รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจาปี 2563
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น ดร.กฤษณะ พรมพา

ดีเด่น ดร.กนกวรรณ ใจเอ็นดู

ดี

ดร.พรสวรรค์ ศรีคา

ดี

ดร.วัฒนา ตุ่ยไชย

ชื่อเรื่อง
การปรับปรุงสมบัติไดอิเล็กทริกและ
ความไม่เป็นเชิงเส้นทางไฟฟ้า ของ
วัสดุเซรามิกส์
CaCu3Ti4O12/TiO2 โดยการเจือ
ด้วยไอออนของโลหะทีต่ าแหน่ง Ca,
Cu และ Ti เพื่อการประยุกต์เป็นตัว
เก็บประจุประสิทธิภาพสูง
เซนเซอร์ทางเคมีที่สร้างจากซิลเวอร์
นาโนคลัสเตอร์และคาร์บอนดอทที่มี
สมบัตเิ ชิงแสงพิเศษ
การศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง
สมบัติทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก
และสมบัติทาง เทอร์โมอิเล็กทริก
ของซิงค์ออกไซด์เจือด้วยไนโตรเจน
ซิงค์ออกไซด์เจือด้วย อะลูมิเนียม ซิ
งค์ออกไซด์เจือด้วยแกลเลียม
สตรอน เทียมไททาเนตเจือด้วย
โคบอลต์ และสตรอนเทียมไททาเนต
เจือด้วยไนโตรเจน แลนทานัม และ
ดิสโพรเซียม
สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกและ
สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กตริก
ประสิทธิภาพสูงกลุม่ TiO2 สาหรับ
ประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าและ
ใช้งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพ
สิต

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์
ซิตัง, รศ.ดร.ธานินทร์
ปัจจุโส

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.วิทยา เงินแท้

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์

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

รศ.ดร.ไพโรจน์ มูล
ตระกูล

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น ดร.ประกาศิต ดวงพา
เพ็ง

ชื่อเรื่อง
หลักสูตร/คณะ
สารพฤกษเคมี คุณสมบัตติ ้านอนุมลู ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
อิสระ และการถ่ายทอดลักษณะของ สาขาวิชาพืชไร่
สารแอนโทไซยานินในช่อดอกเพศผู้ คณะเกษตรศาสตร์
ข้าวโพด (Zea mays L.)

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.คุณเดช สุริหาร,
ผศ.ดร.คมศร
ลมไธสง

ดี

ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร

ดี

ดร.วนาลัย วิริยะสุธี

ผลการชี้นาด้วยการมองเห็นต่อการ
รับรู้รสเค็ม การบริโภค ความชอบ
ด้านประสาทสัมผัส อารมณ์
ความรูส้ ึกและการยอมรับของ
ผู้บริโภคในแบบจาลองของซอสถั่ว
เหลือง
การบ่งชี้เชื้อสาเหตุ วิธีคัดเลือกพันธุ์
ต้านทาน และการควบคุมโรคใบจุด
โดยชีววิธีในแก่นตะวัน (Helianthus
tuberosus L.)

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร คณะ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว,
ศ.ดร.วิฑรู ย์
ปริญญาวิวัฒน์กุล

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.สนั่น จอกลอย,
อ.ดร.สุวติ า แสไพศาล

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิจัยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะ
เภสัชศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์

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

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น ดร.สุญาณี ทองโชติ

ชื่อเรื่อง
การกระตุ้นวิถีออโตฟาจีในการใน
การควบคุมการดาเนินโรคมะเร็งท่อ
น้าดีและความไวต่อยาเคมีบาบัด

ดีเด่น Dr.May Thu Soe

ดี

ดี

การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวด้วยการ
บดพลังงานสูง: การเตรียมการ
ตรวจสอบคุณลักษณะ และการใช้
เป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะเยื่อเมือก
ดร.กิตติยา วิทยาพิพัฒน์ การวิเคราะห์สารชีวสังเคราะห์จาก
เชื้อ Pseudomonas stutzeri ST
1302 ในการยับยั้งเชื้อ Pythium
insidiosum
ดร.ดวงเดือน ธรรมนา การเลือกสารบ่งชี้มะเร็งท่อน้าดีจาก
รถสกุล
สารคัดหลั่งโดยการใช้ชีวสารสนเทศ

รศ.ดร.นภภัค ใจภักดี,
ผศ.ดร.ผดุงขวัญ
จิตโรภาส
รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริ
ยชาติกุล, รศ.ดร.ฉวี
เย็นใจ
รศ.ดร.ศิริพร ปรุง
วิทยา, ผศ.ดร.ธนกร
ปรุงวิทยา

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น ดร.ณัฐพล มีแก้ว

ชื่อเรื่อง
ความมั่นคงการดารงชีพของ
ครัวเรือนในถิ่นต้นทางของแรงงาน

ย้ายถิ่นอีสานใต้ในอุตสาหกรรม
ประมงทะเล
ดีเด่น ดร.ภาณุพงศ์ แสงดี
การพัฒนารูปแบบการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยประยุกต์ใช้การ
วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและการ
วิเคราะห์กลุ่ม
ดี ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผล
การดาเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต้นแบบในประเทศไทย

ดี

ดร.จตุพร ดอนโสม

ดี

ดร.ยุทธนา เจริญรื่น

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ปฏิบัติการในชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
บนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
สาขาวิชาสังคมวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ตัวแบบวงชีวิตและลิงค์เดต้าสาหรับ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
การจัดการดิจิทลั
สาขาวิชาสารสนเทศ
คอลเล็กชันสถาบันอุดมศึกษาไทย
ศึกษา คณะ
(ทีดีซีเอ็ม)
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

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

รศ.ดร.สุกญ
ั ญา เอมอิม่
ธรรม

ผศ.ดร.พัชรินทร์ ลา
ภานันท์, ผศ.ดร.รัก
ชนก ชานาญมาก
ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น นายธรรมนูญ ชาญ
ขนิษฐา

ชื่อเรื่อง
การสลายตัวเชิงแสงของสีย้อมเอโซ
และสารมลพิษอินทรีย์ด้วยสารกึ่ง
ตัวนาซิงค์ออกไซด์

ดีเด่น นางสาวปิยพร มาตุลกุล แอปตาเซนเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงสี
โดยอนุภาคนาโนทองสาหรับการ
ตรวจวัด 8-oxo-dG ในปัสสาวะ
อย่างรวดเร็ว
ดีเด่น นางสาวจิราพรรณ สินธุ
ศิริ

การสังเคราะห์วสั ดุนาโนคอมโพสิต
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์-ซิลิกา/ไททา

หลักสูตร/คณะ
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์และนาโน

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สุวัตร นานันท์

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

ดี

เนียมไดออกไซด์สาหรับแหล่งกาเนิด
ไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก
นางสาวชญานี แก้วพรม การพัฒนาวิธีตรวจวัดตะกั่วที่มี
ปริมาณน้อยในน้าตัวอย่างโดยใช้
เทคนิคการกระเจิงแสง เรโซแนนซ์ข
องกราฟีนควอนตัมดอทที่เสริมด้วย
ไดเอทิลไดไธโอคาร์บาเมท

เทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศักดิส์ ิทธิ์ จันทร์
ไทย

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น นางสาวธันยาภรณ์ ศิริ
วงษ์

ดี

Mr. ABIL DERMAIL

ชื่อเรื่อง
การผลิตเอทานอลจากกากมัน
สาปะหลังด้วยกระบวนการย่อยให้
เป็นน้าตาลพร้อมกับการหมัก

หลักสูตร/คณะ
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
เทคโนโลยี
ความแตกต่างทางพันธุกรรมและผล วิทยาศาสตร
จากการผสมสลับในข้าวโพดหวาน มหาบัณฑิต สาขาวิชา
และข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม
พืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลัก
คา

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

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น นางสาวภัคสิรี สรณา
รักษ์

ชื่อเรื่อง
การแสดงออกของ GM-CSF และ
GM-CSF receptor และผลของ
ตัวยับยั้ง GM-CSF ต่อการพัฒนา
โรคมะเร็งท่อน้าดี

