
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2563  
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น ดร.กฤษณะ พรมพา การปรับปรุงสมบตัิไดอิเล็กทริกและ

ความไมเ่ป็นเชิงเส้นทางไฟฟ้า ของ
วัสดุเซรามิกส์ 
CaCu3Ti4O12/TiO2 โดยการเจอื
ด้วยไอออนของโลหะทีต่ าแหน่ง Ca, 
Cu และ Ti เพื่อการประยุกต์เป็นตัว
เก็บประจุประสิทธิภาพสูง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร ์

ศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์
ซิตัง, รศ.ดร.ธานินทร ์
ปัจจุโส 

ดีเด่น ดร.กนกวรรณ ใจเอ็นด ู เซนเซอร์ทางเคมีที่สร้างจากซิลเวอร์
นาโนคลสัเตอร์และคาร์บอนดอทท่ีมี
สมบัตเิชิงแสงพิเศษ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์

ศ.ดร.วิทยา เงินแท้ 

ด ี ดร.พรสวรรค์ ศรีค า การศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง 
สมบัติทางแสง สมบัติทางแมเ่หล็ก 
และสมบัติทาง เทอร์โมอิเล็กทริก 
ของซิงค์ออกไซด์เจือด้วยไนโตรเจน  
ซิงค์ออกไซด์เจือด้วย อะลมูิเนียม ซิ
งค์ออกไซด์เจือด้วยแกลเลียม  
สตรอน เทียมไททาเนตเจือด้วย 
โคบอลต์ และสตรอนเทียมไททาเนต 
เจือด้วยไนโตรเจน แลนทานมั และ
ดิสโพรเซียม 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส ์
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ไพโรจน์ มลู
ตระกลู 

ด ี ดร.วัฒนา ตุ่ยไชย สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกและ
สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กตริก
ประสิทธิภาพสูงกลุม่ TiO2 ส าหรบั
ประยุกตเ์ป็นตัวเก็บประจไุฟฟ้าและ
ใช้งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพ
สิต 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส ์
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ประสิทธ์ิ ทอง
ใบ, ดร.ศุภมาศ  
ด่านวิทยากุล, ดร.
ณรงค์ จันทร์เล็ก 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น ดร.ประกาศิต ดวงพา

เพ็ง 
สารพฤกษเคมี คุณสมบัตติ้านอนุมลู
อิสระ และการถ่ายทอดลักษณะของ
สารแอนโทไซยานินในช่อดอกเพศผู้
ข้าวโพด (Zea mays L.) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาพืชไร ่
คณะเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.คุณเดช สรุิหาร, 
ผศ.ดร.คมศร  
ลมไธสง 



ด ี ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร ผลการชี้น าด้วยการมองเห็นต่อการ
รับรู้รสเคม็ การบริโภค ความชอบ
ด้านประสาทสมัผสั อารมณ์
ความรูส้ึกและการยอมรับของ
ผู้บริโภคในแบบจ าลองของซอสถั่ว
เหลือง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลย ี
การอาหาร คณะ
เทคโนโลย ี

ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอยีว, 
ศ.ดร.วิฑรูย์  
ปริญญาวิวัฒน์กุล 

ด ี ดร.วนาลัย วิริยะสุธ ี การบ่งช้ีเชื้อสาเหตุ วิธีคัดเลือกพันธุ์
ต้านทาน และการควบคุมโรคใบจดุ
โดยชีววิธีในแก่นตะวัน (Helianthus 
tuberosus L.) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาพืชไร ่
คณะเกษตรศาสตร ์

ศ.ดร.สนั่น จอกลอย, 
อ.ดร.สุวติา แสไพศาล 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น ดร.สญุาณี ทองโชติ การกระตุ้นวิถีออโตฟาจีในการใน

การควบคุมการด าเนินโรคมะเร็งท่อ
น ้าดีและความไวต่อยาเคมีบ าบัด 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.นิษณา นามวาท
, ศ.ดร.พวงรัตน์  
ยงวณิชย์, รศ.ดร.
วัชรินทร์ ลอยลม 

ดีเด่น Dr.May Thu Soe การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวด้วยการ
บดพลังงานสูง: การเตรียมการ
ตรวจสอบคุณลักษณะ และการใช้
เป็นสารก่อฟลิ์มยดึเกาะเยื่อเมือก 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิจัยและ
พัฒนาเภสัชภณัฑ์ คณะ
เภสัชศาสตร ์

