(สำเนำ)
ประกำศสำนักงำนกำรวิจยั แห่งชำติ
เรื่อง รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลวิทยำนิพนธ์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
..........................................................
ตามที่ ส านั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ได้ ป ระกาศเชิ ญ ชวนให้ ผู้ ส นใจเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น
ในการนี้ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้อนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์
ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 47 เรื่อง ในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวม 12 สาขาวิชาการ ดังนี้
รำงวัลระดับดีเด่น จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
๑. วิทยานิพนธ์เรื่อง
“การจาลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์
สาหรับการบาบัดเชิงความร้อนด้วยเลเซอร์ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์”
(Computer Simulation Based on FEM of Laser - Induced
Thermotherapy in Human Layered Skin - Tissue)
โดย
ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
2. วิทยานิพนธ์เรื่อง
โดย

“ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง : มิติเสียงสังเคราะห์แห่งวงซิมโฟนี”
(Doctoral Music Composition : Synthetic Symphonic Sounds)
ดร.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร
สาเร็จการศึกษาจาก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์
(สาขาปรัชญา)

รำงวัลระดับดีมำก จานวน 9 เรื่อง ได้แก่
๑. วิทยานิพนธ์เรื่อง
“อิเล็กโตรสปินนิ่งของสารชีวโมเลกุล”
(Electrospinning of Biomolecules)
โดย
ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์
สาเร็จการศึกษาจาก : University of the Basque Country,
ราชอาณาจักรสเปน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Alexander Bittner
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)

/2. วิทยานิพนธ์เรื่อง ...

-2๒. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๓. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๔. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๕. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

“การศึกษาลักษณะสมบัติของวิถีสัญญาณเอ็มทอร์สองในมะเร็งสมอง
ชนิดกลัยโอบลาสโตมา”
(Characterizing the Mechanistic Target of Rapamycin
Complex 2 Pathway in Glioblastoma Multiforme)
ดร.นพัต จันทรวิสูตร
สาเร็จการศึกษาจาก : University of California, Los Angeles,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Fuyuhiko Tamanoi
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
“การศึกษาเปรียบเทียบภาวะพาหะของแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน
ในทางเดินอาหารของประชากรทั่วไป และกลุ่มผู้ป่วย”
(Comparative Study of Intestinal Carriage of
Mutidrug - Resistant Bacteria between Healthy Population
and Patients)
ดร.พิพัฒน์ ผิวงาม
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
“สารประกอบโบรอนอินทรีย์สาหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวรับ
ฟลูออรีน-๑๘”
(Organoboranes as 18F-fluoride Anion Captors)
ดร.กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์
สาเร็จการศึกษาจาก : Texas A&M University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor François P. Gabbaï
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
“การพัฒนากระบวนการในการกาจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากก๊าซชีวภาพและการผลิตไขมันโดยการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ไขมันสูง”
(Process Development for Carbon Dioxide Removal from
Biogas and Lipid Production by Oleaginous Microalgae
Cultivation)
ดร.ศิรสิทธิ์ ศรีนวลปาน
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
/6. วิทยานิพนธ์เรื่อง ...

-3๖. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๗. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๘. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๙. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

“การศึกษาการเสื่อมสภาพและการเพิ่มเสถียรภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ขึ้นรูปจากสารละลายทั้งชนิดสารอินทรีย์และชนิดเพอรอฟสไกต์”
(Understanding Degradation and Improving Stability of
Solution-Processed Organic and Perovskite Solar Cells)
ดร.รงรอง เจียเจริญ
สาเร็จการศึกษาจาก : Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Michael David McGehee
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)
“กระบวนการการเปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยในตึกแถว : กรณีศึกษา
ตึกแถวบริเวณท่าเตียน กรุงเทพฯ”
(Use Transformation Process of Shophouses : A Case Study
of THA TIEN'S Shophouse, Bangkok)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา บุญประสงค์
สาเร็จการศึกษาจาก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
(สาขาปรัชญา)
“การแบ่งส่วนภาพทางการแพทย์โทนสีเทาแบบสองมิติและสามมิติ
ด้วยวิธีการแปรปรวนพื้นที่ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง”
(2D and 3D Segmentation of Grayscale Medical Images Using
Variable Neighborhood Search)
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
“กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์
แม่เหล็กด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์”
(Acquisition and Reconstruction Methods for Magnetic
Resonance Imaging)
ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช
สาเร็จการศึกษาจาก : Massachusetts Institute of Technology,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Elfar Adalsteinsson
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
/รางวัลระดับดี ...

-4รำงวัลระดับดี จานวน 36 เรื่อง ได้แก่
๑. วิทยานิพนธ์เรื่อง
“การปรับปรุงคุณสมบัติของโฟโตวอลเทอิกของเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ประกอบด้วยฟิล์มบางสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ทาการเตรียม
โดยเทคนิคการเคลือบแบบสารละลายรูปวงเดือน”
(Improvement of Photovoltaic Properties of Solar Cells with
Organic and Inorganic Films Prepared by Meniscus Coating
Technique)
โดย
ดร.อนุศิษย์ แก้วประจักร์
สาเร็จการศึกษาจาก : Kyoto University, ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Takashi Sagawa
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
๒. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๓. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๔. วิทยานิพนธ์เรื่อง

“สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 3-เฟส :
PVDF/วัสดุเซรามิกไจแอนต์ไดอิเล็กตริก/วัสดุตัวนาไฟฟ้า”
(Dielectric Properties of 3 - Phase Polymer Nanocomposites
: PVDF/Giant Dielectric Ceramics/Conducting Materials)
ดร.กีรติ มีพร
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
“การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วและแม่นยา ในการบ่งชี้กลไก
การทางานและค้นหายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะ
สัณฐานวิทยาของเซลล์แบคทีเรียอย่างเป็นระบบ”
(Bacterial Cytological Profiling : A Shortcut for Determining
Mechanism of Action of Antibacterial Molecules)
ดร.ภูชิต โนนจุ้ย
สาเร็จการศึกษาจาก : University of California, San Diego,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Joe Pogliano
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
“ผลของไฟโบรบลาสโกรทแฟคเตอร์ 21 และโซเดียมกลูโคส
โคทรานสปอตเตอร์ทูอินฮิบิเตอร์ต่อการทางานของสมองในหนูอ้วน
ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน และความสัมพันธ์ของระดับไฟโบรบลาสโกรท
แฟคเตอร์ 21 และการรับรู้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม”
/The Effects …
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โดย

๕. วิทยานิพนธ์เรื่อง
โดย

๖. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๗. วิทยานิพนธ์เรื่อง

(The Effects of Fibroblast Growth Factor 21 and Sodium
Glucose Co-transporter 2 Inhibitor on Brain Function in
Obese-Insulin Resistant Rats as Well as the Correlation
Between Fibroblast Growth Factor 21 Levels and Cognition
in Human Subjects with Metabolic Syndrome)
ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู่
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ
ดร.ทันตแพทย์ หญิงสิริพร ฉัตรทิพากร
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
“การวิเคราะห์ปริมาณและสมบัติทางเคมีของตัวชี้วัดทางชีวภาพ
และอนุภาคนาโนเงิน”
(Chemical Analysis of Biomarkers and Silver Nanoparticles)
ดร.กมลวัช งามเชื้อ
สาเร็จการศึกษาจาก : University of Oxford, สหราชอาณาจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr.Richard G. Compton
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
“การพัฒนาปฏิกิริยาตัวเร่งชนิดใหม่โดยใช้โลหะนิลเกิล
ในปฏิกิริยาควบคู่ของพันธะเฉื่อยและการสังเคราะห์สารประกอบ
แบบอสมมาตรโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดไครัลเบรินสเตด”
(The Development of New Catalytic Reaction : Nickel Catalyzed Cross-coupling Reactions of Unreactive bonds
and Chiral Brønsted Acid-Controlled Asymmetric Synthesis)
ดร.อดิศักดิ์ จตุพีรพัฒน์
สาเร็จการศึกษาจาก : RWTH Aachen University,
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Magnus Rueping
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
“การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโปรตีนและลิแกนด์ที่สาคัญกับโรค
ทางความเสื่อมของระบบประสาทด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี
แบบบนลงล่าง”
(Top-down Mass Spectrometry Characterization of ProteinLigand Complexes Important to Neurodegenerative
Diseases)
/โดย ดร.พิริยะ ...

-6โดย

8. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

9. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

10. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

ดร.พิริยะ วงศ์คงคาเทพ
สาเร็จการศึกษาจาก : University of California, Los Angeles,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Joseph Loo
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
“การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ามัน
โดย Rhodobacter sphaeroides S10 ภายใต้แสงสังเคราะห์
และแสงอาทิตย์”
(Hydrogen Production from Empty Fruit Bunch Fiber by
Rhodobacter sphaeroides S10 under Artificial Light and
Sunlight)
ดร.สุริยา ปาละแม
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
“ศักยภาพของสารโรโดไมรโทนจากใบกระทุในการรักษารอยโรค
สะเก็ดเงิน”
(Potency of Rhodomyrtone Isolated from Rhodomyrtus
tomentosa (Aiton) Hassk. Leaf Extract as Anti - Psoriasis
Agent for Treatment of Psoriasis Lesions)
ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
“คุณลักษณะของยีนดื้อยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ในเชื้อวัณโรค
สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยและบทบาทของยีนขับยาออกนอกเซลล์
ต่อการดื้อยากานามัยซินและอะมิกาซิน”
(Characterization of Aminoglycoside - Resistant Genes in
Mycobacterium Tuberculosis Clinical Strains and Role of
Drug Efflux Pump Genes on Kanamycin and Amikacin
Resistance)
ดร.อังคนางค์ โสวจัสสตากุล
สาเร็จการศึกษาจาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา พันธุ์พฤกษ์
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
/11. วิทยานิพนธ์เรื่อง ...

-7๑๑. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๑๒. วิทยานิพนธ์เรื่อง
โดย

๑๓. วิทยานิพนธ์เรื่อง
โดย

๑๔. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

“การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพด
โดยวิธีทางเอนไซม์”
(Enzymatic Productions of Xylooligosaccharide and
Bioethanol from Corncob)
ดร.พินพนิต บุญช่วย
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
“อนุภาคนาโนชนิดแก้วไบโอแอกทีฟที่เติมด้วยสตรอนเทียม”
(Strontium Containing Bioactive Glass Nanoparticles)
ดร.ปาริชาต นฤพนธ์จิรกุล
สาเร็จการศึกษาจาก : Imperial College London, สหราชอาณาจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Julian Jones
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)
“สายอากาศยากิ-อุดะที่สามารถเปลี่ยนทิศทางการแผ่พลังงาน
และการประยุกต์ใช้งาน”
(Pattern Reconfigurable Yagi - Uda Antennas and Applications)
ดร.ไชยณรงค์ กิตติญาณปัญญา
สาเร็จการศึกษาจาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)
“การออกแบบจาลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางความร้อน
และคุณสมบัติทางกลของชิ้นส่วนโลหะที่หลอมขึ้นรูปด้วยแสงเลเซอร์”
(Numerical Modeling of Thermal and Mechanical Behaviors
in the Selective Laser Sintering of Metals)
ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์
สาเร็จการศึกษาจาก : Carnegie Mellon University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Shi-Chune Yao
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

/15. วิทยานิพนธ์เรื่อง ...

-8๑๕. วิทยานิพนธ์เรื่อง
โดย

๑๖. วิทยานิพนธ์เรื่อง
โดย

๑๗. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๑๘. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๑๙. วิทยานิพนธ์เรื่อง

“วัสดุนาโนสาหรับการประยุกต์ใช้งานด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์
และการตรวจการรับรู้”
(Nanomaterials for Electronic and Sensing Applications)
ดร.นพดล อรุณยะเดช
สาเร็จการศึกษาจาก : University of Southern California,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Chongwu Zhou
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)
“ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง : หลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัล”
(Doctoral Music Composition : Holwichai and Kawee
the Musical)
ดร.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ
สาเร็จการศึกษาจาก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์
(สาขาปรัชญา)
“นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น
ไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั่งยืน”
(Innovative Textiles from Etlingera Elatior Fiber to Fashion
Lifestyle Product Utilizing Sustainable Theory)
ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์
สาเร็จการศึกษาจาก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
(สาขาปรัชญา)
“การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย”
(The Justice Administration Development of the
Constitutional Court of the Kingdom of Thailand)
ดร.ปัญญา อุดชาชน
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
(สาขานิติศาสตร์)
“ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายในกระบวนการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
(Legal Enforcement Lssues in the Human Rights Violations
Investigation Process of the National Human Rights
Commission of Thailand)
/โดย ดร.โกเมศ ...

-9โดย

๒๐. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๒๑. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๒๒. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๒๓. วิทยานิพนธ์เรื่อง

ดร.โกเมศ สุบงกช
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
(สาขานิติศาสตร์)
“กรอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของธรรมชาติหรือสิทธิ
ของแม่ธรณี”
(Framework Law for the Protection of the Rights of Nature
or the Rights of Mother Earth)
ดร.จุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
(สาขานิติศาสตร์)
“การปรับปรุงค่าเสียหายในกฎหมายลิขสิทธิ์ : ศึกษากรณีการประเมิน
ค่าเสียหายตามหลักมิติทางเศรษฐศาสตร์”
(Reforming "Damages" Thai Copyright Law : Evaluating
Copyright Damages from an Economic Perspective)
ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์
สาเร็จการศึกษาจาก : Case Western Reserve University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Raymond Ku
(สาขานิติศาสตร์)
“แนวทางการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวในเขตเมืองอย่างยั่งยืน
โดยการบริหารราชการแบบเครือข่าย : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย”
(Fostering and Sustaining Urban Tourism Systems Through
Governance Networks : A Comparative Analysis of England
and Thailand)
ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
สาเร็จการศึกษาจาก : The Manchester Metropolitan University,
สหราชอาณาจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Dr. Annabel Kierman
(สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
“การปริวรรตคาศัพท์ในสังคมโลกให้เป็นท้องถิ่น : ผลกระทบ
ต่อการกาหนดและการดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทย”
(The Localization of Global Words : The Impact on
Thailand's Foreign Policy Formation and Practices)
/โดย ดร.สรสิช ...

-10โดย

๒๔. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๒๕. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๒๖. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

ดร.สรสิช สว่างศิลป์
สาเร็จการศึกษาจาก : National University of Singapore,
สาธารณรัฐสิงคโปร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Abraham Itty
(สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”
(Factor's Influential Intention to Grow Organic Rice among
Farmers in the Northeast of Thailand)
ดร.ไพบูลย์ ญาณกิตติ์กูร
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร อังวราวงศ์
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
“ผลของสมรรถนะองค์กรและทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมของฝ่ายจัดการ
ต่อการนากลยุทธ์การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิงรุกมาใช้เพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย”
(The Effects of Organisational Capabilities and
Pro-environmental Attitude of Management on
the Adoption of Proactive Environmental Strategies
for Obtaining Competitive Advantage : An Empirical
Evidence of the Hotel Industry in Thailand)
ดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ
สาเร็จการศึกษาจาก : Griffith University, เครือรัฐออสเตรเลีย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Senior Lecturer Lanita Winata
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
“ผลกระทบในเชิงความเหลื่อมล้าทางรายได้ของมาตรการภาษีคาร์บอน
ต่อการบริโภคพลังงานภาคครัวเรือนในประเทศไทย”
(Distributional Impact of Carbon Taxation on Household
Energy Consumption in Thailand)
ดร.ศุภวรรณ แซ่ลิ้ม
สาเร็จการศึกษาจาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
/27. วิทยานิพนธ์เรื่อง ...

-11๒๗. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๒๘. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๒๙. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

“อิทธิพลของการจัดการคุณภาพ การมุ่งเน้นทางการตลาด
และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อการดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหาร”
(The Influence of Quality Management, Market Orientation
and Innovation Capability on Environmental Performance
in Food Manufacturing Industry)
ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
สาเร็จการศึกษาจาก : National Pingtung University of Science
and Technology, ไต้หวัน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Hsiang-Hsi Huang
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
“ความรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษามลภาวะน้าเสียในประเทศไทย”
(Environmental Responsibility of Small and Medium
Enterprises and Stakeholder Influences)
ดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์
สาเร็จการศึกษาจาก : International Institute of Social Studies,
Erasmus University Rotterdam,
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Peter Knorringa
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
“การศึกษาสาเหตุและผลลัพธ์ของพฤติกรรม "ฟับบิ้ง" : การแทรกซึม
และผลกระทบต่อชีวิตทางสังคมจากพฤติกรรมเพิกเฉยคู่สนทนา
เนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือ”
(An Investigation of the Antecedents and Consequences
of "Phubbing" : How being Snubbed in Favour of a Mobile
Phone Permeates and Affects Social Life)

ดร. นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์
สาเร็จการศึกษาจาก : University of Kent, สหราชอาณาจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr.Karen Douglas
(สาขาสังคมวิทยา)

๓๐. วิทยานิพนธ์เรื่อง

“การเมืองของร่างกายเชิงสุนทรียะ : ชีวิตเชิงศีลธรรม
ของนักร้องตาบอดในสังคมไทยยุคร่วมสมัย”
(The Politics of the Aesthetic Body : The Moral Life of Blind
Singers in Contemporary Thailand)
/โดย ดร.ประชาธิป ...

-12โดย

๓๑. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๓๒. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๓๓. วิทยานิพนธ์เรื่อง
โดย

๓๔. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

ดร.ประชาธิป กะทา
สาเร็จการศึกษาจาก : University of Amsterdam,
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Stuart Blume
(สาขาสังคมวิทยา)
“นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับเคลื่อนไหว
จากแนวคิดทุนวัฒนธรรมไทยที่เคลื่อนไหวได้”
(Innovative Kinetic Jewelry Design from Thai Cultural
Capital)
ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์
สาเร็จการศึกษาจาก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
(สาขาสังคมวิทยา)
“การสร้างทางเลือกทางสังคมของผู้สูงอายุรุ่นใหม่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
(Social Choice Structuration of the Next General of Elderly
in Northeastern Region)
ดร.มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
(สาขาสังคมวิทยา)
“การทดสอบตามเวลาเชิงการค้นหาของโปรแกรมประยุกต์มัลติคอร์”
(Search-Based Temporal Testing of Multicore Applications)
ดร.คมสัลล์ ศรีวิสุทธิ์
สาเร็จการศึกษาจาก : University of York, สหราชอาณาจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Richard Paige
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
“การพัฒนาระบบอ่านปากโดยใช้เทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียม
เชิงลึกร่วมกับแบบจาลองมาร์คอฟซ่อนเร้น”
(Computer Lipreading Via Hybrid Deep Neural Network
Hidden Markov Models)
ดร.ขวัญชีวา แตงไทย
สาเร็จการศึกษาจาก : University of East Anglia, สหราชอาณาจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Richard Harvey
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
/35. วิทยานิพนธ์เรื่อง ...

-13๓5. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

๓6. วิทยานิพนธ์เรื่อง

โดย

“การพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะแบบหลายขั้นตอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดสมรรถนะความรู้วิชาชีพพหุมิติ
ของครูช่างอุตสาหกรรม”
(Development of Multi - Stage Computerized Adaptive
Testing for Measuring Multidimensional Knowledge
Competency of Vocational Technical Teachers)
ดร.สุกัญญา บุญศรี
สาเร็จการศึกษาจาก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
(สาขาการศึกษา)
“การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสานึกในการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สาหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”
(The Development of Curriculum to Enhance Consciousness
on Disaster Preparedness Based on Contemplative
Education Approach for Lower Secondary Students)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร
(สาขาการศึกษา)

ทั้งนี้ ผู้วิจั ยที่ได้รับ รางวัลในแต่ล ะสาขาวิช าการจะได้รับประกาศนียบัต รเชิดชูเกียรติคุณ และ
เงินรางวัล ดังนี้
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดีมาก รางวัลละ 0๗๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดี
รางวัลละ 0๕๐,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทาหน้าที่ ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำเนำถูกต้อง

(นายธีรวัฒน์ บุญสม)
ผู้อานวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจยั

