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พิธม
ี อบรางว ัลสภาวิจ ัยแห่งชาติ :
รางว ัลน ักวิจ ัยดีเด่นแห่งชาติ รางว ัลผลงานวิจ ัย รางว ัลวิทยานิพนธ์
ประจําปี 2557 และรางว ัลประดิษฐ ์คิดค้น ประจําปี 2558

เมือ
่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดพิธม
ี อบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2557 รางวัลผลงานประดิษฐ์คด
ิ ค ้น ประจําปี 2558
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานในพิธ ี ณ ศูนย์แสดงสินค ้าและการประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี โดยมีศาสตราจารย์คลินก
ิ นายแพทย์อด
ุ ม คชินทร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์
ดร.ศันสนีย ์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิจัยเทศสัมพันธ์ และศาสตราจารย์ ดร. มรว.ชิษณุสรร
สวัสดิวต
ั น์ ร่วมแสดงความยินดี ซึง่ สําหรับปี พ.ศ.2557-2558 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู ้ได ้รับรางวัลดังนี้

ั
น ักวิจ ัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2557 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสช

ั กรหญิงภาวิณี ปิ ยะจตุรวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร.เภสช
คณะวิทยาศาสตร์

รางว ัลผลงานวิจ ัย ประจําปี 2557
รางวัลระดับดีเยีย
่ ม สาขาเกษตรศาสตร์และชีวภาพ
ผลงานวิจัยเรือ
่ ง ”การกระตุ ้นให ้แม่พันธุก
์ ุ ้งวางไข่ด ้วยอาร์เอ็นเอสายคูท
่ จ
ี่ ําเพาะต่อยีน GIH” (Induction of Spawning in
Shrimp Broodstock by GIH-specific Double stranded RNA)

รศ.ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และ ดร.สุพต
ั รา ตรีรัตน์ตระกูล
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
่ มสลาย โดยมี
ผลงานวิจัยเรือ
่ ง ”การพัฒนาชุดการตรวจพิสจ
ู น์บค
ุ คลด ้วยดีเอ็นเอแบบ SNP set เพือ
่ ใช ้ในตัวอย่างตรวจทีเ่ สือ
ความจําเพาะต่อการตรวจพิสจ
ู น์บค
ุ คลประชากรไทย” (Development of a SNP Set of Human Identification: a Set
with High Naturally Degraded DNA Samples in the Thai Population )

ศ.ดร.แพทย์หญิงพัชรีย ์ เลิศฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล และคณะ

รางว ัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2557
รางวัลระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยานิพนธ์เรือ
่ ง “โรคบีต ้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี : ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความรุนแรงของโรคและการรักษาด ้วยยีนบําบัดเซลล์
ต ้นกําเนิดชนิดเหนีย
่ วนํ า” (Beta-Thalassemia/HbE:Disease Modifiers and Induced Pluripotent Stem Cell Based
Gene Therapy)
ดร.อลิสา ทับสุวรรณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่ เจริญ

รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
่ แฟคเตอร์ : นิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีในโรคมาลาเรีย” (Activation of
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง”การกระตุ ้นของทรานสคริปชัน
Transcription Factor : Nuclear Factor Kappa B (NF-kB) in Malaria)
ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
วิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก รศ.ดร.พรรณเพ็ญ วิรย
ิ เวชกุล คณะเวชศาสตร์เขตร ้อน

รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง ”การประยุกต์ใช ้เหมืองข ้อมูลเพือ
่ การพัฒนาสารออกฤทธิท
์ างชีวภาพและการประเมินภาวะสุขภาพ” (Data
Mining for Development of Bioactive Compounds and Assessment of Health Parameters)
ดร.อภิลก
ั ษณ์ วรชาติชวี น
ั
วิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกล
ุ คณะเทคนิคการแพทย์

รางว ัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2557 (ต่อ)
รางวัลระดับดี สาขาปรัชญา
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง ”แคน : ระบบเสียงและทฤษฏีการบรรเลง” (Khaen : Sound System and Theory of Playing)
ดร.สนอง คลังพระศรี
วิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข วิทยาลัยดุรย
ิ างคศิลป์

รางวัลระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์
วิทยานิพนธ์ เรือ
่ ง ”ธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” (Corporate
Signaling and Violations : A Study of Thai Listed Firms)
ิ ฐ์ พรรณรังษี
ดร.วิศษ
วิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ทป
ี่ รึกษาหลัก Associate Professor Dr.Roy Kouwenberg วิทยาลัยการจัดการ

Governance,

รางว ัลผลงานประดิษฐ ์คิดค้น ปี 2558
รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
้ ประถมศึกษา”
ผลงานเรือ
่ ง “โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวต
ิ และทักษะสุขภาพสําหรับนักเรียนชัน

ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภูไ่ พบูลย์ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ผลงานเรือ
่ ง “ซิลก
ิ าแอโรเจล-วัสดุสําหรับอนาคต”

ดร.สุพรรณ ยอดยิง่ ยง
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้

รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ผลงานเรือ
่ ง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋ าหิว้ ทีใ่ ช ้การตรวจจับเชิงแสง”

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ สาขาการศึกษา
ผลงานเรือ
่ ง “ระบบการเรียนรู ้คําศัพท์ภาษาต่างประเทศ”

ดร.ศรีสภ
ุ า ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ
่ สาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