รศ.ดร.นภภคั ใจภักดี, 
ผศ.ดร.ผดุงขวัญ  
จิตโรภาส 

ด ี ดร.กิตติยา วิทยาพิพัฒน ์ การวิเคราะหส์ารชีวสังเคราะหจ์าก
เชื้อ Pseudomonas stutzeri ST 
1302 ในการยับยั้งเชื้อ Pythium 
insidiosum 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ 

รศ.ดร.จุฬารตัน์ ปริ
ยชาติกุล, รศ.ดร.ฉวี  
เย็นใจ 

ด ี ดร.ดวงเดือน ธรรมนา
รถสกุล 

การเลือกสารบ่งช้ีมะเร็งท่อน ้าดีจาก
สารคดัหลั่งโดยการใช้ชีวสารสนเทศ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ 

รศ.ดร.ศิริพร ปรุง
วิทยา, ผศ.ดร.ธนกร  
ปรุงวิทยา 

 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น ดร.ณัฐพล มีแก้ว ความมั่นคงการด ารงชีพของ

ครัวเรือนในถ่ินต้นทางของแรงงาน
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน ์ 



ย้ายถิ่นอีสานใต้ในอุตสาหกรรม
ประมงทะเล 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ดีเด่น ดร.ภาณุพงศ์ แสงด ี การพัฒนารูปแบบการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยประยุกต์ใช้การ
วิเคราะหม์ูลคา่เพิ่มและการ
วิเคราะห์กลุ่ม 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์

ผศ.ดร.จตภุูมิ เขต
จัตุรสั, ผศ.ดร.ประ
กฤติยา ทักษิโณ 

ด ี ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ การพัฒนาตัวช้ีวัดการประเมินผล
การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต้นแบบในประเทศไทย 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร.สุกญัญา เอมอ่ิม
ธรรม 

ด ี ดร.จตุพร ดอนโสม ปฏิบัติการในชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง
บนพ้ืนท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.พัชรินทร์ ลา
ภานันท,์ ผศ.ดร.รัก
ชนก ช านาญมาก 

ด ี ดร.ยุทธนา เจริญรื่น ตัวแบบวงชีวิตและลิงคเ์ดตา้ส าหรบั
การจัดการดิจิทลั 
คอลเล็กชันสถาบันอุดมศึกษาไทย 
(ทีดีซีเอ็ม) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ศ.ดร.กลุธิดา ท้วมสุข 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ดีเด่น นายธรรมนญู ชาญ
ขนิษฐา 

การสลายตัวเชิงแสงของสีย้อมเอโซ
และสารมลพิษอินทรีย์ด้วยสารกึ่ง
ตัวน าซิงค์ออกไซด ์

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.สุวัตร นานันท์ 

ดีเด่น นางสาวปิยพร มาตุลกลุ แอปตาเซนเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงสี
โดยอนุภาคนาโนทองส าหรับการ
ตรวจวัด 8-oxo-dG ในปัสสาวะ
อย่างรวดเร็ว 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวง
มะลิ, รศ.ดร.อภิวัฒน์ 
ชมภูสอ, ผศ.ดร.ชฎา
มาศ สกลศิลป์ศริ ิ

ดีเด่น นางสาวจิราพรรณ สินธุ
ศิร ิ

การสังเคราะห์วสัดุนาโนคอมโพสติ
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์-ซิลิกา/ไททา

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์และนาโน

ผศ.ดร.วิยะดา หาญ
ชนะ 



เนียมไดออกไซด์ส าหรับแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้านาโนแบบทรโิบอิเล็กทริก 

เทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร ์

ด ี นางสาวชญานี แก้วพรม การพัฒนาวิธีตรวจวัดตะกั่วที่มี
ปริมาณน้อยในน ้าตัวอย่างโดยใช้
เทคนิคการกระเจิงแสง เรโซแนนซ์ข
องกราฟีนควอนตัมดอทท่ีเสริมด้วย
ไดเอทิลไดไธโอคาร์บาเมท 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี  
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ จันทร์
ไทย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น นางสาวธันยาภรณ์ ศริิ

วงษ ์
การผลิตเอทานอลจากกากมัน
ส าปะหลังด้วยกระบวนการย่อยให้
เป็นน ้าตาลพร้อมกับการหมัก 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
เทคโนโลย ี

