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คนหาขาววันนี้

Submit

หนาแรกผูจัดการ Online | หนาแรกวิทยาศาสตร | ขาว
ขาว

ในประเทศ

วช.เผยผูรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติป 51
โดย ASTVผูจัดการออนไลน 20 พฤศจิกายน 2551 13:39 น.

เขาสูระบบ | สมัครสมาชิก

5 อันดับขาวยอดนิยมของหมวด

เปดระบบอี-เลิรนนิง เรียนทางไกลแบบออฟไลนจาก
"ร.ร.วังไกลกังวล”
อินเดียฉลองชัย "จันทรายาน" ปกธงบนดวงจันทรสําเร็จ
อาลัย "ไมเคิล ไครชตัน" นักเขียนผูลวงลับ ตนตํารับ
"จูราสสิค ปารค"
กระเชาเกี่ยวขาว-เครื่องปอกเปลือกกุง
ควาชนะเลิศสิ่งประดิษฐเพื่อชุมชน
นักวิจัยไทยพัฒนาสารสกัดจากขมิ้นชัน
ตานเชื้อโรคเหงาหลับไดดีกวายาเดิม

เครื่องมือจัดการเว็บ

สงบทความนี้ตอ

ศ.อานนท บุญรัตเวช (กลางแถวหนา) พรอมดวยนักวิจัยดีเดน ประจําป 2551
วช.ประกาศรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 3 สาขา 45 รางวัล มอบ "นักวิจัยดีเดน" นักวิจัยนาโน-แพทยทาลัสซีเมียตบเทาเขารับรางวัลดีเดน
พรอมเผยรายชื่อผูไดรับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเยี่ยม" และ "วิทยานิพนธยอดเยี่ยม”
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประกาศรางวัลสภา วิจัยแหงชาติ ประจําป 2551 เมื่อวันที 19 พ.ย.51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
ซึ่งผูจัดการวิทยาศาสตรไดเขารวม โดย ศ.อานนท บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ระบุมีทั้งหมด 3 รางวัล ไดแก
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ

พิมพหนานี้
ขาวที่มีผูสงมากที่สุด
แสดงความคิดเห็นผานเว็บบอรด

สําหรับผูไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2551 จะไดรับเงินรางวัล 300,000 บาท พรอมเหรียญนักวิจัยดีเดนแหงชาติ
และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณในงานวันประดิษฐ ประจําป 2552 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ไดแก
รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
ซึ่งอุทิศตนใหกับงานวิจัยดานการวิเคราะหเชิงโมเลกุล งานวิจัยดานวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
ศาสตราจารย นายแพทยสุทัศน ฟูเจริญ โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ผูทํางานดานการวิจัยโรคธาลัสซีเมียมากกวา 30ป
ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ผูอุทิศตนทํางานดานการพัฒนาเคมีอินทรียของประเทศ
อันมีคุณคาตอวงการศึกษา รวมทั้งเปนผลงานวิจัยดีเดนที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีผลกระทบสูงตอวงการเคมีอยางตอเนื่อง
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ผูวิจย
ั เกี่ยวของกับสัตวน้ํา ทั้งดานองคความรูของสัตวน้ํา
และอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําตาง ๆ
ศาสตราจารย ดร.สุทธิชัย อัสสะบํารุงรัตน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร และอุตสาหกรรมวิจัย
ผูทํางานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณเคมีแบบหลายหนาที่ ซึ่งมีประโยชนตอโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ชวยลดขั้นตอนการทํางาน
ลดใชทรัพยากรธรรมชาติประเภทพลังงานหรือน้ํามัน
สําหรับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม จํานวน 4 เรื่อง ไดแก ผลงานวิจัยเรื่อง “การปองกันภาวะไตวายเรื้อรังขั้นสุดทาย : ยุทธศาสตรแนวใหมของไทย
(Prevention of End – Stage Renal Disease : Thai Innovative Strategy) ของ ศ. ดร.พญ.นริสา ฟูตระกูล และ รศ.ดร.พรรณี บุตรเทพ
ในสาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ผลงานวิจัยเรื่อง “การตรวจหาเชื้อไวรัสกอโรคทอราในกุงแบบใหมโดยการผนวกเทคนิค LAMP รวมกับเทคนิค LFD” (Detection of Taura
Syndrome Virus Using Combination of Loop – Mediated Isothermal Amplification (LAMP) and Lateral Flow Dipstick (LFD) Techniques) ของ
นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, นายวันเสด็จ เจริญรัมย และ นายณรงค อรัญรุตม ในสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหขอมูลจากการขุดคนทางโบราณคดี (ระหวางป พ.ศ. 2520 – 2525)
รวมกับขอมูลดานศิลาจารึกและประวัติศาสตรศิลปะสมัยสุโขทัย เพื่อการวิจัยหาประเด็นใหมทางวิชาการ” (The Analysis of Results from Sukhothai’s
Archaeological Excavations, Inscriptions and Art History’s Former Researchers for New Academic Trends) ของ รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย
สายสิงห ในสาขาปรัชญา
ผลงานวิจัยเรื่อง “การทดสอบเรื่องผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายขนาดการผลิต (Increasing Returns)
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระดับจังหวัด” (Increasing Returns in Provincial Manufacturing Production) ของ ศาสตราจารย ดร.อารยะ
ปรีชาเมตตา ในสาขาเศรษฐศาสตร
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พรอมรางวัลชมเชยอีก 14 รางวัล ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในแตละสาขาวิชาการจะไดรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณและเงินรางวัล
โดยรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ไดรับรางวัลละ 200,000 บาท และรางวัลผลงานวิจัยชมเชยไดรับรางวัลละ 50,000 บาท
สําหรับรางวัลวิทยานิพนธดีเยี่ยม จํานวน 5 เรื่อง ไดแก
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร - วิทยานิพนธเรื่อง “การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกนาโนคอมโพสิตในระบบพีแซตที –
บีทีและระบบไทเทเนียมออกไซด – ทินออกไซด” (Preparation and Characterization of Ceramic Nanocomposites in the PZT – BT and TiO2 –
SnO2 Systems) ของ ดร.วรรณวิลัย ไชยสาร วิทยานิพนธของ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย - วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเชิงโครงสรางของการเริ่มสังเคราะหโปรตีน โดย Internal Ribosomal Entry Site
ของไวรัสตับอักเสบซี” (Structural Studies of Translation Initiation by the Internal Ribosomal Entry Site of Hepatitis C Virus) ของ ดร.บรรพต
ศิริเดชาดิลก
วิทยานิพนธของ : มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียในเบิรกเลย (University of California, Berkeley) สหรัฐฯ
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช - วิทยานิพนธเรื่อง
“การใชสารสังเคราะหเพื่อเลียนแบบตัวตอบรับบนผิวเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสําหรับใชเปนตัวสงสารเคมีและโมเลกุลขนาดใหญเขาไปในเซลล”
(Synthetic Mimics of Mammalian Cell Surface Receptors) ของ ดร.ศิวรัตน บุณยรัตนกลิน
วิทยานิพนธของ : มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียสเตท (The Pennsylvania State University) สหรัฐฯ
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา - วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติของยีน SOD ซึ่งเกี่ยวของกับการตอบสนองตอ Oxidative Stress
และความสามารถในการกอใหเกิดปมของเชื้อ Agrobacterium Tumefaciens” (Characterization of SOD genes Involved in Oxidative Stress
Response and Tumor Formation in Agrobacterium tumefaciens) ของ ดร.ปนัดดา แสนคํา
วิทยานิพนธของ : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย - วิทยานิพนธเรื่อง
“โครงขายประสาทเทียมสําหรับการประมวลผลขั้นตนและการควบคุมของหุนยนตที่เดินดวยขาซึ่งสามารถตอบโตตอสภาพแวดลอม” (Neural
Preprocessing and Control of Reactive Walking Machines) ของ ดร.ปรเมษฐ มนูญพงศ
วิทยานิพนธของ : มหาวิทยาลัยซีเกน (University of Siegen) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมณี
พรอมดวยวิทยานิพนธรางวัลชมเชย จํานวน 17 เรื่อง
โดยวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลในแตละสาขาวิชาการจะไดรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณและเงินรางวัล วําหรับวิทยานิพนธรางวัลดีเยี่ยมไดรับรางวัลละ
80,000 บาท และวิทยานิพนธรางวัลชมเชย ไดรับรางวัลละ 20,000 บาท
สําหรับพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประจําป 2551 :ทั้ง 3 รางวัล ไดแก รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ
จะมีขึ้นในงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2552 ณ อิมแพคเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ ศ.อานนท บุญรัตเวช เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กลาววา รางวัลสภาวิจัยจะเปนขวัญกําลังใจใหกับนักวิจัย
และเปนโอกาสดีที่เราจะไดหันมามองนักวิจัยซึ่งเปรียบเสมือนผูปดทองหลังพระ
ซึ่งอยูเบื้องหลังสิ่งที่ประชาชนไดรับจากการประยุกตใชความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.