ดี

นางสาวกวินทรา
แต้มประสิทธิ์

การศึกษาพฤกษเคมีของส่วนเหนือ
ดินของข้าวเหนียว กข6 และ
ข้าวเหนียวดาเพื่อกาหนดมาตรฐาน

ดี

นางสาวทิมพิกา ชัย
ประเสริฐ

บทบาทของ ZNF423 ในการ
ก้าวหน้าของมะเร็งท่อน้าดีที่ถูก
กระตุ้นด้วยภาวะเครียดของซิเดชัน

หลักสูตร/คณะ
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ความงาม
และสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.กุลธิดา
เวทีวุฒาจารย์, รศ.ดร.
ชัยศิริ วงศ์คา, ผศ.ดร.
กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
รศ.ดร.นาถธิดา วีระ
ปรียากูร,
ผศ.ดร.แคทรียา สุทธา
นุช
ผศ.ดร.เรณู ทานันท์,
ผศ.ดร.อัญชลี
เตชะเสน, ผศ.ดร.ชฎา
มาศ สกลศิลป์ศริ ิ,
ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ

ดี

นางสาวภัทรินทร์ โพธิ
พันธุ์

ความสาคัญของ CD47 ในมะเร็งท่อ
น้าดีและการพัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยง
มะเร็งท่อน้าดีทไี่ ม่มีการแสดงออก
ของ CD47

ดี

นางสาวสุกัญญา ศรี
จาปา

ผลขออนุภาคนาโนทองที่มีประจุบน
ผิวแตกต่างกันต่อการเข้าเซลล์

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย

รศ.ดร.กุลธิดา
เวทีวุฒาจารย์, ผศ.ดร.
กัลยาณี สวรรยา
วิสุทธิ,์ ผศ.นพ.ศักดา
วราอัศวปติ
ผศ.ดร.พัชราภรณ์
ทิพยวัฒน์

หลักสูตร/คณะ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาลุ่มน้าโขง
ศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

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

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท
รางวัล ชื่อ-สกุล
ดีเด่น นายณัฐวรรธ อุไรอาไพ

ชื่อเรื่อง
การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่าน
การใช้ทุนของคนไทยเชื้อสาย
เวียดนาม จังหวัดนครพนม

ดี

นายวัฒนชัย ขวาลาธาร ความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มี
สมาชิกย้ายถิ่นไปทางานต่างประเทศ

ดี

นายยุทธพงษ์ จักรคม

อิทธิพลของการจัดการความรู้ที่มผี ล
ต่อสมรรถนะของบุคลากรใน
สานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดี

นายชวลิต ทิพม่อม

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมใน
ระดับอาเภอ จังหวัดมหาสารคาม

ดี

Miss DANTING LI

การเขียนประวัติศาสตร์ชาติใน
แบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของจีน

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์,
ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์
ชัย
ผศ.ดร.วิยุทธ์ จารัส
พันธุ์

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะ
รัตน์

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

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจาปี 2564
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ชื่อเรื่อง
ดีเด่น ดร.พรสวรรค์ คาอ่อนสา สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิ
เมอร์คอมโพสิตกลุ่ม PVDF โดยใช้
อนุภาคโลหะและอนุภาควัสดุไจ
แอนต์ไดอิเล็กตริกเป็นวัสดุเสริม
ดีเด่น ดร.ธีรนุช นาชัยธง
การศึกษาเชิงทฤษฎีและทดลองของ
วัสดุเซรามิกกลุ่ม TiO2 ที่มีค่าคงที่
ไดอิเล็กตริกสูง
ดีเด่น ดร.กัญญาภัค ศิลาแก้ว

ดีเด่น ดร.มาศกร โทวันนัง

ดีเด่น ดร.ก้องกิดากร วรสาร

ดีเด่น ดร.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล

ดีเด่น ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ

ดีเด่น ดร.กิตตินันท์ วันสาสืบ

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์

การปรับปรุงสมบัติไดอิเล็กทริกของ
วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตชนิด 3เฟส: PVDF/BaTiO3/อนุภาคตัวนา
ไฟฟ้า
การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้
ไทเทเนียม คาร์ไบด์ผสมคาร์บอน
และทังสเตนคาร์ไบด์ผสมคาร์บอน
เป็นขั้วเคาน์เตอร์
การหาค่าคาตอบที่เหมาะสมสาหรับ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
จัดสรรทรัพยากรในการวางแผน
สาขาวิชาวิศวกรรม
การเพาะปลูกอ้อย
อุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
การปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาหรับผู้มภี าวะออทิสซึม
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
การแปลสัญลักษณ์การสะกดมือไทย ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
แบบอัตโนมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงแอโร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
อีลาสติกของโครงสร้างเครื่องบิน
สาขาวิชาวิศวกรรม
ด้วยการเชื่อมพลศาสตร์ของไหลเชิง

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทอง
ใบ

รศ.ดร.ไพโรจน์ มูล
ตระกูล, รศ.ดร.
ประสิทธิ์ ทองใบ
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทอง
ใบ

ศ.ดร.วิทยา อมรกิจ
บารุง, รศ.ดร.สมัคร์
พิมานแพง

ศ.ดร.กาญจนา
เศรษฐนันท์

ผศ.ดร.วิชชา เฟื่อง
จันทร์

รศ.ดร.ธัชพงศ์ กตัญญู
กุล

ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์,
รศ.ดร.ณัญธิวัฒน์
พลดี

คานวณและพลศาสตร์โครงสร้างเชิง เครื่องกล คณะ
คานวณ
วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น ดร.เบญจมาศ คนแข็ง

ดีเด่น ดร.อรวรรณ พันดวง

ดี

ดร.ภาณุพงศ์ ผลเจริญ

ชื่อเรื่อง
การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของ
เศษเหลือจากข้าวโพดไร่สีม่วงด้วย
เชื้อราขาวเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
หยาบสาหรับสัตว์เคีย้ วเอื้อง
การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอ
ไฮโดรเจนและมีเทนจากชีวมวลและ
ไฮโดรไลเสตของชีวมวลสาหร่าย
จุลภาค Chlorella sp.
การปรับปรุงและประเมิน
แบบจาลองการเจริญเติบโตของมัน
สาปะหลังโดยการทดสอบสีส่ ายพันธุ์
ในวันปลูกที่แตกต่างกัน

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิด
ทอง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยี
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง,
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลัก
คา

ชื่อเรื่อง
อัตราความสาเร็จในการรักษาแผลไฟ
ไหม้น้าร้อนลวกโดยใช้ภาพถ่ายหลอด
เลือดอินโดไซยานินกรีน: การศึกษาไป
ข้างหน้าแบบพหุสถาบัน
บทบาทการต้านมะเร็งของ Early B
cell factor 1 ในมะเร็งท่อน้าดี

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คลินิก คณะ
แพทยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.พลากร สุรกุล
ประภา, รศ.
กมลวรรณ เจนวิถีสุข

การค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสาหรับ
การพยากรณ์การลุกลาม และ
การเกิดขึ้นอีกของมะเร็งท่อน้าดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์

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

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น ดร.อภินัทธ์ วงศ์เกียรติ
ขจร

ดีเด่น ดร.นภัส อามาตย์มุล
ตรี

ดีเด่น ดร.สุรีรตั น์ ปัดไธสง

ผศ.ดร.เรณู ทานันท์,
ศ.ดร.สมชาย ปิ่น
ละออ, รศ.ดร.
วัชรินทร์ ลอยลม, ผศ.
ดร.ชฎามาศ สกล
ศิลป์ศิริ, ผศ.ปิติ อึ้ง
อารีย์วิทยา
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอย
ลม, รศ.ดร.นิษณา
นามวาท, ดร.จุฑารพ
เพชระบูรณิน

ดีเด่น ดร.ปิยะ ประจาวงศ์

ดีเด่น ดร.มารุตพงศ์ เดช
อาญา

ดีเด่น ดร.กานดา ศรกายสิทธิ์

บทบาทของโปรตีน Monopolar
Spindle 1 ต่อการพัฒนาของมะเร็ง
ท่อน้าดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์
บทบาทของเอนไซม์ Nปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
acetylgalactosaminyltransferases สาขาวิชาชีวเคมีทาง
ในมะเร็งท่อน้าดี
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์
ผลของการนวดไทยต่อระบบภูมิคมุ้ กัน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ในผู้สูงอายุ
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.กัลยาณี
สวรรยาวิสุทธิ์,
รศ.ดร.กุลธิดา
เวทีวุฒาจารย์
รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์คา,
รศ.ดร.กัลยาณี
สวรรยาวิสุทธิ,์ รศ.ดร.
อาทิตย์ ศิลป์ศิริวา
นิชย์
ผศ.ดร.อมรรัตน์
จาเนียรทรง,
ศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลา
ยุวัฒน์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น Dr.Nguyen Thi Lan

ดี

ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก

ดี

ดร.สุวิชชาน อุ่นอุดม

ดี

ดร.ภาวิดา รังษี

ชื่อเรื่อง
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือ
อาจารย์กับบรรณารักษ์ห้องสมุดเพือ่
สนับสนุนการสอนและวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม
สมรรถนะผู้นานักเรียนอาชีวศึกษา
เพื่อ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในชุมชน
ผลของการใช้กิจกรรมในรูปแบบ
Stabilize Simplify Automatize
Restructure Complexify Model
ต่อการพัฒนาการเขียนของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
การจัดการประมงร่วมในการประมง
พาณิชย์จังหวัดระนอง

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประยุกต์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะ

ผศ.ดร.จอมรัฐ พัฒน
ศร

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

ศ.ดร.เศกสรรค์ ยง
วณิชย์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น นางสาวพิชญา มั่น
สุวรรณ

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

ดีเด่น

ผศ.ดร.นิมิต นิมานะ

ดีเด่น

ดีเด่น

ดีเด่น

ดีเด่น

ดีเด่น

ชื่อเรื่อง
หลักสูตร/คณะ
การระบุชนิดของสัตว์ในกลุ่ม
วิทยาศาสตร
Cervidae โดยใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บางส่วนของบริเวณ D-loop
นิติวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์
นางสาวมุตตา ปรังประ วิธีการทาซ้าสาหรับการหาผลเฉลย วิทยาศาสตร
โคน
ของอสมการการแปรผันบนอินเตอร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เซกชันของเซตจุดตรึงในปริภมู ิฮลิ
คณิตศาสตร์ประยุกต์
เบิร์ต
คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวนุชจรี สลิดกุล การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กขอล
วิทยาศาสตร
วัสดุนาโนคอมโพสิตแบคทีเรีย
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เซลลูโลส/แบเรียมเฟอไรต์
วัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรินทร์ ภูหมื่น การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติ วิทยาศาสตร
แลนทานัมนิกเกิลออกไซด์สาหรับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประยุกต์ใช้เป็นขั้วตัวเก็บประจุความ ฟิสิกส์
จุสูง
คณะวิทยาศาสตร์
นายศุภณัฐ แช่มชื่น
การพัฒนาระบบตรวจจับและ
วิศวกรรมศาสตร
จาแนกคุณภาพไฟฟ้าด้วยวิธีการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เรียนรู้ของเครื่อง
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
นายสุเมธี พิมพกรรณ์
ระบบทดสอบการคายประจุไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร
สถิตระดับบอร์ดในกระบวนการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
นายนิติกร ศรีจรูญ
การจัดเส้นทางการรับส่งสินค้าแบบ วิศวกรรมศาสตร
ผสมที่อนุรักษ์พลังงานโดยพิจารณา มหาบัณฑิต สาขาวิชา
กรอบเวลาและประเภทของถนน
วิศวกรรมอุตสาหการ
ด้วยการหาค่าเหมาะสมที่สดุ ด้วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคที่มีการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจ
สุนทร