ผศ.ดร.อภลิักษณ์ สลัก
ค า  

ด ี Mr. ABIL DERMAIL ความแตกต่างทางพันธุกรรมและผล
จากการผสมสลับในข้าวโพดหวาน
และข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
พืชไร่  
คณะเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.คุณเดช สรุิหาร, 
ผศ.ดร.สมพงศ์  
จันทร์แก้ว 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ดีเด่น นางสาวภัคสิรี สรณา
รักษ ์

การแสดงออกของ GM-CSF และ 
GM-CSF receptor และผลของ 
ตัวยับยั้ง GM-CSF ต่อการพัฒนา
โรคมะเร็งท่อน ้าด ี

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกลุ  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.กุลธิดา 
เวทีวุฒาจารย์, รศ.ดร.
ชัยศิริ วงศ์ค า, ผศ.ดร.
กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ ์ 

ด ี นางสาวกวินทรา  
แต้มประสิทธ์ิ 

การศึกษาพฤกษเคมีของส่วนเหนอื
ดินของข้าวเหนียว กข6 และ 
ข้าวเหนียวด าเพื่อก าหนดมาตรฐาน 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ความงาม
และสุขภาพ  
คณะเภสัชศาสตร ์

รศ.ดร.นาถธิดา วีระ
ปรียากูร,  
ผศ.ดร.แคทรียา สุทธา
นุช  

ด ี นางสาวทิมพิกา ชัย
ประเสริฐ 

บทบาทของ ZNF423 ในการ
ก้าวหน้าของมะเร็งท่อน ้าดีที่ถูก
กระตุ้นด้วยภาวะเครยีดของซิเดชัน 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกลุ  
คณะแพทยศาสตร ์

ผศ.ดร.เรณู ทานันท์, 
ผศ.ดร.อัญชลี  
เตชะเสน, ผศ.ดร.ชฎา
มาศ สกลศิลป์ศริิ, 
ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ 



ด ี นางสาวภัทรินทร์ โพธิ
พันธุ ์

ความส าคญัของ CD47 ในมะเร็งท่อ
น ้าดีและการพัฒนาเซลลเ์พาะเลี้ยง
มะเร็งท่อน ้าดีทีไ่ม่มีการแสดงออก
ของ CD47 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกลุ  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.กุลธิดา 
เวทีวุฒาจารย์, ผศ.ดร. 
กัลยาณี สวรรยา
วิสุทธิ,์ ผศ.นพ.ศักดา   
วราอัศวปต ิ

ด ี นางสาวสุกัญญา ศรี
จ าปา 

ผลขออนุภาคนาโนทองที่มีประจุบน
ผิวแตกต่างกันต่อการเข้าเซลล ์

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร์ บณัฑิต
วิทยาลัย 

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ 
ทิพยวัฒน์ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ดีเด่น นายณัฐวรรธ อุไรอ าไพ การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่าน
การใช้ทุนของคนไทยเช้ือสาย
เวียดนาม จังหวัดนครพนม 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.กีรติพร จูตะ
วิริยะ, ผศ.ดร.จักรพันธ์ 
ขัดชุ่มแสง 

ด ี นายวัฒนชัย ขวาล าธาร ความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นท่ีมี
สมาชิกย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน,์ 
ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์
ชัย 

ด ี นายยุทธพงษ ์จักรคม อิทธิพลของการจัดการความรู้ที่มผีล
ต่อสมรรถนะของบุคลากรใน
ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.วิยุทธ์ จ ารสั
พันธุ ์

ด ี นายชวลิต ทิพม่อม เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมใน
ระดับอ าเภอ จังหวัดมหาสารคาม 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะ
รัตน ์ 

ด ี Miss DANTING LI การเขียนประวัติศาสตร์ชาติใน
แบบเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ของจีน 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาลุ่มน ้าโขง
ศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร.ดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์,  
ผศ.ดร.เบญจวรรณ 
นาราสัจจ ์

 
 



รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2564  
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น ดร.พรสวรรค์ ค าอ่อนสา สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิ

เมอร์คอมโพสิตกลุ่ม PVDF โดยใช้
อนุภาคโลหะและอนุภาควสัดไุจ
แอนต์ไดอิเล็กตริกเป็นวัสดุเสริม 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ประสิทธ์ิ ทอง
ใบ 

ดีเด่น ดร.ธีรนุช นาชัยธง การศึกษาเชิงทฤษฎีและทดลองของ
วัสดุเซรามิกกลุ่ม TiO2 ท่ีมีค่าคงท่ี
ไดอิเล็กตริกสูง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ไพโรจน์ มลู
ตระกลู, รศ.ดร.
ประสิทธ์ิ ทองใบ 

ดีเด่น ดร.กัญญาภัค ศลิาแก้ว การปรับปรุงสมบตัิไดอิเล็กทริกของ
วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตชนิด 3-
เฟส: PVDF/BaTiO3/อนุภาคตัวน า
ไฟฟ้า 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.ประสิทธ์ิ ทอง
ใบ 

ดีเด่น ดร.มาศกร โทวันนัง การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสยี้อมไวแสงที่ใช้
ไทเทเนียม คาร์ไบด์ผสมคาร์บอน
และทังสเตนคารไ์บดผ์สมคาร์บอน
เป็นขั้วเคาน์เตอร ์

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร ์

ศ.ดร.วิทยา อมรกิจ
บ ารุง, รศ.ดร.สมัคร์ 
พิมานแพง 

ดีเด่น ดร.ก้องกิดากร วรสาร การหาค่าค าตอบท่ีเหมาะสมส าหรบั
จัดสรรทรัพยากรในการวางแผน 
การเพาะปลูกอ้อย 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ศ.ดร.กาญจนา 
เศรษฐนันท์ 

ดีเด่น ดร.พิศณุ ชัยจิตวณิชกลุ การปฏสิัมพันธ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ส าหรับผู้มภีาวะออทิสซมึ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ผศ.ดร.วิชชา เฟื่อง
จันทร์ 

ดีเด่น ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ การแปลสัญลักษณ์การสะกดมือไทย
แบบอัตโนมัต ิ

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.ธัชพงศ์ กตัญญู
กุล 

ดีเด่น ดร.กิตตินันท์ วันสาสืบ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงแอโร
อีลาสติกของโครงสรา้งเครื่องบิน
ด้วยการเชื่อมพลศาสตร์ของไหลเชิง

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรม 

ศ.ดร.สุจินต์ บรุีรัตน์, 
รศ.ดร.ณญัธิวัฒน์  
พลด ี



ค านวณและพลศาสตร์โครงสรา้งเชิง
ค านวณ 

เครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น ดร.เบญจมาศ คนแข็ง การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของ

เศษเหลือจากข้าวโพดไรส่ีม่วงด้วย
เชื้อราขาวเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
หยาบส าหรับสัตว์เคีย้วเอื้อง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิด
ทอง 

ดีเด่น ดร.อรวรรณ พันดวง การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอ
ไฮโดรเจนและมีเทนจากชีวมวลและ
ไฮโดรไลเสตของชีวมวลสาหร่าย
จุลภาค Chlorella sp. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลย ี

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง, 
ผศ.ดร.อภลิักษณ์ สลัก
ค า 

ด ี ดร.ภาณุพงศ์ ผลเจริญ การปรับปรุงและประเมิน
แบบจ าลองการเจริญเติบโตของมนั
ส าปะหลังโดยการทดสอบสีส่ายพนัธุ์
ในวันปลูกท่ีแตกต่างกัน 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาพืชไร ่
คณะเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง, 
ศ.ดร.สนั่น จอกลอย, 
รศ.ดร.นิมิตร วรสตู 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น ดร.อภินัทธ์ วงศ์เกียรติ

ขจร 
อัตราความส าเร็จในการรักษาแผลไฟ
ไหม้น ้าร้อนลวกโดยใช้ภาพถ่ายหลอด
เลือดอินโดไซยานินกรีน: การศึกษาไป
ข้างหน้าแบบพหุสถาบัน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คลินิก คณะ
แพทยศาสตร ์

ผศ.พลากร สุรกลุ
ประภา, รศ.
กมลวรรณ เจนวิถีสุข 

ดีเด่น ดร.นภสั  อามาตย์มุล
ตร ี

บทบาทการต้านมะเร็งของ Early B 
cell factor 1 ในมะเร็งท่อน ้าด ี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

ผศ.ดร.เรณู ทานันท,์ 
ศ.ดร.สมชาย ปิ่น
ละออ, รศ.ดร.
วัชรินทร์ ลอยลม, ผศ.
ดร.ชฎามาศ สกล
ศิลป์ศิริ, ผศ.ปิติ อึ้ง
อารีย์วิทยา 

ดีเด่น ดร.สรุีรตัน์ ปัดไธสง การค้นหาตัวบ่งช้ีทางชีวภาพส าหรับ
การพยากรณ์การลุกลาม และ 
การเกิดขึ้นอีกของมะเร็งท่อน ้าด ี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอย
ลม, รศ.ดร.นิษณา  
นามวาท, ดร.จฑุารพ 
เพชระบูรณิน 



ดีเด่น ดร.ปิยะ ประจ าวงศ์ บทบาทของโปรตีน Monopolar 
Spindle 1 ต่อการพัฒนาของมะเร็ง
ท่อน ้าดี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.กัลยาณี 
สวรรยาวิสุทธ์ิ, 
รศ.ดร.กุลธิดา 
เวทีวุฒาจารย ์

ดีเด่น ดร.มารุตพงศ์ เดช
อาญา 

บทบาทของเอนไซม์ N-
acetylgalactosaminyltransferases 
ในมะเร็งท่อน ้าด ี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล 
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์ค า, 
รศ.ดร.กัลยาณี 
สวรรยาวิสุทธิ,์ รศ.ดร.
อาทิตย์ ศิลป์ศิริวา
นิชย์ 

ดีเด่น ดร.กานดา ศรกายสิทธ์ิ ผลของการนวดไทยต่อระบบภูมิคุม้กัน
ในผู้สูงอาย ุ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ 
จ าเนียรทรง,  
ศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลา
ยุวัฒน์ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น Dr.Nguyen Thi Lan การพัฒนารูปแบบความร่วมมือ

อาจารย์กับบรรณารักษ์ห้องสมุดเพือ่
สนับสนุนการสอนและวิจัยของ
มหาวิทยาลยัสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ศ.ดร.กลุธิดา ท้วมสุข 

ด ี ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม
สมรรถนะผู้น านักเรยีนอาชีวศึกษา
เพื่อ 
การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดีในชุมชน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน คณะ
ศึกษาศาสตร ์

รศ.ดร.ธีรชัย เนตร
ถนอมศักดิ์, ศ.ดร.ธิดา
รัตน์ บุญมาศ 

ด ี ดร.สุวิชชาน อุ่นอุดม ผลของการใช้กิจกรรมในรูปแบบ 
Stabilize Simplify Automatize 
Restructure Complexify Model 
ต่อการพัฒนาการเขียนของผู้เรยีน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประยุกต์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.จอมรัฐ พัฒน
ศร 

ด ี ดร.ภาวดิา รังษ ี การจัดการประมงร่วมในการประมง
พาณิชย์จังหวัดระนอง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะ

ศ.ดร.เศกสรรค์ ยง
วณิชย ์



มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น นางสาวพิชญา มั่น

สุวรรณ 
การระบุชนิดของสตัว์ในกลุ่ม 
Cervidae โดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์
บางส่วนของบริเวณ D-loop 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา 
นิติวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง, 
รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ 

ดีเด่น นางสาวมุตตา ปรังประ
โคน 

วิธีการท าซ ้าส าหรับการหาผลเฉลย
ของอสมการการแปรผันบนอินเตอร์
เซกชันของเซตจุดตรึงในปริภมูิฮลิ
เบิร์ต 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.นิมิต นมิานะ 

ดีเด่น นางสาวนุชจรี สลิดกุล การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กขอล
วัสดุนาโนคอมโพสติแบคทีเรีย
เซลลูโลส/แบเรยีมเฟอไรต ์

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลย ี
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจ
สุนทร 

ดีเด่น นางสาวพัชรินทร์ ภูหมื่น การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบตัิ
แลนทานัมนิกเกลิออกไซดส์ าหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นขั้วตัวเก็บประจุความ
จุสูง 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.พาวินี กลางท่า
ไค่, รศ.ดร.สมัคร์ 
พิมานแพง 

ดีเด่น นายศุภณัฐ แช่มชื่น การพัฒนาระบบตรวจจับและ
จ าแนกคุณภาพไฟฟ้าด้วยวิธีการ
เรียนรู้ของเครื่อง 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.พิรัสม์ คุณกติต ิ

ดีเด่น นายสุเมธี พิมพกรรณ ์ ระบบทดสอบการคายประจุไฟฟ้า
สถิตระดับบอรด์ในกระบวนการ
ประกอบฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ ์