ขาวลาสุด ในหมวด
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปด "12 ป รัตนราชสุดาสารสนเทศ" ทรงแนะใชไอทีชวยใหเห็นผูทุกขยาก
เปดระบบอี-เลิรนนิง เรียนทางไกลแบบออฟไลนจาก "ร.ร.วังไกลกังวล”
"มิตรผล" ตั้งธงวิจัยน้ําตาลหวานมาก-แคลอรีต่ําแค 2 แคลอรี
วช.เผยผูรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติป 51
เยี่ยมหนูๆ เรียนรูไอทียามปวยที่ "รพ.เด็ก"

จํานวนคนอาน 887 คน

จํานวนคนโหวต 7 คน

คุณเห็นดวยกับขาว/บทความนี้หรือไม
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

เห็นดวย 6 คน
86 %
ไมเห็นดวย 1 คน
14 %

ความคิดเห็นที่ 2
ผมอยากไดเปเปอรเยอะๆ อยูแตใน journal นั่นแหละ
และผมอยากใหคนที่เอาแตคอยเรียกรองจากคนอื่นใหมาปอนเขาปอนน้ํา ปอนทุกอยาง ตัวเองไมทําอะไรไดแตเรียกรองใหคนอื่นทําอยางตัวตองการมีนอยลง อยากใหพวกปากดีมือไมพายเอาเทาราน้ํานอยลง
หรือไมก็ใหรูตัวซะบางวาเสียงเรียกรองแตไมทําอยางความเห็น 1 ควรจะหุบปากไดแลว
ปากดี
ความคิดเห็นที่ 1
อยากไดงานที่นําไปประยุกยใช และจับตองได ไมใชอยูในแต Journal แลวบอกวาเปนองคความรู โดยสวนใหญองคความรูสวนใหญอยูบนความวาดฝน อยากไดของจริง ทําจริง และสามารถใชงานไดจริง
สิ่งนี้ที่นักวิจัยไทยไมมี โดยสวนใหญบอกวาตองนําไปพัฒนา สุดทายแลวก็ซื้อจากนอกประเทศใชทั้งนั้น
ชาวบาน
โปรดอานกฎกติกากอนแสดงความคิดเห็น

21/11/2008 18:14

Science - Manager Online

3 of 3

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9510000...

1. โปรดงดเวน การใชคําหยาบคาย สอเสียด ดูหมิ่น กลาวหาใหราย สรางความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเปนที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไมเกี่ยวของกับผูดําเนินการเว็บไซต และไมสามารถนําไปอางอิงทางกฎหมายได
3. ทีมงานเว็บมาสเตอรขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไมตองชี้แจงเหตุผลใดๆ ตอเจาของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู
กอนที่ความคิดเห็นของทานจะถูกนําขึ้นแสดง

เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู กอนที่ความคิดเห็นของทานจะถูกนําขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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