ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุนระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
--------------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ มีนโยบายที่จะส่ งเสริมและสนับสนุน ให้ นักศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษา
เล็ งเห็ นถึงความส าคัญ ของการทาวิทยานิ พนธ์ และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ให้ มีคุณ ภาพและ
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกจากวิทยานิพนธ์ดีเด่นของ
แต่ละคณะ/หน่วยงาน ที่จัดการเรียนการสอนในระดั บบัณ ฑิตศึกษา และจัดสั มมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น เพื่อให้
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ดีเด่นต่อวงวิชาการต่อไป นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ขอประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเ ด่น ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๒๗ รางวัล ดังนี้
ระดับปริญญาเอก รวม ๑๐ รางวัล ได้แก่
๑. สาขาสังคมศาสตร์ จานวน ๓ รางวัล
๑.๑ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “การปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยสู่
มาตรฐานสากล Thai Civil Justice System reform towards The
International Paradigm”

ชื่อนักศึกษา

นายสมบัติ พฤติพงศภัค
คณะนิติศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ

๑.๒ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “ตัวแบบความพึงพอใจของลูกค้าหลังการแก้ไขปรับปรุงการบริการ
การบูรณาการทางด้านกระบวนการคิดและทางด้านความรู้สึกของผู้บริโภค
The Model of Customer Satisfaction after Service Recovery:
An Integration of Customers' Affection and Cognition”

ชื่อนักศึกษา

นายปณิธาน จันทองจีน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
๑.๓ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “การอภิปรายความกระแสพระราชดาริว่าด้วยความรู้รักสามัคคี A
Discourse on Unity in H.M.King Bhumibol's Royal Speeches”

ชื่อนักศึกษา

นางอุษา รุ่งโรจน์การค้า
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
๒. สาขามนุษยศาสตร์

ไม่มีผู้สมัคร

๓. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวน ๔ รางวัล
๓.๑ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “การจาลองเชิงตัวเลขของการรักษาโรคมะเร็งในเนื้อเยื่อชีวภาพโดยใช้
ความร้อนจากพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า NUMERICAL SIMULATION OF
THERMAL ABLATION IN BIOLOGICAL TISSUE BY ELECTROMAGNETIC
ENERGY ”

ชื่อนักศึกษา

นางสาวพรทิพย์ แก่งอินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

๒) วิทยานิพนธ์

เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพของโทคาแมคพลาสมาด้วยโปรแกรมจาลอง
ทางคณิตศาสตร์แบบรวม A Study of Tokamak Performance Using
Integrated Predictive Modeling Code”

ชื่อนักศึกษา

นายยุทธพงศ์ เพียรไพโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์
๓.๒ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

๓.๓ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

จานวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑) วิทยานิพนธ์
ชื่อนักศึกษา

เรื่อง “Density Estimation Using Bernstein Polynomials”
นางสาวปิยดา ทองแจ่ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษา
๒) วิทยานิพนธ์
ชื่อนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา
เรื่อง “การอนุมานทางสถิติสาหรับการแจกแจงแบบซีโร-อัลเทอร์ปัวซงวางนัย”
นางสาวทิพย์วัล กันทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงหล้า ชัยมงคล

๔. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน ๓ รางวัล
๔.๑ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “การเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมและชนิดไวแวกซ์
ต่อยาต้านมาลาเรียในประเทศไทย”

ชื่อนักศึกษา

นางสาวภูนุช มูหะหมัด
คณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง

๒) วิทยานิพนธ์

เรื่อง “การกลายพันธุ์ระดับโมเลกุลและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของแอมิโลมอล
เทสทนร้อนซึ่งถอดรหัสจากยีนส์ที่คัดแยกจากดีเอ็นเอจากดิน Molcular
mutagenesis and product analysis of a thermostable
amylomaltase trancribed from a gene isolated from soil DNA”

ชื่อนักศึกษา

นางสาวสุพัตรา

วัฒนสาธิตอาภา

คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. จารุณี ควรพิบูลย์
๔.๒ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “ระเบียนสุขภาพช่องปากแบบอิเล็คทรอนิกส์เชิงสุขภาพ: การพัฒนาและ
ประเมินผล”

ชื่อนักศึกษา

นายแมนสรวง วงศ์อภัย
คณะทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์
๔.๓ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ระดับปริญญาโท รวม ๑๗ รางวัล
๑. สาขาสังคมศาสตร์ จานวน ๕ รางวัล
๑.๑ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

๑.๒ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

จานวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑) วิทยานิพนธ์

เรื่อง “กระบวนการตัดสินใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและญาติ/ผู้ดูแลใน
การเข้ารับบริการที่สถานบาบัดอโรคยศาล วัดคาประมง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร Decision Making Process of Patients with Terminal
Cancer and Their Caregivers in Accessing Treatment at WatKham
Pramong, Tambon Sawang, Amphoe Phanna Nikhom, Changwat
Sakon Nakhon”

ชื่อนักศึกษา

นางสาววรลักษณ์ เจริญศรี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ภาวนา พัฒนศรี

๒) วิทยานิพนธ์

เรื่อง “ความรับผิดของผู้ให้บริการเว็ปไซต์กรณีละเมิดลิขสิทธิ์ Liability of
Web service providers for Copyright Infringement”

ชื่อนักศึกษา

นายเฉลิมวุฒิ ศรีพรหม
คณะนิติศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร
๑.๓ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชุมชน "ภูมิซรอล" The Making of
Phomsaral Community Identity”

ชื่อนักศึกษา

นางสาวกนกวรรณ ระลึก
สานักบัณฑิตอาสาสมัคร

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินี ตันธุวนิตย์
๒) วิทยานิพนธ์
ชื่อนักศึกษา

เรื่อง “Evaluating Travel Time in Bangkok, Thailand”
นางสาวพิมพิมล จั่นสังข์
คณะเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ธาตรี จันทรโคลิกา
๓) วิทยานิพนธ์

เรื่อง “ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครใน
การตอบสนองต่ออุบัติเหตุจราจรทางบก”

ชื่อนักศึกษา

นางสาวฆณฬส

ศรีงามเมือง

คณะรัฐศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช
๒. สาขามนุษยศาสตร์

จานวน ๔ รางวัล

๒.๑ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๑ รางวัลๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “ชีวิตและการทางานของแรงงานหญิงนวนคร: การจัดการเวลาและการ
สร้างตัวตนผ่านการให้ความหมายกับเวลา”

ชื่อนักศึกษา

นางสาวนฤมล กล้าทุกวัน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร

๒.๒ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “โครงสร้างของนิทานในวรรณคดีร้อยกรองสมัยอยุธยา The Structure
of Tales in Poetic Literatures in the Ayutthaya Period”

ชื่อนักศึกษา

นายฟาริส โยธาสมุทร
คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต จุลวงศ์
๒) วิทยานิพนธ์

เรื่อง “แนวคิดเรื่องตถาคตครรภ์ในพุทธศาสนามหายานอินเดียยุคต้น
Concepts of Tathagatagarbha in Early Indian Mahayana Buddhism”

ชื่อนักศึกษา

นางดวงพร อาภาศิลป์
คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ
๓) วิทยานิพนธ์

เรื่อง “A Study of the oral communication strategies used by
undergraduate students at a university in Thailand”

ชื่อนักศึกษา

Miss Jill Metcalfe
สถาบันภาษา

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ศรีปทุม นุ่มอุรา
๒.๓ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

๓. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวน ๕ รางวัล
๓.๑ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “IDTSG: TIME-STABLE GEOCAST FOR POST CRASH
NOTIFICATION IN VEHICULAR HIGHWAY NETWORK”

ชื่อนักศึกษา

นายภุชชงค์ เขียวชะอุ่ม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ กิตติปิยกุล

๓.๒ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสาหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
The design and development of the gait training device for stroke
patient: Iwalk”

ชื่อนักศึกษา

นายธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
๓.๓ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เรื่อง “การพัฒนาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์โดยใช้เส้นใยธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกันเสียง”

ชื่อนักศึกษา

นางสาวกนกวรรณ มะสุวรรณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
๒) วิทยานิพนธ์

เรื่อง “การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียจากดินรอบรากข้าวในการควบคุมโรค
ขอบใบแห้ง”

ชื่อนักศึกษา

นางปาริชาติ สถิติธรรมพนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ดุสิต อธินุวัฒน์
๓) วิทยานิพนธ์

เรื่อง “การใช้สารสกัดจากสาหร่ายที่บริโภคได้ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาและไส้
กรอกปลาอิมัลซัน”

ชื่อนักศึกษา

นางสาวภัทิรา สุดเลิศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา สมพงษ์
๔. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน ๓ รางวัล
๔.๑ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

๔.๒ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑) วิทยานิพนธ์

เรื่อง“การตรวจยีนของหมู่เลือดระบบ Kidd ในผู้บริจาคเลือดคนไทยด้วยวิธี
Multiplex-PCR”

ชื่อนักศึกษา

นายกัมพล อินทรนุช
คณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
๔.๓ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
๑) วิทยานิพนธ์

จานวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง“ผลการออกฤทธิ์ทางภูมิคุ้มกันของเซลล์ต้นกาเนิดมีเซนไคม์จากถุงน้าคร่า,
รก และสายสะดือ Immunanomoduratory effect of mesenchymal
stem cell derived from amnion, placenta and umbilical cord”

ชื่อนักศึกษา

นางสาวลัดดา มีสุข
คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล มะโนจันทร์
๒) วิทยานิพนธ์

เรื่อง“ผลของการฝึกสมาธิร่วมกับการฝึกโปรแกรมไบโอฟีดแบคต่อระดับ
ความเครียดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”

ชื่อนักศึกษา

นางสาวกนกภรณ์ ทองคุ้ม
คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จักได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในงานสัมมนา
วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี)
รักษาราชการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนระดับบัณฑิตศึกษา