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

รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยม
ศักดิ์

ศ.ดร.กาญจนา
เศรษฐนันท์, ผศ.ดร.ฐิติ
พงศ์ จารัส

ดีเด่น นายนพดล จันทร์อ่า

ดีเด่น นายธีรพัฒน์ หนองหาร
พิทักษ์

ดีเด่น นางสาวชลธิชา ศรีโยธี

การศึกษาสมบัติของโฟมที่ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพด้วยวิธีทากูชิและ
การวิเคราะห์ด้วยเกรย์เพื่อใช้งาน
สาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ออกฤทธิ์
การให้แสงสว่างในสิมอีสานโบราณ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของ การวางแผนภาคและ
นักเรียนโรงเรียนมัธยม เพื่อส่งเสริม เมืองมหาบัณฑิต
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ:
คณะสถาปัตยกรรม
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ศาสตร์
บนถนนกลางเมือง เมืองขอนแก่น

รศ.ดร.พรนภา เกษม
ศิริ

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะ
กุล

ดร.ปัทมพร วงศ์วิรยิ ะ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเด่น นางสาวกวินดา ศรียอด

ชื่อเรื่อง
หลักสูตร/คณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การปรับสภาพชีวมวลสาหร่ายขนาด วิทยาศาสตร
ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่ง
เล็ก ด้วยเอนไซม์ เพื่อการผลิต
มหาบัณฑิต สาขาวิชา กลาง
ไบโอไฮโดรเจน
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
เทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ชื่อเรื่อง
ดีเด่น นางสาวพรภัทรา มาพะ การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของกรดยู
เนาว์
โซลิกในเซลล์มะเร็งท่อน้าดี

หลักสูตร/คณะ
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์

ดีเด่น นางสาวปัทมา พรม
จันทร์

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์

แบบแผนเมตาบอลิซึมของ
กระบวนการก่อมะเร็งท่อน้าดีทเี่ กิด
จากติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด
Opisthorchis viverrini และการ
ป้องกันโดย
การใช้พราซิควอนเทลในแบบจาลอง
หนูแฮมสเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ชฎามาศ สกล
ศิลป์ศิริ,
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอย
ลม, ผศ.ดร.เรณู
ทานันท์, ดร.ศิรินาฏ
ศรีจันทร์
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอย
ลม, รศ.ดร.นิษณา
นามวาท, ดร.จุฑารพ
เพชระบูรณิน

ดีเด่น นางสาวแพรววลี วินทะ
ไชย

การตรวจ cell free DNA ในเลือด
เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ใน
การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้าดี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ดร.อภิญญา จุส๊ กุล,
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ผศ.ดร.อัญชลี
บัณฑิตวิทยาลัย
เตชะเสน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท
รางวัล ชื่อ-สกุล
ดีเด่น นายเด่นพงษ์ แสนคา

ชื่อเรื่อง
ท่าทีของพุทธปรัชญาเถรวาทกับการ
พิจารณาปัญหาทางญาณวิทยาของ
วิกิพีเดีย

ดี

นางสาวนุชนารถ
สมควร

กระบวนการกลายเป็นเกษตรกร
ผู้ประกอบการของเกษตรกร ใน
จังหวัดขอนแก่น

ดี

นางสาวจิตติมา
พัฒนธนาภา

สัญญะพญานาคกับการต่อรองเชิง
อานาจในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดมุกดาหาร

ดี

นางสาวจิตติมา ไกรศรี
วรรธนะ

วาทกรรมการพูดในที่สาธารณะ:
การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง
สุนทรพจน์และส่วนขยายใจความ
สาคัญจากคลังข้อมูลรายการเท็ด
ทอล์ค

หลักสูตร/คณะ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบ
นอก,
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญ
หนุน
ผศ.ดร.รักชนก ชานาญ
มาก, ผศ.ดร.วณิชชา
ณรงค์ชัย
ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์
ชัย, ผศ.ดร.รักชนก
ชานาญมาก
ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล

