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ประกำศส ำนักงำนกำรวิจยัแห่งชำติ 
เร่ือง   รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลผลงำนวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

.......................................................... 
 

  ตามที่ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัย       
เพ่ือขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น 
 

  ในการนี้ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้อนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๔๑ ผลงาน ในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวม ๑๒ สาขาวิชาการ ดังนี้ 
 

  รำงวัลระดับดีเด่น จ านวน ๔ ผลงาน ได้แก่ 
  1. ผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ 
     กับภาวะเหล็กเกินในหัวใจในโรคธาลัสซีเมีย” 
     (Heart Rate Variability and Its Association with Iron  
     Overload in Thalassemic Heart : from Mice to Men  
     Studies)   
      โดย   ๑. ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. นายแพทย์ นิพนธ์  ฉัตรทิพากร  
     ๒. ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. ทันตแพทย์หญิง สิริพร  ฉัตรทิพากร 
     ๓. ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ สุทัศน์  ฟู่เจริญ 
     4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  ศรีชัยรัตนกุล 
     5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรินทยา  พรหมินธิกุล 
     6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิมพ์ลักษณ์  เจริญขวัญ 
     7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุชญา  ศิลป์วิไลรัตน์ 
     8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์  ตันติวรวิทย์ 
     9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินาฏ  ค าฟู 
     10. นายแพทย์ สินธิป  พัฒนะคูหา 
     (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 

  ๒. ผลงานวิจัยเรื่อง  “พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาน้ าจืดในประเทศไทย” 
     (Cytogenetics of Freshwater Fish in Thailand) 
      โดย   1. ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง 
     2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ  สุภิวงค์ 
                      (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) 
 

  ๓. ผลงานวิจัยเรื่อง  “เพลงมโหรีกรุงศรีอยุธยา : การบันทึกแผ่นวีดิทัศน์ 
     พร้อมบทวิเคราะห์และโน้ตสากล” 
          (Ayutthaya's Series Song : Recorded Digital Video Disc  
     (DVD), Analytical Program Notes and Music Notaion) 
      โดย   ศาสตราจารย์ พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ 
                                            (สาขาปรัชญา) 
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  ๔. ผลงานวิจัยเรื่อง  “พัฒนาการลวดลายประดับตกแต่งในสิมอีสานก่อน พ.ศ. 2483  
                                 ในประเทศไทย” 
                                 (The Development of Motifs in Northeastern Thai  
     Ordination Halls in Thailand before 1940) 
      โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  อธิปัตยกุล 
                                           (สาขาปรัชญา) 
  

  รำงวัลระดับดีมำก จ านวน ๗ ผลงาน ได้แก่ 
  ๑. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การปรับปรุงสมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก 
     ประสิทธิภาพสูงส าหรับการประยุกต์ใช้งานเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
     ชนิดเซรามิกและในด้านวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตค่าคงท่ีไดอิเล็กตริกสูง” 
     (Systematically Improved Giant - dielectric Properties of  
     Novel High - performance Ceramic Materials for  
     Applications in Ceramic - capacitors and High - dielectric  
     Polymer - ceramic Composites) 
      โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ทองใบ 
     (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) 
.  
  2. ผลงานวิจัยเรื่อง  “อิทธิพลของไอออนโลหะอัลคาไลน์ที่อยู่ระหว่างแผ่นนาโน 
     แมงกานีสออกไซด์ต่อการเร่งปฏิกิริยารีดักชันและออกซิเดชัน 
     ของแก๊สออกซิเจน” 
     (Effect of Intercalated Alkaline Cations in Layered  
     Manganese Oxide Nanosheets on the Oxygen Reduction  
     and Oxygen Evolution Reactions) 
      โดย    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  สว่างพฤกษ์ 
     2. นางสาวสรชา  โกษาแสง 
     3. นายณัฐพล  มา 
     4. นายภาสวชิญ์  เวือมประโคน 
     5. นายณัฐพล  ภัทรสุภากุล 
     6. นางสาวจุฑาภรณ์  วุฒิพรหม 
     7. นางสาวแพรพลอย  ชมขุนทด 
     8. นางสาวกฤษรา  ศรีมานนท ์
     9. ดร.ธนา  ไม้หอม 
     10. ศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส  ลิ้มตระกูล 
     (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 
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3. ผลงานวิจัยเรื่อง  “ไพแรนโนส 2-ออกซิเดส ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพรูปแบบใหม่ 
ส าหรับการสังเคราะห์น้ าตาลมูลค่าสูง” 

