

  โดย  ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ 
(สาขาเศรษฐศาสตร์) 

๑๘. วิทยานิพนธ ์ เรื่อง  “การศึกษาผลกระทบของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และภาคการเงินที่มีต่อเศรษฐกิจ
ไทย” 

 (A Study on the Impacts of the Property Market and Financial Sector on the Thai 
 Economy) 

  โดย  ดร.เปี่ยมจันทร์  ดวงมณี 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : รองศาสตราจารย์ พรเพ็ญ  วรสิทธา 
 (สาขาเศรษฐศาสตร์) 

๑๙. วิทยานิพนธ์   เรื่อง  “การออกแบบเพื่อท าให้ชุมชนผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีพอย่างยั่งยืน :
กรณีศึกษาในเขตอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย” 

 (Design for Enabling Sustainable Livelihoods in Disadvantaged Communities:                
 A  Case Study in Amphoe Phrapradaeng, Samut Prakran Province in Thailand) 

  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรณ์   ปีเตอร์ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  RMIT University, เครือรัฐออสเตรเลีย 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : Assoc. Professor Dr. Chris  Hudson 
(สาขาสังคมวิทยา) 

๒๐. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การจัดกลุ่มข้อมูลจากชุดศึกษาเบื้องต้นโดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์ : 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้” 

 (Link – Based Cluster Ensembles : Theory  and Applications) 
  โดย  ดร.ณัฐกานต์  เอ่ียมอ่อน 

 วิทยานิพนธ์ของ  :  University of Wales, Aberystwyth  สหราชอาณาจักร 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : Professor Dr. Chris  Price 
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) 

๒๑. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การสื่อสารยามวิกฤติในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย” 
 (Mission – Critical Communication in Wireless Sensor Networks) 

  โดย  ดร.เพ็ชรัตน์  สุริยะไชย 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  Lancaster  University  , สหราชอาณาจักร 
 

/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก... 
 



- ๙ - 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : Dr. Utz  Roedig  
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) 

๒๒. วิทยานิพนธ ์ เรื่อง  “การจัดกลุ่มล าดับย่อยของข้อมูลอนุกรมเวลาแบบกระแสอย่างมีความหมาย” 
 (Meaningful Subsequence Clustering for Time Series Data Stream) 

  โดย  ดร.วิชญ์  เนียรนาทตระกูล 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรัตน์  รัตนามหัทธนะ 
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) 

๒๓. วิทยานิพนธ ์ เรื่อง  “การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชน
เมืองและชุมชนชนบทของไทย” 

 (Muallaf’s Learning and Communicating of Muslim Identity in the Rural and Urban 
 Areas of Thailand) 
   โดย  ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนูญ  โต๊ะอาจ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว 

(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) 
๒๔. วิทยานิพนธ ์  เรื่อง  “การพัฒนาแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจเชิงสถานการณส์ าหรับ

นักศึกษาปริญญาบัณฑิต  โดยใช้เทคนิคแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง   การสัมภาษณ์แบบ MMI และการ
วิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี ๒ ระดับ” 

 (Developing Resilience Quotient Situation Tests for Undergraduate Students Using 
 Affinity Diagram, Multiple Mini Interviews, and Two-level Multitrait-Multimrthod 
 Analysis) 

  โดย  ดร.วราพร  เอราวรรณ์ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา  ภาษีผล 
(สาขาการศึกษา) 

๒๕. วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความ
ยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้” 

 (Development of A Community Empowerment Model to Promote The  Sustainability 
 of Learning Communities) 

  โดย  ดร.มิ่งขวัญ  คงเจริญ 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล 
(สาขาการศึกษา) 

/๒๖. วิทยานิพนธ์เรื่อง... 



ส าเนาถูกต้อง 

 
 

(นายธีรวัฒน์   บุญสม) 

หัวหน้าส่วนวิจัยเกียรติคุณ 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 

- ๑๐ - 
 

๒๖. วิทยานิพนธ ์ เรื่อง  “การส่งเสริมทัศนะและการปฏิบัติของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม   ที่ใช้              
สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู” 

 (Enhancing Thai Elementary Science Teachers’ Views and Practices of Zoo-based 
 Science, Technology, Society, and Environment (STSE) Approach through a 
 Professional Development Program) 

  โดย  ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน 
 วิทยานิพนธ์ของ  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ยุตาคม 
(สาขาการศึกษา) 
 

 ทั้งนี้  ผู้วิจัยที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาวิชาการจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล ดังนี้ 
 รางวัลระดับดีเยี่ยม  รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท    
 รางวัลระดับดีเด่น  รางวัลละ    ๗๐,๐๐๐  บาท   
 รางวัลระดับดี  รางวัลละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 
 

 
    ประกาศ   ณ   วันที่   ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 

 
 

                                         (ลงชื่อ)                สุทธิพร   จิตต์มิตรภาพ 
                   (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร   จิตต์มิตรภาพ) 

                                         เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
                                                  


