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ขอแสดงความยินดีกบ
ั ผูไดรับ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลนักวิจย
ั ดีเดนแหงชาติ
รางวัลผลงานวิจย
ั และรางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2554
ดวยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลนักวิจย
ั ดีเดนแหงชาติ
รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจย
ั แหงชาติ ซึ่งมีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล ดังนี้
1. ประกาศเกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2554 จํานวน 2 ทาน ดังนี้
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ไดแก
ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ โศภน
คณะวิทยาศาสตร
สาขาสังคมวิทยา ไดแก
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค
2. รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2554 จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้
ระดับดีเยี่ยม จํานวน 1 เรื่อง
2.1) ศ.ดร.ปยะรัตน โกวิทตรพงศ
รศ.ดร.บัณฑิต เจตนสวาง
อ.ดร.สุจิรา มุกดา
(สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล)
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
3. รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2554 จํานวน 7 เรื่อง ดังนี้
ระดับดีเยี่ยม 1 เรื่อง
3.1) ดร.วโรดม เจริญสวรรค
(คณะวิทยาศาสตร)
อ. ที่ปรึกษา : Prof.Dr.Sarah Teichmann
University of Cambridge, ประเทศอังกฤษ
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
ระดับดีเดน 2 เรื่อง
3.2) ดร.มานิตย นุยนุน
อ. ที่ปรึกษา : ศ.นพ.สุทัศน ฟูเจริญ
(สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล)
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
3.3) ดร.อภิลักษณ เกษมพูนผล
อ.ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง
(คณะศิลปศาสตร)
สาขาปรัชญา
ระดับดี
4 เรื่อง
3.4) ดร.สุพัตรา ตรีรัตนตระกูล
อ. ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อภินันท อุดมกิจ
(สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล)
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผลงานวิจัยเรื่อง กลไกของแอมเฟตามีนในการทําลายเซลล
ประสาทกอใหเกิดสมองเสื่อม

วิทยานิพนธเรื่อง วิวัฒนาการของโปรตีนในกลุม Transcription
Factors และการแสดงออกทางพันธุกรรม

วิทยานิพนธเรื่อง ความสัมพันธของสนิปสในจีโนมกับความรุนแรง
ของโรคเบตา-ธาลัสซีเมีย

วิทยานิพนธเรื่อง ตํานานพระศรีอาริยในสังคมไทย : การ
สรางสรรคและบทบาท

วิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาลักษณะและหนาที่ของฮอรโมนยับยั้ง
การพัฒนาของรังไขจากกุงกุลาดํา

3.5) ดร.ธิชากร จิตตาวุฒิโภคา
อ.ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ศกรณ มงคลสุข
(คณะวิทยาศาสตร)
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

วิทยานิพนธเรื่อง การศึกษากลไกการควบคุมสมดุลเหล็กและ
Oxidative stress ใน Xanthomonas Campestris pv.
Campestris

3.6) ผศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน
อ. ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม)
สาขาสังคมวิทยา

วิทยานิพนธเรื่อง การตายของเด็กที่ไมเทาเทียมกันระหวางกลุม
ชาติพันธุในประเทศไทย : กรณีศึกษาเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ

3.7) ดร.กานตยุพา จิตติวัฒนา
อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ
(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู)
สาขาการศึกษา

วิทยานิพนธเรื่อง การสรางสื่อการเรียนรูที่มีนวัตกรรมเพื่อเขาใจ
มหชีวโมเลกุลดีขึ้น

-24. รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2555
ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ระดับดี จํานวน 1 ผลงาน
4.1) นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย (ผูรวมวิจัย)
(คณะวิทยาศาสตร)
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
ดานวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับดีเดน จํานวน 1 ผลงาน
4.2) ผศ.ดร.จํารัส พรอมมาศ (ผูรวมวิจัย)
(คณะเทคนิคการแพทย)
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับดี จํานวน 1 ผลงาน
4.3) รศ.ดร.สิริจต
ิ วงศกําชัย และคณะ
(คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล)
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ประกาศเกียรติคุณ 1 ผลงาน
4.4) ดร.ทัศนีย เพิ่มไทย
รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ
(คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล)
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ดานมนุษยศาสตร
ระดับดี จํานวน 1 ผลงาน
4.5) ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ
(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)
สาขาปรัชญา
ดานสังคมศาสตร
ประกาศเกียรติคุณ 1 ผลงาน
4.6) นายสิงหา ประสิทธิ์พงศ
(นักศึกษา ป.เอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู)
ผศ.ดร.รัชภาคย จิตตอารี
(คณะวิทยาศาสตร)
สาขาการศึกษา

ผลงานเรื่อง เครื่องวัดความขุนสําหรับตรวจเชื้อไวรัสในกุง
(ผลงานรวมกับสถาบันอื่น)

ผลงานเรื่อง ชุด DNA biosensor สําหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค
ชนิด Mycobacterium tuberculosis
(ผลงานรวมกับสถาบันอื่น)
ผลงานเรื่อง การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจ
สําเร็จรูปเพื่อใชตรวจหาแอนติบอดีชนิด antifilarial IgG4 เพื่อ
การวินิจฉัยโรคเทาชาง
(ผลงานรวมกับสถาบันอื่น)
ผลงานเรื่อง กรรมวิธีการคัดแยกเซลลตนกําเนิดจากน้ําคร่ําโดย
การใชเซลลเริ่มตน
(ผลงานรวมกับสถาบันอื่น)

ผลงานเรื่อง นวัตกรรมกรจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา
(ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในจังหวัดชายแดนภาคใต

ผลงานเรื่อง ชุดสาธิตประกอบการเรียนรูเรื่องทิศแรงเสียดทาน
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ทั้งนี้ ผูท
 ี่ไดรับรางวัลสภาวิจัยฯ จะไดรับเงินรางวัล พรอมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ พรอมเหรียญ
ในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

