ธรรมศาสตร์ คว้ า 3 รางวัล นักวิจัยดีเด่ นแห่ งชาติจากสภาวิจัยแห่ งชาติ
พร้ อมคว้ ารางวัลดีเด่ นด้ านผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ คดิ ค้ น และ
วิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก รวมอีก 13 รางวัล
คณาจารย์ แ ละนั ก วิจั ย ธรรมศาสตร์ กวาด 16 รางวั ล จากสภาวิจั ย แห่ ง ชาติ ประจํา ปี 2557 – 2558
ประกอบด้ ว ย “นั ก วิจั ย ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ” มากถึ ง 3 สาขา ได้ แ ก่ ปรั ช ญา นิ ติ ศ าสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ พร้ อมด้ วยรางวัลดีเด่ นด้ านผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คิดค้ น และวิทยานิพนธ์ ระดับ
ปริญญาเอกอีกหลายรายการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างผลงานด้ านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคว้ ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจําปี
2557 -2558 ซึ่งจัดขึน้ โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ คิดค้ น และเชิดชูเกี ยรตินักวิจัยไทย ทั้งด้ านวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิ จ ทัง้ นี ้
รางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ รับประกอบด้ วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 3 รางวัล รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดีเด่น และระดับดี 3 รางวัล รางวัลผลงานประดิษฐ์ คิดค้ นดีเด่น และประกาศเกียรติคณ
ุ 4 รางวัล และรางวัล
วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่นและดี 6 รางวัล รวมทั้งสิ ้น 16 รางวัล
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์
และทีมวิจัยทุกท่านที่ได้ รับรางวัลในครั้งนี ้ ซึ่งเป็ นรางวัลอันทรงเกียรติสําหรับนักวิจัยไทย และขอขอบคุณทุก ๆ
ท่ า น ที่ ทุ่ ม เทในการสร้ างสรรค์ ผลงานและสร้ า ง ชื่ อเสียงให้ กั บ ม หา วิทยาลั ย อ ย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี นโยบายให้ การสนับสนุนการวิจัยอย่างรอบด้ าน เพื่อให้ เกิ ดการพัฒนาอย่างก้ าว
กระโดดทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้ างองค์ความรู้ ทั้งด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ ปัญหาของสังคม
สําหรับผลงานจากคณาจารย์และทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ รับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติประจําปี
2557-2558 ได้ แก่
รางวัลนักวิจัยดีเด่ นแห่ งชาติ ประจําปี 2557
1. สาขาปรัชญา: ศาสตราจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. สาขานิตศิ าสตร์ : ศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ วงศ์บณ
ั ฑิต จากคณะนิตศิ าสตร์
3. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ : ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมัน่ คง จากสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสริ ิ นธร

รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2557
รางวัลระดับดีเด่น
1. สาขาปรัชญา: ศ. สายันต์ ไพรชาญจิตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากผลงานวิจยั วิจยั เรื่ อง “การศึกษา
ทางโบราณคดีเพื่อสังเคราะห์ ความรู้ เรื่ องเทคนิควิทยาการผลิต แบบแผนทางศิลปะ และ
ความหมายทางวัฒนธรรมของเครื่ องถ้ วยเคลือบในแหล่ งเตาบ้ านเตาไหแช่ เลียง จังหวัดน่ าน และ
แหล่ งเตาพะเยาที่เวียงบัว จังหวัดพะเยา”
รางวัลระดับดี
2. สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัช: คณาจารย์และทีมวิจยั จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ิ นธร นําโดย
รศ. ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต จากผลงานวิจยั เรื่ อง “การสังเคราะห์ และตรวจสอบสมบัตขิ องอะลิฟา
ติก-อะโรมาติก โคพอลิเอสเทอร์ และพอลิเมอร์ ผสม”
3. สาขาเศรษฐศาสตร์ : ผศ. ดร.ประชา คุณธรรมดี จากผลงานวิจยั เรื่ อง “ภาคบริการของไทยสู่จุดผกผัน”
รางวัลผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้ น ประจําปี 2558
รางวัลระดับดีเด่น
1. สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา: ผศ.ดร.สุวดี ก้ องพารากุล ดร.บุญญาวัณย์ อยูส่ ขุ และ น.ส.อริ สรา
รัชชะ จากผลงานเรื่ อง “แผ่ นยางทําความสะอาดนํา้ มันแบบใช้ ซาํ ้ ”
2. สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา: รศ. วรภัทร ลัคนาทินวงศ์ และ นายปิ ยะพงษ์ สอนแก้ ว
จากผลงานเรื่ อง “บรรจุภณ
ั ฑ์ ฉลาด สําหรั บทุเรี ยน”
รางวัลระดับดี
3. สาขาปรัชญา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกลู และ ดร.นวลวรรณ ทวยเจริ ญ
จากผลงานเรื่ อง “แผงกันแดดไม้ ไผ่ ”
รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ
4. สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพและวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. เจียรนัย เล็กอุทยั ผศ. ดร. เบญญา เชิดหิรัญกร และ
นายจักราวุธ พานิชโยทัย จากผลงาน “เครื่ องมือทดสอบวงอีสเตอรี ซิสของค่ าโพลาไรเซชันและ
สนามไฟฟ้าสําหรั บวัสดุเฟอร์ โรอิเล็กทริก”
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2557
รางวัลระดับดีเด่น
1. สาขานิตศิ าสตร์ : ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง “การปฏิรูประบบ
กระบวนยุตธิ รรมทางแพ่ งของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล” อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร. กิตติศกั ดิ์
ปรกติ

รางวัลระดับดี
1. สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพและคณิตศาสตร์ : ผศ. ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ วิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง “อิทธิพลของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อปรากฏการณ์ ถ่ายโอนใน
เนือ้ เยื่อ” อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2. สาขาเศรษฐศาสตร์ : ดร.อลิสรา ชริ นทร์ สาร วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง “การบูรณาการ
ตัวแปรต้ นของสมรรถนะทางความคิดที่ส่งผลต่ อความพอใจในการประมวลทางเลือก” อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก รศ.ดร. กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
3. สาขาเศรษฐศาสตร์ : ดร.ปณิธาน จันทองจีน วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง “ตัวแบบความพึง
พอใจของลูกค้ าหลังการแก้ ไขปรั บปรุ งการบริการ : การบูรณาการทางด้ านกระบวนการคิด และ
ทางด้ านความรู้ สึกของผู้บริโภค” อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร. กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
4. สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพและคณิตศาสตร์ : ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ (ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจําคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี เรื่ อง “ทฤษฎีบทจุดตรึงร่ วมสําหรั บการส่ งหดตัวไม่ เชิงเส้ นนัยทั่วไปกับการประยุกต์ ”
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร. ภูมิ คําเอม
5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจยั : ดร.ปกรณ์ ปรี ชาบูรณะ (ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจําคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) วิทยานิพนธ์ของ LinkÖping University
ราชอาณาจักรสวีเดน เรื่ อง “อุปกรณ์ และวิธีการทางแสงเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้วยห้ องปฏิบัตกิ าร
บนชิพแบบกระจาย”
ทัง้ นี ้ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึน้ ในงานวันนักประดิษฐ์ ที่ศูนย์ แสดงสินค้ าและการประชุมอิ มแพค เมื องทองธานี
ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ นี ้ สามารถดูรายละเอียดรางวัลทั้งหมดได้ ที่ http://rrm.nrct.go.th/nrctaward/138announcements-nrct-award1.html

