(สำเนำ)
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
เรื่อง รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลผลงำนวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘

.........................................................
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจาปี ๒๕๕๘ นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาผลงานวิจัยที่เสนอขอรับ
รางวัล และมีมติอนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่ งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจาปี ๒๕๕๘ จานวน ๒๔ ผลงาน
ในสาขาวิชาการต่างๆ รวม ๙ สาขาวิชาการ ดังนี้
รำงวัลระดับดีเด่น จานวน ๓ ผลงาน ได้แก่
๑. ผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “การเปรี ย บเที ย บ trimetthoprim - sulphamethoxazole กั บ
trimethoprim sulphamethoxazole ร่วมกับ doxycyclin ในการรักษาโรคเมลิออยโดสิ ส
ในช่วงการกาจัดเชื้อป้องกันการกลับมาเป็นซ้า (MERTH) : การศึกษาแบบ multicentre,
double-bline, non-inferiority, randonized controlled”
(Timemethoprim-sulphamethoxazole versus trimethoprim-sulphamethoxazole
plus doxyclycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH) :
a multicentre, double-blind, non-inferiority, randomized controlled trail)
โดย
๑. ศาสตราจารย์ พญ.เพลินจันทร์
เชษฐ์โชติศักดิ์
๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ภิรุญ
มุตสิกพันธุ์
๓. รองศาสตราจารย์ พญ.ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์
วงค์รัตนชีวิน
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต
ถิ่นคารพ
๖. รองศาสตราจารย์ พญ.วิรงค์รอง
เจียรกุล
๗. นายแพทย์วัฒนชัย
สุแสงรัตน์
๘. นายแพทย์เกรียงศักดิ์
พิมพ์ดา
๙. นายแพทย์สัญชัย
พิพิธพร
๑๐. นายแพทย์ฉลองชัย
ทุนดี
๑๑. ดร.จันทร์จิรา
ไทยผดุงพานิช
๑๒. ดร.วรรณพร
วุฒิเอกอนันต์
๑๓. Professor Nicholas
P. Day
๑๔. ศาสตราจารย์ พญ. วิภาดา
เชาวกุล
๑๕. แพทย์หญิงจิราภรณ์
พิลากุล
๑๖. นายแพทย์เศกสรรค์
ชัยสุขสันต์
๑๗. รองศาสตราจารย์ นพ.ดิเรก
ลิ้มมธุรสกุล
๑๘. Professor Sharon
J. Peacock
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา
จันทราทิตย์
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
/๒. ผลงานวิจัยเรื่อง…

-๒๒. ผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นพบโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลกจากการกลาย
พันธุ์ของยีน เคเอลเอฟ ๑”
(Mutations in Kruppel-like Factoe 1 (KFL1) Case A Novel Form of
Transfusion-Deprndent Hereditary Hemolytic Anemia)
โดย
๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิปร วิประกษิต
๒. นายแพทย์ศุภชัย
เอกวัฒนะกิจ
๓. นางสาวสุชาดา
ริ้วเหลือง
๔. นายนิพนธ์
ชาเหลา
๕. นางกัลยา
เตชะวาณิชย์
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
๓. ผลงานเรื่อง “การกากับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาสร้างความเกลียดชัง”
(Regulation of Media that Disseminate Hate Speech Content)
โดย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง
รามสูต
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรา
สึคาโมโต้
๓. ดร.พิมลพรรณ
ไชยนันท์
๔. ดร.ชนัญสรา
อรนพ ณ อยุธยา
๕. ดร.วิโรจน์
สุทธิสีมา
๖. นางสาวเบญจวรรณ
สมสิน
๗. นายบัณฑิต
จารูญวงศ์สกุล
๘. นางสาวญาธินี
ตันติวิวัฒน์
๙. นายนที
ธรรมพัฒน์พงศ์
๑๐. นายพีระพงษ์
เตชะทัตตานนท์
๑๑. นางสาวเมธิรา
อินทร์สวาท
๑๒. นางสาวมัทนา
นันตา
๑๓. นายอิทธิพล
วรานุศุภากุล
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
รำงวัลระดับดีมำก จานวน ๙ ผลงาน ได้แก่
๑. ผลงานวิจัยเรื่อง “โปรแกรมอินเวอร์ชันสาหรับข้อมูลแมกนีโตเทลลูริกซ์แบบสามมิติ
ด้วยเทคนิคดาต้าสเปซ”
(Three-dimensional magnetotelluric inversion : data-space method)
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
๒. ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์อัตราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะและการถ่ายเท
ความร้อนในดวงตามนุษย์จากการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (เชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์)”
(Analysis of Specific Absorption Rate and Heat Transfer in Human Eye
Subjected to Electromagnetic Field (Theory and Applications))
โดย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์
เวศพันธุ์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
/๓. ผลงานวิจัยเรื่อง...

-๓๓. ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นผิวภายในก้อนสารของสตรอน
เทียมไททาเนต : ตัวนาไฟฟ้ายิ่งยวดและตัวกาเนิดชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ”
(Surface and Bulk Electronic Structure of Strontium Titanate, SrTiO 3 :
the Classic Superconductor and the New 2D-Electron-Layer Host)
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์
มีวาสนา
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
๔. ผลงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายคาร์โบฟูราน
Bukholderia cepacia PCL3 ในการกู้ฟื้นฟูดินและน้าที่มีการปนเปื้อนคาร์โบฟูราน”
(Appilication of carbofuran degrader in remediation of carbofuran
contaminated water and soil)
โดย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา
เรืองแสง
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ
วิโรจนกูฏ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา
มิลินทวิสมัย
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
๕. ผลงานวิจัยเรื่อง “สารปรับเนื้อสัมผัส/สมบัติรีโอโลยีจากเปลือกส้มโอและการประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร”
(Texture/rheology modifiers from pomelo peel and their applications
in foods)
โดย
๑. นายชัยวุฒิ
กมลพิลาส
๒. นางสาวภาวดี
เมธะคานนท์
๓. นางสาวจารุวรรณ
ครองศิลป์
๔. Mr. Aaron Suk Meng Goh
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
๖. ผลงานวิจัยเรื่อง “ปุนเถ้ากง : เทพ "เจ้าที่" จีนในสังคมไทย”
(Bentougong : The Chinese Land God in Thai Society)
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
(สาขาปรัชญา)
๗. ผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหลังสิ้นสุดสงครามเย็น
(คศ. ๑๙๘๙ - ๒๐๑๑)”
(Sino-North Korean Relations in the Post-Cold War Era (1989 - 2011)
โดย
ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
(สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
๘. ผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดวิสัยทัศน์แห่งองค์กร”
(Organizational Vision Research)
โดย
รองศาสตราจารย์ สุขสรรค์
กันตะบุตร
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
๙. ผลงานวิจัยเรื่อง “การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย”
(Concentration of Land and Other Wealth in Thailand)
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
/รำงวัลระดับดี…

-๔รำงวัลระดับดี จานวน ๑๒ ผลงาน ได้แก่
๑. ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงนโยบายและพฤติกรรมนาร่องเชิงพื้นที่ สาหรับให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้าท่วม โดยใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสียหายของพืชผล”
(Study on policy and spatial pilot behavior for assisting agriculturists
after flood using mathematical model to estimate crop damage)
โดย
ศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ พงศ์พูลผลศักดิ์
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
๒. ผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวเร่งปฏิกิรยิ าสาหรับการผลิตไบโอดีเซลที่ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง”
(Modern catalysts from waste eggshell for biodiesel production)
โดย
๑. ดร.นาวิน
วิริยะเอี่ยมพิกุล
๒. ดร.ขจรศักดิ์
เฟื่องนวกิจ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์
๔. นางสาวพัสตราภรณ์
แฉ่งสุวรรณ
๕. นางสาวน้าทิพย์
พัดใหม่
๖. นายปรารถ
เครือแก้ว
๗. นางสาววรนุช
อิทธิเบญจพงศ์
๘. นางสาววราภรณ์
นวลแปง
๙. นางสาวรุ่งนภา
แก้วมีศรี
๑๐. นางสาวณัฏฐิพร
วณิชธนานนท์
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
๓. ผลงานวิจัยเรื่อง “วิวัฒนาการทางพันธุกรรมของยีนโออาร์เอฟ ๕ และยีนเอ็นเอสพี ๒ ของ
เชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฝูงสุกรที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรง”
(Genetic evalution of ORF5 and Nsp2 genes of PRRSV in a swine herd
following an acute outbreak with highly pathogenic PRRSV)
โดย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.เดชฤทธิ์ นิลอุบล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อังคณา ตันติธุวานนท์
๓. เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา
พิริยะพงศา
๔. นางสาวธิติมา
ไตรพิพัฒน์
๕. นายสัตวแพทย์ ธวัชชัย
หุ่นสุวรรณ
๖. นายสัตวแพทย์ กัญจน์
เตมียะเสน
๗. นางสาวปวิตา
ทิพย์สมบัติบุญ
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
๔. ผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้ภาษาและทัศนคติต่อภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย”
(Language Uses and Attitudes towards Language and Ethnic Tourism of
Ethnic Groups in the Western Region of Thailand)
/โดย...

-๕โดย

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง
บุรษพัฒน์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
๓. ดร.สุมิตรา
สุรรัตน์เดชา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา
พัฒน์พงษ์
๕. ดร.ณรงค์
อาจสมิติ
๖. นายพิเชฐ
สีตะพงศ์
๗. นายชิตชยางค์
ยมาภัย
(สาขาปรัชญา)
ผลงานวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมคาสอนของล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า”
(Lanna Didactic Literature : Outstanding Characteristics} Wisdom and Value)
โดย
รองศาสตราจารย์ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
(สาขาปรัชญา)
ผลงานวิจัยเรื่อง “โลกทัศน์ของคนไทยจากภาษิต”
(The Worldviews of Thai People from Proverbs)
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรารัชต์
มหามนตรี
(สาขาปรัชญา)
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นาในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย”
(Leadership in the OVOP and Similar Movements : The Comparative Study
between the OVOP Movement in Japan and OTOP Project in Thailand)
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรจน์
เขมาวุฒานนท์
(สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา”
(The Synthesis of Policy recommendations for promoting Good
Pharmaceutical Governance)
โดย
๑. รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร
ตันไชย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญญูวัฒนา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย
ก๊กผล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ
๕. นายนรา
แป้นประหยัด
๖. นางสาวอัญชลี
ห่วงทอง
๗. นายเอกวีร์
มีสุข
(สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
ผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลนโยบายการกระจายอานาจของไทยระยะ ๑๕ ปี”
(The Review of the Fifteen-Year Thai Decentralization)
โดย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์
เครือเทพ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส
สุวรรณมาลา
๓. รองศาสตราจารย์ ตระกูล
มีชัย
๔. นายวศิน
โกมุท
๕. ดร.เสาวนีย์
วิจิตรโกสุม
๖. ดร.เอื้ออารีย์
อึ้งจะนิล
๗. นางสาวฐิติยา
เพชรมุนี
๘. นางสาวอรอนงค์
เติมทวีวุฒิ
/๙. นายจักรพงษ์…

-๖-

และเงินรางวัล ดังนี้

๙. นายจักรพงษ์
หนูดา
๑๐. นางสาวเปรมสุดา
จิ๋วนอก
๑๑. นายเจตน์
ดิษฐอุดม
(สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
๑๐. ผลงานวิจั ยเรื่ อง “Willingness-to-pay estimation using generalized maximum entropy : A case study”
โดย
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์
ศรีบุญจิตต์
๒. Dr. Jianxu
Liu
๓. ดร.จิราคม
สิริศรีสกุลชัย
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
๑๑. ผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “Modeling dependence between error components of
the stochastic frontier model using copula : Application to intercrop
coffee production in Northern Thailand”
โดย
๑. ศาสตราจารย์ ดร.อารี
วิบูลย์พงศ์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์
ศรีบุญจิตต์
๓. Dr.Jianxu
Liu
๔. Professor Thierry
Denoeux
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
๑๒. ผลงานวิจัยเรื่อง “การกาหนดนโยบายและการนานโยบายโรงเรียนแนวพหุวัฒนธรรม
ศึกษาไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีจังหวัดปัตตานี”
(Policy Formulation and Policy Implementation on Multicaltural
Oriented School : A Cans Study of Samakee Municipality School,
Pattani Province)
โดย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
๒. ดร.ศักรินทร์
ชนประชา
๓. นายกิตติ
รัษฏาวงศ์
๔. นายเฉลิมเกียรติ
ส้มเกิด
(สาขาการศึกษา)
ทั้งนี้ ผู้วิจัยที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาวิชาการจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
รางวัลระดับดีเด่น
รางวัลระดับดีมาก
รางวัลระดับดี

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

๓๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ)

(นายธีรวัฒน์ บุญสม)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย

สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
(นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