     (Pyranose 2 - oxidase as a Novel Biocatalysts for Value  
Added Sugar Production) 

    โดย    1. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ  ใจเย็น 
     2. ดร.ธัญญพร  วงศ์เนตร 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง จีรัสต์  สุจริตกุล 
     4. Professor Dr. Dietmar Haltrich  
     5. ดร.เมทินี  โปร่งจิตร์ 
     6. ดร.วรินทรา  พิศวง 
     7. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  สุรวัฒนาวงศ์ 
     8. ดร.ลิตวดี  เจือบุญ 
     9. นางสาวแป้งร่ า  ปั้นทอง 
     10. นายสุรวิช  วิสิษฐ์สัทธาวงศ์ 
     (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 
 

  ๔. ผลงานวิจัยเรื่อง  “ไขรหัสลับการติดเชื้อร่วมระหว่างเชื้อไวรัสพอร์ซายด์เดลต้า 
     โคโรน่าและเชื้อไวรัสพีอีดี เพื่อแก้ไขปัญหาอาการท้องเสีย 
     ที่เกิดจากโรคท้องเสียรุนแรงเนื่องจากภาวะล าไส้อักเสบแบบเรื้อรัง 
     จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในสุกร และการพัฒนาวัคซีน  
     และชุดตรวจสอบอีไลซ่าเพ่ือใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค” 
     (Deciphering Co-infection with Porcine Deltacoronavinus  
     and Porcine Epidemic Diarrhea Virus in Order to  
     Successfully Control Swine Enteric Coronavirus Disease  
     and to Develop Vaccines and ELISA Kit for Prevention  
     and Monitoring of the Disease) 
      โดย   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เดชฤทธิ์  นิลอุบล 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง อังคณา  ตันติธุวานนท์ 
  3. นางสาวเกพลี  แสง-ชูโต 
  4. นางสาวปทุมพร  เจิมสุจริต 
  5. นายปริญ  วัชรวงศ์ทิพย์ 
  6. นายอรรถกร  มาดาป้อง 
  7. นายสัตวแพทย์ คริสโตเฟอร์ เจมส์ สต๊อด 
  8. นางสาวธิติมา  ไตรพิพัฒน์ 
                      (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) 
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  ๕. ผลงานวิจัยเรื่อง  “งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านวิศวกรรมการจัดการความเสี่ยง 
     เพ่ือชุมชนปนเปื้อนสารอันตรายในอาเซียน” 
     (Naresuan University's Practical Research on Risk  
     Management Engineering for ASEAN Communities  
     Affected by Hazardous Substance Contamination) 
      โดย   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล  เพ็ญรัตน์ 
     2. นางสาวอชิชญา  อ๊อตวงษ์ 
         (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 
 

  ๖. ผลงานวิจัยเรื่อง  “แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและวิเคราะห์ 
     การกระจายรายได้ของผู้มีเงินได้พึงประเมิน” 
     (Guidelines for Reform of the Personal Income Tax (PIT)  
     for Effective Implementation and An Analysis of Income  
     Distribution at the Upper End of the Income Scale in  
     Thailand) 
      โดย   ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์ 
  3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี  เลาวกุล 
  4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี  ชวะโนทย์ 
  5. ดร.มณีขวัญ  จันทรศร 
  6. ดร.ปัณณ์  อันอภิบุตร 
   7. ดร.เนื้อแพร  เล็กเฟ่ืองฟู 
  8. ดร.อธิภัทร  มุทิตาเจริญ 
      (สาขาเศรษฐศาสตร์) 
 

  ๗. ผลงานวิจัยเรื่อง  “ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
     และวัฒนธรรมไทยในมุมมองของนักมานุษยวิทยา” 
     (Effect of Online Social Media on Thai Social and  
     Cultural Changes from an Anthropologist's Perspective) 
      โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี  เทียนไทย 
      (สาขาสังคมวิทยา) 
 

  รำงวัลระดับดี จ านวน 3๐ ผลงาน ได้แก่ 
๑. ผลงานวิจัยเรื่อง   “การจัดเรียงตัวและสมบัติทางแสงของอนุพันธ์พอลิไธโอฟีน 

ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ” 
(Chain Organization and Photophysical Properties of  
Polythiophene Derivatives in Different Local  
Environments) 

    โดย   1. รองศาสตราจารย์ ดร.รักชาติ  ไตรผล 
     2. ดร.รัตยาภรณ์  โพธิ์ใต้ 
     (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) 
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  ๒. ผลงานวิจัยเรื่อง   “การพัฒนาวิธีเรียลไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์ และการตรวจจีโนไทป์ 
     ไวรัสโนโร เพ่ือเฝ้าระวังโรคกระเพาะอาหารและล าไส้อักเสบ 
     เฉียบพลันจากอาหารและน้ า” 
     (Development of quantitative real - time RT-PCR and  
     Norovirus Genotyping for Surveillance of Acute  
     Gastroenteritis from Food and Water) 
      โดย    1. ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา  กิตติกูล    
     2. นางสาวกรรณิการ์  ป้อมบุปผา 
     (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 

  ๓. ผลงานวิจัยเรื่อง  “ค้นพบการติดเชื้อมาลาเรีย Plasmodium cynomolgi  
     จากลิงสู่คนตามธรรมชาติ”         
     (Asymptomatic Natural Human Infections with the  
     Simian Malaria Parasites Plasmodium cynomolgi  
     and Plasmodium knowlesi) 
      โดย   1. ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  อิ่มวงศ์    
     2. นางสาววนัสนันท์  หมัดมณี 
     3. นางสาวกนกอร  สุวรรณศิลป์ 
     4. นายชานนธ์  กุณาศล 
     5. Mr.Tom J Peto, MD  
     6. Mr.Rupam Tripura, MD  
     7. Mr.Lorenz von Seidlein, MD  
     8. Mr.Chea Nguon, MD  
     9. Mr.Chan Davoeung, MD  
     10. Mr.Nicholas P J Day, MD  
     11. Mr.Arjen M Dondrop, MD  
     12. Mr.Nicholas J White, MD 
     (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 

  ๔. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาชุดน้ ายาตรวจจีโนไทป์ของหมู่เลือดระบบ Diego  
     เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิด Alloimmunization ของประชากรไทย” 
     (Development of Diego Blood Group Genotyping to  
     Reduce Alloimmunization Risks Among Thai  
     Populations) 
      โดย   ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์  ณ ถลาง 
     ๒. ดร.กัมพล  อินทรนุช 
     ๓. นางสาวนิภาพรรณ  ลี้ตระกูล 
      (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
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๕. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดระดับรุนแรง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเปรียบเทียบระหว่างการบริหาร 
ยานอร์อิพิเนฟรินในระยะแรกกับแนวทางการรักษา 
แบบมาตรฐานเดิม” 
(Early Use of Norepinephrine in Septic Shock 
Resuscitation (CENSER) : A Randomized Trial) 

      โดย   1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไชยรัตน์  เพ่ิมพิกุล 
     2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรัตน์  ทองอยู่ 
     3. นายแพทย์ ทนุวงศ์  เวียรศิลป์ 
     4. แพทย์หญิง ธาวินี  ไตรณรงค์สกุล 
     5. แพทย์หญิง ทิพา  ชาคร 
     6. นายสุทธิพล  อุดมพันธุรัก 
       (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 

  ๖. ผลงานวิจัยเรื่อง   “ศักยภาพของโปรตีนออสทีโอพอนทินที่ผลิตจากพืช 
     เพ่ือใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก” 
     (Potential of Plant - produced Osteopontin  
     for bone Tissue Engineering) 
      โดย    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  พูลเจริญ 
     ๒. ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย ์ประสิทธิ์  ภวสันต์ 
     3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรี์  โฮเว่น 
     4. ดร.แก้วตา  รัตนะพิสิฐ 
     5. นางสาวดณีญา  ไชยเขียวแก้ว 
     (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 
 

๗. ผลงานวิจัยเรื่อง  “วัสดุลูกผสมซิลเซสควิออกเซน : โมเลกุลติดฟังก์ชันเรืองแสง 
ส าหรับตัวรับรู้” 
(Silsesquioxane Hybrid Materials-functionalized 
Fluorescent Molecules for Chemosensors) 

    โดย    1. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั  เอ้ือวิทยาศุภร 
  2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา  เกียรติก าจรวงศ์ 
  3. นายศุภโชค  จันทร์มังคละกุล   
  (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 
 

  8. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนียในประเทศไทย” 
     (Revision of the Liverwort Genus Frullania in Thailand) 
      โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์  สุขรักษ์ 
     (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) 
 

/9. ผลงานวิจัยเรื่อง ... 
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  9. ผลงานวิจัยเรื่อง  “จากจุดก าเนิดนิวเคลียสสู่การพัฒนาเฟจฆ่าเชื้อดื้อยา” 
      (The Origin of Nucleus; A Key to Combat  
     Antibiotic-resistant Bacteria) 
      โดย   1. ดร.วรพนธ์  ชัยกีรติศักดิ์ 
     2. Professos Dr. Joe  Pogliano 
  (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) 
 

  1๐. ผลงานวิจัยเรื่อง  “เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบผลิตพลังงานได้เอง 
     จากการท างานของเครื่องจักร”  
     (Wireless Sensor Networks Powered by Energy  
     Harvesting from Machine) 
        โดย   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดอน  อิศรากร 
      (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 
 

  1๑. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สองมิติ ส าหรับกระบวนการ 
     ผลิตสารเคมีภัณฑ์และเชื้อเพลิงจากสารชีวมวล” 
      (Design of 2D - zeolites for the Production of High  
     Value - added Chemicals and Transportation Fuels  
     from Biomass) 
        โดย   1. ดร.จุฬารัตน์  วัฒนกิจ 
     2. ดร.อนวัช  ทิวะศะศิธร์ 
     3. นางสาวดวงกมล  สุทธิแพทย์ 

4. นางสาวสรส  ศาลาค า 
     (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 
 

  1๒. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การผลิตไฟฟ้าร่วมกับการท าความเย็นและความร้อน 
     แบบขั้นบันไดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย” 
     (Combined Cooling Heating and Power of Cascade  
     Geothermal Energy Technology in Thailand) 
        โดย  1. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร  ไชยญาติ 
     2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์  ใจสิน 
     3. นางสาววรรษมล  เลิศจตุรานนท์ 
      (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 
 

  1๓. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพ่ือการป้องกัน 
     และสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นท่ีภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบ 
     บ้านดอยช้าง ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย” 
     (Study of Landslide Behavior for Prevention and Warning  
     System Developing in the Selected Area Ban Doichang,  
     Wawi, Mae Suai, Chiang Rai) 

/โดย 1. รองศาสตราจารย์ ... 
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        โดย  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ 
  2. ดร.สันติ  ไทยยืนวงศ ์
  3. นายวรวัชร์  ตอวิวัฒน์ 
  4. นายด ารงค์  ปึ้งสุวรรณ 
  5. นายสิริศาสตร์  ยังแสนภู 
  6. นางสาวลักษมี  ศรีเจริญ 
  7. นายอภิสิทธิ์  บุญโพธิ์ 
  8. นายธีรไนย์  นุ้ยมาก 
  9. นายราเมตร์  สุขเจริญ 
  10. นายสมศักดิ์  เลิศประเสริฐพันธ์ 
  11. นางสาวศิริภรณ์  ฟ้าค าตัน 
  12. ดร.กุลภัทร์  พิสิษฐ์กุล 
  (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 
 

  1๔. ผลงานวิจัยเรื่อง  “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม 
     เพ่ือปฏิรูปภาคการใช้น้ าเกษตรกรรมของประเทศไทย” 
     (Water Sustainable Management for Agriculture  
     Revolution in Thailand, Water SMART) 
        โดย  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  ปิ่นทอง 
     2. ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ 
     3. นายสมโสถติ์  ด าเนินงาม 
     4. นายบุญส่ง  ศรีเจริญธรรม 
     5. นายสุขวัฒน์  จันทรปรรณิก 
     6. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ปัทมธรรมกุล 
     7. ดร.วชิญ์  ศรีวงษา 
     8. ดร.กัลยา  บุญญานุวัตร 
     9. นายชวกร  ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
     10. นายกรตสุวรรณ  โพธิ์สุวรรณ 
     11. นายอัศฎา  กิจพยุง 
     12. นายสมลักษณ์  บุญณรงค ์
     13. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสัจ 
     14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี  บุณยโสภณ 
     15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน  แก้วเรือง 
     16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สานิตย์ดา  เตียวต๋อย 
     17. รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์  พิริยะกุล 
     18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สัจจรักษ์  พรพีรเกียรติ 
     19. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรษา  ตันติยะวงศ์ษา 
     20. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรธณา  เทพจิต 
     (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 

/15. ผลงานวิจัยเรื่อง ... 



-9- 
 

  1๕. ผลงานวิจัยเรื่อง  “บทบาทของลังกาทวีปในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนา 
     ต่อพุทธศิลป์ไทย” 
      (The Role of Sri Lanka as the Buddhist Center and Its  
     Influence on the Thai Buddhist Art) 
        โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง 
     (สาขาปรัชญา) 
 

  1๖. ผลงานวิจัยเรื่อง  “สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ : การสืบทอด การสร้างสรรค์  
     และความส าคัญด้านคติความเชื่อในสังคมไทย” 
     (The Rahu : Symbol in the Art as Well as the  
     Importance of the Rahu Belief in Thai Society) 
        โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  รุนรา 
     (สาขาปรัชญา) 
 

  1๗. ผลงานวิจัยเรื่อง  “ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดท า 
     รัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 - 2550” 
     (Debates on Monarchy in the Constitutional Drafting  
     Committee since 1932 to 2007) 
        โดย  รองศาสตราจารย์ สมชาย  ปรีชาศิลปกุล 
     (สาขานิติศาสตร์) 
 

  1๘. ผลงานวิจัยเรื่อง  “โครงการพัฒนาระบบสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวน 
     ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  
     พ.ศ. ๒๕๕๙” 
     (Research on Development Inquiry System of Corruption  
     and Human Trafficking in Persons Cases in Order to  
     Hamonized to the Process of Inquistorial Under the Act  
     of Corruption Procedure B.E. 2559 and the Act of  
     Trafficking in Person B.E. 2559) 
        โดย  1. ศาสตราจารย์ ณรงค์  ใจหาญ 
     2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท 
     3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  สรอัฑฒ์ 
     4. ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์ 
     5. ร้อยต ารวจโท ทัศมัญช์  ใจหาญ 
     (สาขานิติศาสตร์) 
 
 

/19. ผลงานวิจัยเรื่อง ... 
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  ๑๙. ผลงานวิจัยเรื่อง  “โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
     เพ่ือจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ” 
     (Comparative Studies of Foreign Laws in Order to Draft  
     Law of Gender Identity) 
        โดย   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์  เสรเมธากุล ออรุ่งโรจน์ 
     2. ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ  ค าหอม 
     3. ดร.นงลักษณ์  อานี 
     4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์  ขอพ่วงกลาง 
     5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เอมผกา  เตชะอภัยคุณ 
    6. นายภัทรพงษ์  แสงไกร 
     7. นายอัครวัฒน์  เลาวัณย์ศิริ 
     8. นายวิชิต  จรัสสุขสวัสดิ์ 
     (สาขานิติศาสตร์) 
 

  2๐. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การจัดท าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า 
     การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
     (The Development of Local Performance Indicators and  
     Minimum Service Standards) 
         โดย  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ 
     2. รองศาสตราจารย์ ตระกูล  มีชัย 
     3. ดร.วีรชัย  ตันพิพัฒน์ 
     4. นายฉมาวงศ์  สุริยจันทร์ 
     5. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ส าโรงทอง 
     6. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์  มโนมัยพิบูลย์ 
     7. นางสาวดาวิน  ก าแพงเพชร 
     8. นายชนณุพงศ์  ปานพ่วงศรี 
     9. นางสาวอัญชลี  ฉวาง 
     (สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) 
 

  2๑. ผลงานวิจัยเรื่อง  “กลยุทธ์คลัสเตอร์กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน 
     การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม” 
     (Clustering Strategy and Technology Transfer Process to  
     Support Innovative Businesses) 
        โดย  ศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 
     (สาขาเศรษฐศาสตร์) 
 
 
 

/22. ผลงานวิจัยเรื่อง ... 
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  2๒. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การรับรู้ของประชาชนต่อผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว 
     ในท้องถิ่น” 
     (Residents' Perception on Tourism Development Impact  
     within Community) 
        โดย  1. ดร.อัครพงศ์  อั้นทอง 
     2. ดร.กันต์สินี  กันทะวงศ์วาร 
     3. นายณัฐพล  อนันต์ธนสาร 
     (สาขาเศรษฐศาสตร์) 
 

  2๓. ผลงานวิจัยเรื่อง  “จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น : อ่าน “ส่งชู้สอนสาว”  
     วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตด าในเวียดนาม 
     (From Romantic Love to Class Struggle : Reading  
     Song Chu Son Sao a Literature of the Ethnic Tai Dam  
     in Vietnam) 
        โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ  มุกดาวิจิตร 
     (สาขาสังคม) 
 

  2๔. ผลงานวิจัยเรื่อง  ““จากนาข้าวเป็นสวนยางพารา” : การเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีพ 
     และความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนริมแม่น้ าโขง จังหวัดบึงกาฬ” 
     ("From Paddy Field to Para Rubber Plantation" : Change  
     in Livelihood and Food Security of Farmer Households  
     in Mekong River Area, Bueng Kan province) 
        โดย   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย  ทองปาน 
     2. นางสาวนิธิมา  เนื่องจ านงค์ 
     (สาขาสังคม) 
 

  2๕. ผลงานวิจัยเรื่อง  “รูปแบบการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 
     อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านจ ารุง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง” 
     (Communication Model to Promote Organic Agriculture  
     by Participation at Banjumrung Community,  
     Klaeng District, Rayong Province) 
        โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนัท์  วิริยะวิทย์ 
     (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) 
 

  2๖. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การค้นหาอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา 
     จากภาพถ่ายจอประสาทตา” 
     (Automatic Detection of Diabetes Retinopathy based on  
     Digital Retinal Images) 
        โดย  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์  คู่สกุลนิรันดร์ 
     2. Associate Professor Dr. Qiang  Wu 

/3. รองศาสตราจารย์ ... 
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     3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี  ฤทธิประวัติ 
     4. Associate Professor Dr. Jain  Zhang 
     5. นายรางวัล  กสานติกุล 
     6. นายศรัฐฐา  กาญจนปรีชากร 
     7. นายกิตติคุณ  ทองกัญชร 
     (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) 
 

  2๗. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ 
     สายวิทยาศาสตร์” 
     (Development of an Instructional Model for Writing  
     Scientific Research Articles in English) 
        โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห ์ ทองรินทร์ 
     (สาขาการศึกษา) 
 

  2๘. ผลงานวิจัยเรื่อง  “แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโต 
     ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
     (Developmental Education Guidelines for  
     Environmentally Friendly Growth)  
        โดย  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร 
     2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ 
     3. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย 
     4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ประจันบาน 
     5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  กอนพ่วง 
     6. ดร.สุริยา  ชาปู ่
     (สาขาการศึกษา) 
 

  ๒๙. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกมดิจิทัลแบบบูรณาการ 
     โดยใช้โมเดลและสมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา 
     ของนักเรียน” 
     (The Development of Digital Game-Based Learning  
     Media Integrated Model - Based and Brain - Based Learning  
     to Enhance Student's Problem Solving) 
        โดย  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร 
     2. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์ 
     3. นายแพทย์ วรานนท์  มั่นคง 
     4. ดร.ปารย์พิชชา  ก้านจักร 
     (สาขาการศึกษา) 
 
 

/30. ผลงานวิจัยเรื่อง ... 
 



ส ำเนำถูกตอ้ง 

 
 
 

(นายธีรวัฒน์  บุญสม) 
ผู้อ านวยการกองประเมินผลและจดัการความรู้การวิจยั 
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  3๐. ผลงานวิจัยเรื่อง  “การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เสมือนจริง 
     ส าหรับห้องเรียนธรณีวิทยา” 
     (Building a Virtual Learning Environment for Geology  
     Classroom) 
        โดย  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์  เชนร้าย 
     2. ดร.สุคนธ์เมธ  จิตรมหันตกุล 
     (สาขาการศึกษา) 
   

  ทั้งนี้ ผู้วิจัยที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาวิชาการจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ     
และเงินรางวัล ดังนี้ 
  รางวัลระดับดีเด่น   รางวัลละ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท    
  รางวัลระดับดีมาก  รางวัลละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท   
  รางวัลระดับดี    รางวัลละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
 

ประกาศ ณ วันที่  15  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
 

                                                        (ลงชื่อ)           สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