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.จีรนุช เสง่ียม
ศักดิ์ 

ดีเด่น นายนิติกร ศรีจรญู การจัดเส้นทางการรับส่งสินค้าแบบ
ผสมที่อนรุักษ์พลังงานโดยพิจารณา
กรอบเวลาและประเภทของถนน
ด้วยการหาค่าเหมาะสมที่สดุด้วย 
การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคที่มีการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ศ.ดร.กาญจนา 
เศรษฐนันท์, ผศ.ดร.ฐติิ
พงศ์ จ ารัส 



ดีเด่น นายนพดล จันทร์อ ่า การศึกษาสมบัติของโฟมที่ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพด้วยวิธีทากูชิและ 
การวิเคราะห์ด้วยเกรย์เพื่อใช้งาน
ส าหรับบรรจภุณัฑ์ออกฤทธ์ิ 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.พรนภา เกษม
ศิร ิ

ดีเด่น นายธีรพัฒน์ หนองหาร
พิทักษ์ 

การให้แสงสว่างในสมิอีสานโบราณ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

สถาปัตยกรรมศาสตรม
หาบัณฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.ยิ่งสวสัดิ์ ไชยะ
กุล 

ดีเด่น นางสาวชลธิชา ศรีโยธ ี การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยม เพื่อส่งเสรมิ
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ: 
กรณีศึกษาโรงเรยีนมัธยมขนาดใหญ่
บนถนนกลางเมือง เมืองขอนแก่น 

การวางแผนภาคและ
เมืองมหาบณัฑิต  
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

ดร.ปัทมพร วงศ์วิรยิะ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท 
รางวลั ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ดีเด่น นางสาวกวินดา ศรียอด การปรับสภาพชีวมวลสาหร่ายขนาด
เล็ก ด้วยเอนไซม์ เพื่อการผลิต 
ไบโอไฮโดรเจน 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
เทคโนโลย ี

ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่ง
กลาง 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ดีเด่น นางสาวพรภัทรา มาพะ

เนาว ์
การศึกษาฤทธ์ิต้านมะเร็งของกรดยู
โซลิกในเซลลม์ะเร็งท่อน ้าด ี

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกลุ  
คณะแพทยศาสตร ์

ผศ.ดร.ชฎามาศ สกล
ศิลป์ศิริ,  
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอย
ลม, ผศ.ดร.เรณู 
ทานันท์, ดร.ศิรินาฏ 
ศรีจันทร ์

ดีเด่น นางสาวปัทมา พรม
จันทร์ 

แบบแผนเมตาบอลซิึมของ
กระบวนการก่อมะเร็งท่อน ้าดีทีเ่กิด
จากติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด 
Opisthorchis viverrini และการ
ป้องกันโดย 
การใช้พราซิควอนเทลในแบบจ าลอง
หนูแฮมสเตอร ์

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกลุ 
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอย
ลม, รศ.ดร.นิษณา 
นามวาท, ดร.จฑุารพ 
เพชระบูรณิน 



ดีเด่น นางสาวแพรววลี วินทะ
ไชย 

การตรวจ cell free DNA ในเลือด
เพื่อใช้เป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพ ใน
การวินิจฉัยมะเร็งท่อน ้าด ี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ดร.อภญิญา จุส๊กุล, 
ผศ.ดร.อัญชลี  
เตชะเสน 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ดีเด่น นายเด่นพงษ์ แสนค า ท่าทีของพุทธปรัชญาเถรวาทกับการ
พิจารณาปญัหาทางญาณวิทยาของ 
วิกิพีเดีย 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบ
นอก,  
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญ
หนุน 

ด ี นางสาวนุชนารถ 
สมควร 

กระบวนการกลายเป็นเกษตรกร
ผู้ประกอบการของเกษตรกร ใน
จังหวัดขอนแก่น 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.รักชนก ช านาญ
มาก, ผศ.ดร.วณิชชา 
ณรงค์ชัย 

ด ี นางสาวจิตตมิา 
พัฒนธนาภา 

สัญญะพญานาคกบัการต่อรองเชิง
อ านาจในการพัฒนาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ จังหวัดมุกดาหาร 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์
ชัย, ผศ.ดร.รักชนก 
ช านาญมาก 

ด ี นางสาวจิตตมิา ไกรศรี
วรรธนะ 

วาทกรรมการพูดในท่ีสาธารณะ: 
การวิเคราะหล์ักษณะโครงสร้าง
สุนทรพจน์และส่วนขยายใจความ
ส าคัญจากคลังข้อมลูรายการเท็ด
ทอล์ค 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล 

 


