
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  ผลการตัดสินรางวัลวิทยานพินธ ์

โครงการรางวัลวิทยานิพนธดี์เด่น  ประจําปี ๒๕๕๘ 
*************************** 

  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดให้มีโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจําปี 
๒๕๕๘ และได้ประกาศรายช่ือผู้ทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาพร้อมทั้งต้องนําเสนอผลงานวิจัย
แบบปากเปล่า (Oral Presentation) ไปแล้วน้ัน 
  บัดน้ี  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพ่ือรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี 
๒๕๕๘ ได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นเสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศผลการตัดสิน
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   ดังน้ี 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ระดับปริญญาเอก 
 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 
น.ส.กันตรัตน์  อรุณรุ่งวิเชียร ศ.ดร.โอภา  วัชระคุปต์ สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี  

คณะเภสัชศาสตร์ 
   

 รางวัลวิทยานิพนธ์ดี  จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 

น.ส.พิชญาภัค วินทะชัย   Prof. Dr. Duncan R. Smith สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
และพันธุวิศวกรรมศาสตร์(นานาชาติ) 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

 

ระดับปริญญาโท 
 - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล - 
 

กลุ่มที่ ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี  
ระดับปริญญาเอก 
 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 
นายพูนทวี แซเ่ตีย ผศ.ดร.ดวงใจ  นาคะปรีชา 

 
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์(นานาชาติ)  
คณะวิทยาศาสตร์ 



๒ 
 

 รางวัลวิทยานพินธ์ดี  จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่ 
ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 

น.ส.ศวิตา จิวจินดา   รศ.ดร.วันดี  กฤษณพันธ์ 
 

สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์
(นานาชาติ)   
คณะเภสัชศาสตร์ 

น.ส.วัชราภรณ์ ทาหาร ศ.ดร.มนัส  พรหมโคตร สาขาวิชาเคมีอินทรีย์(นานาชาติ)   
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ระดับปริญญาโท 
 รางวัลวิทยานพินธ์ดีเด่น 
 - ไม่มผีู้ได้รับรางวัล – 
 

 รางวัลวิทยานพินธ์ดี  จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 

นายวรวัฒน์  จันทร์สมบูรณ์ ผศ.ดร.สุวรรณา  บุญตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรนํ้า(นานาชาติ)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

กลุ่มที่ ๓  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์  
ระดับปริญญาเอก   
 รางวัลวิทยานพินธ์ดีเด่น  จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 
น.ส.ปาหนัน สุนทรศารทูล  
 

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล  เจรญิพันธ์ุ สาขาวิชาสรีรวิทยา(นานาชาติ)  
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ระดับปริญญาโท   
 รางวัลวิทยานพินธ์ดีเด่น 
 - ไม่มผีู้ได้รับรางวัล – 
 

 รางวัลวิทยานพินธ์ดี  จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่ 
ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 

นายอนุชัย  พ่ึงพระรัตนตรัย ผศ.ดร.สุนีย์  บวรสุนทรชัย สาขาวิชากายภาพบําบัด    
คณะกายภาพบําบัด 



๓ 
 

ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 
น.ส.อินทิรา  พุกภูษา   Asst. Prof. Dr. Ranjna Jindal สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรนํ้า(นานาชาติ)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
กลุ่มที่ ๔  กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศลิปศาสตร ์   
ระดับปริญญาเอก   
 รางวัลวิทยานพินธ์ดีเด่น   
        - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล – 
 

 รางวัลวิทยานพินธ์ดี  จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 
ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 

น.ส.ณัฏฐนิช  นักป่ี   ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล สาขาวิชาดนตรี 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

 

ระดับปริญญาโท   
 รางวัลวิทยานพินธ์ดีเด่น  จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 
น.ส.ฐิติรัตน์  รกัเหล่า รศ.ดร.สุจริตลกัษณ์  ดีผดุง สาขาวิชาภาษาศาสตร์  

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเซีย 

 
 รางวัลวิทยานพินธ์ดี  จํานวน ๑ รางวัล ได้แก่ 

ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก สาขาวิชา / สว่นงาน 
น.ส.พรพรรณ  กาญจนาธิวัฒน์ ผศ.ดร.ศิริจิต  สุนันต๊ะ สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเซีย 

 
รางวัลและมูลค่ารางวัล 
 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  
  - นักศึกษาระดับปริญญาเอก  เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐.- บาท และประกาศเกียรติคุณ 
  - นักศึกษาระดับปริญญาโท   เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐.- บาท และประกาศเกียรติคุณ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานหลักสูตร  จะได้รับเฉพาะประกาศเกียรติคุณ 



๔ 
 

 รางวัลวิทยานิพนธ์ดี  
  - นักศึกษาระดับปริญญาเอก  เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐.- บาท และประกาศเกียรติคุณ 
  - นักศึกษาระดับปริญญาโท    เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐.- บาท และประกาศเกียรติคุณ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานหลักสูตร  จะได้รับเฉพาะประกาศเกียรติคุณ 
 
การรับรางวัล 
 ผู้ผ่านการพิจารณาและได้รับรางวัล จะต้องเข้าพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และประกาศ
เกียรติคุณ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
                        ประกาศ   ณ   วันที่    13     กรกฎาคม  พ. ศ. ๒๕๕๙ 
              

                                                                    
               (ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ)   
                                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  


