
 

 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฉบับท่ี 33/2564 

เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธดีเดน/ดี ประจําป 2563 

......................................... 

                                                   

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการโครงการวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 

2563 ไปแลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2563 ได

พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธดีเดน/ดี ดังกลาวเรียบรอยแลว จึงใครขอประกาศรายชื ่อผู ไดรับรางวัล

วิทยานิพนธดีเดน/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบ

เกียรติบัตรแกผูที่ไดรับรางวัล และมอบโลเกียรติคุณสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาที่

ไดรับรางวัล ท้ังนี้กําหนดการพิธีมอบรางวัลจะประกาศใหทราบในภายหลังตอไป 

 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 (ศาสตราจารยวราภรณ ภูตะลุน) 

                                                                      รองคณบดีฝายวิชาการ 

                                                             ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



รางวัลวิทยานิพนธดีเดน/ดี ประจําป 2563 
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ-ปริญญาเอก 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 

ดีเดน ดร.กฤษณะ พรมพา การปรับปรุงสมบติไดอิเล็กทริกและความไมเปนเชิงเสนทางไฟฟา ของ

วัสดุเซรามิกส CaCu3Ti4O12/TiO2 โดยการเจือดวยไอออนของโลหะท่ี

ตําแหนง Ca, Cu และ Ti เพ่ือการประยุกตเปนตัวเก็บประจุ

ประสิทธิภาพสูง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาฟสกิส  

คณะวิทยาศาสตร 

ศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง, รศ.ดร.ธานินทร 

ปจจุโส 

ดีเดน ดร.กนกวรรณ ใจเอ็นด ู เซนเซอรทางเคมีท่ีสรางจากซิลเวอรนาโนคลสัเตอรและคารบอนดอทท่ีมี

สมบัตเิชิงแสงพิเศษ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี 

คณะวิทยาศาสตร 

ศ.ดร.วิทยา เงินแท 

ดี  ดร.พรสวรรค ศรีคํา การศึกษาสมบัติทางโครงสราง สมบัติทางแสง สมบัติทางแมเหล็ก และ

สมบัติทาง เทอรโมอิเล็กทริก ของซิงคออกไซดเจือดวยไนโตรเจน  

ซิงคออกไซดเจือดวย อะลมูิเนียม ซิงคออกไซดเจือดวยแกลเลียม  

สตรอน เทียมไททาเนตเจือดวย โคบอลต และสตรอนเทียมไททาเนต 

เจือดวยไนโตรเจน แลนทานัม และดิสโพรเซยีม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาฟสกิส 

คณะวิทยาศาสตร 

รศ.ดร.ไพโรจน มลูตระกูล 

ดี  ดร.วัฒนา ตุยไชย สมบัติทางไจแอนตไดอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟาของวัสดไุดอิเล็กตริก

ประสิทธิภาพสูงกลุม TiO2 สําหรบัประยุกตเปนตัวเก็บประจุไฟฟาและ

ใชงานในวัสดุพอลิเมอรนาโนคอมโพสิต 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาฟสกิส 

คณะวิทยาศาสตร 

รศ.ดร.ประสิทธ์ิ ทองใบ, ดร.ศุภมาศ  

ดานวิทยากุล, ดร.ณรงค จันทรเลก็ 

 

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ-ปริญญาเอก 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 

ดีเดน ดร.ประกาศิต ดวงพาเพ็ง สารพฤกษเคมี คุณสมบัตติานอนุมลูอิสระ และการถายทอดลักษณะของ

สารแอนโทไซยานินในชอดอกเพศผูขาวโพด (Zea mays L.) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพืชไร 

คณะเกษตรศาสตร 

รศ.ดร.คุณเดช สรุิหาร, ผศ.ดร.คมศร  

ลมไธสง 

ดี ดร.พีระพงษ วงษทหาร ผลการช้ีนําดวยการมองเห็นตอการรับรูรสเค็ม การบริโภค ความชอบ

ดานประสาทสมัผสั อารมณความรูสึกและการยอมรับของผูบริโภคใน

แบบจําลองของซอสถ่ัวเหลอืง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลย ี

การอาหาร คณะเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.อัมพร แซเอียว, ศ.ดร.วิฑูรย  

ปริญญาวิวัฒนกุล 

 



 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ-ปริญญาเอก 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 

ดีเดน ดร.สญุาณ ีทองโชต ิ การกระตุนวิถีออโตฟาจีในการในการควบคุมการดําเนินโรคมะเร็งทอ

น้ําดีและความไวตอยาเคมีบําบัด 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมีทาง

การแพทยและชีววิทยาโมเลกุล  

คณะแพทยศาสตร 

รศ.ดร.นิษณา นามวาท, ศ.ดร.พวงรัตน  

ยงวณิชย, รศ.ดร.วัชรินทร ลอยลม 

ดีเดน Dr.May Thu Soe การดัดแปรแปงขาวเหนียวดวยการบดพลังงานสูง: การเตรียมการ

ตรวจสอบคุณลักษณะ และการใชเปนสารกอฟลมยดึเกาะเยื่อเมือก 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา

เภสัชภณัฑ คณะเภสัชศาสตร 

ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี, ผศ.ดร.ผดุงขวัญ  

จิตโรภาส 

ดี ดร.กิตติยา วิทยาพิพัฒน การวิเคราะหสารชีวสังเคราะหจากเช้ือ Pseudomonas stutzeri ST 

1302 ในการยับยั้งเช้ือ Pythium insidiosum 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การแพทย คณะเทคนิคการแพทย 

รศ.ดร.จุฬารตัน ปริยชาติกุล, รศ.ดร.ฉวี  

เย็นใจ 

ดี ดร.ดวงเดือน ธรรมนารถสกุล การเลือกสารบงช้ีมะเร็งทอน้ําดีจากสารคดัหลั่งโดยการใชชีวสารสนเทศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย คณะเทคนิคการแพทย 

รศ.ดร.ศิริพร ภัทรกิจกําจร, ผศ.ดร.ธนกร 

ปรุงวิทยา 

 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-ปริญญาเอก 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 

ดีเดน ดร.ณัฐพล มีแกว ความมั่นคงการดํารงชีพของครัวเรอืนในถ่ินตนทางของแรงงานยายถ่ิน

อีสานใตในอุตสาหกรรมประมงทะเล 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน  

ดีเดน ดร.ภาณุพงศ แสงด ี การพัฒนารูปแบบการประเมินคณุภาพสถานศึกษาดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยประยุกตใชการวิเคราะหมูลคาเพ่ิมและการวิเคราะห

กลุม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ผศ.ดร.จตภุูมิ เขตจัตุรสั, ผศ.ดร.ประกฤติยา 

ทักษิโณ 

 

 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 

ดี ดร.วนาลัย วิริยะสุธี การบงช้ีเช้ือสาเหตุ วิธีคัดเลือกพันธุตานทาน และการควบคุมโรคใบจุด

โดยชีววิธีในแกนตะวัน (Helianthus tuberosus L.) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพืชไร 

คณะเกษตรศาสตร 

ศ.ดร.สน่ัน จอกลอย, อ.ดร.สุวิตา แสไพศาล 



รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 

ดี ดร.จารุกัญญา อุดานนท การพัฒนาตัวช้ีวัดการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนผูสูงอายุ

ตนแบบในประเทศไทย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รศ.ดร.สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม 

ดี ดร.จตุพร ดอนโสม ปฏิบัติการในชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพ้ืนท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผศ.ดร.พัชรินทร ลาภานันท, ผศ.ดร.รักชนก 

ชํานาญมาก 

ดี ดร.ยุทธนา เจริญรื่น ลิงคเดตาสําหรับดจิิทัลคอลเล็กชันสถาบันอุดมศึกษาไทย (ทีดีซี) ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ศ.ดร.กุลธิดา ทวมสุข 

 
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ-ปริญญาโท 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 

ดีเดน นายธรรมนูญ ชาญขนิษฐา การสลายตัวเชิงแสงของสียอมเอโซและสารมลพิษอินทรียดวยสารก่ึง

ตัวนําซิงคออกไซด 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี  

คณะวิทยาศาสตร 

รศ.ดร.สุวัตร นานันท 

ดีเดน นางสาวปยพร มาตุลกุล แอปตาเซนเซอรชนิดเปลี่ยนแปลงสีโดยอนุภาคนาโนทองสําหรับการ

ตรวจวัด 8-oxo-dG ในปสสาวะอยางรวดเร็ว 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร

และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร 

รศ.ดร.ธีระพงษ พวงมะลิ, รศ.ดร.อภิวัฒน 

ชมภูสอ, ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศลิปศิร ิ

ดีเดน นางสาวจิราพรรณ สินธุศิร ิ การสังเคราะหวัสดุนาโนคอมโพสติปอรตแลนดซเีมนต-ซลิิกา/ไททาเนียม

ไดออกไซดสําหรับแหลงกําเนิดไฟฟานาโนแบบทริโบอิเล็กทริก 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร

และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร 

ผศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ 

ดี นางสาวชญานี แกวพรม การพัฒนาวิธีตรวจวัดตะก่ัวท่ีมีปรมิาณนอยในน้ําตัวอยางโดยใชเทคนิค

การกระเจิงแสง เรโซแนนซของกราฟนควอนตัมดอทท่ีเสริมดวยไดเอทิล

ไดไธโอคารบาเมท 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี  

คณะวิทยาศาสตร 

รศ.ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ จันทรไทย 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ-ปริญญาโท 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 

ดีเดน นางสาวธันยาภรณ ศริิวงษ การผลิตเอทานอลจากกากมันสําปะหลังดวยกระบวนการยอยใหเปน

น้ําตาลพรอมกับการหมัก 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.อภลิักษณ สลักคํา  

ดี Mr. ABIL DERMAIL ความแตกตางทางพันธุกรรมและผลจากการผสมสลับในขาวโพดหวาน

และขาวโพดขาวเหนียวลูกผสม 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพืชไร  

คณะเกษตรศาสตร 

รศ.ดร.คุณเดช สรุิหาร, ผศ.ดร.สมพงศ  

จันทรแกว 

 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ-ปริญญาโท 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 

ดีเดน นางสาวภัคสิรี สรณารักษ การแสดงออกของ GM-CSF และ GM-CSF receptor และผลของ 

ตัวยับยั้ง GM-CSF ตอการพัฒนาโรคมะเร็งทาน้ําด ี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมีทาง

การแพทยและชีววิทยาโมเลกุล  

คณะแพทยศาสตร 

รศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย, รศ.ดร.ชัยศิริ 

วงศคํา, ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธ์ิ  

ดี นางสาวกวินทรา  

แตมประสิทธ์ิ 

การศึกษาพฤกษเคมีของสวนเหนือดินของขาวเหนียว กข6 และ 

ขาวเหนียวดําเพ่ือกําหนดมาตรฐาน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

วิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ  

คณะเภสัชศาสตร 

รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร,  

ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช  

ดี นางสาวทิมพิกา ชัยประเสริฐ บทบาทของ ZNF423 ในการกาวหนาของมะเร็งทอน้ําดีท่ีถูกกระตุนดวย

ภาวะเครียดของซิเดชัน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมีทาง

การแพทยและชีววิทยาโมเลกุล  

คณะแพทยศาสตร 

ผศ.ดร.เรณู ทานันท, ผศ.ดร.อัญชลี  

เตชะเสน, ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศลิปศิริ, 

ศ.ดร.สมชาย ปนละออ 

ดี นางสาวภัทรินทร โพธิพันธุ ความสําคญัของ CD47 ในมะเร็งทอน้ําดีและการพัฒนาเซลลเพาะเลี้ยง

มะเร็งทอน้ําดีท่ีไมมีการแสดงออกของ CD47 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมีทาง

การแพทยและชีววิทยาโมเลกุล  

คณะแพทยศาสตร 

รศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย, ผศ.ดร. 

กัลยาณี สวรรยาวิสุทธ์ิ, ผศ.นพ.ศกัดา   

วราอัศวปต ิ

ดี นางสาวสุกัญญา ศรจีําปา ผลขออนุภาคนาโนทองท่ีมีประจุบนผิวแตกตางกันตอการเขาเซลล วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 

ชีวเวชศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 

ผศ.ดร.พัชราภรณ ทิพยวัฒน 

 

 

 

 



กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-ปริญญาโท 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 

ดีเดน นายณัฐวรรธ อุไรอําไพ การสรางเครือขายทางสังคมผานการใชทุนของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม 

จังหวัดนครพนม 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ, ผศ.ดร.จักรพันธ 

ขัดชุมแสง 

ดี นายวัฒนชัย ขวาลําธาร ความสุขของครอบครัวขามรุนท่ีมสีมาชิกยายถ่ินไปทํางานตางประเทศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน, ผศ.ดร.วณชิชา 

ณรงคชัย 

ดี นายยุทธพงษ จักรคม อิทธิพลของการจัดการความรูท่ีมผีลตอสมรรถนะของบุคลากรใน

สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ผศ.ดร.วิยุทธ จํารสัพันธุ 

ดี นายชวลิต ทิพมอม เครือขายองคกรภาคประชาสังคมในระดับอําเภอ จังหวัดมหาสารคาม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผศ.ดร.ธนพฤกษ ชามะรัตน  

ดี Miss DANTING LI การเขียนประวัติศาสตรชาติในแบบเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนของจีน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมน้ําโขง

ศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รศ.ดร.ดารารัตน เมตตาริกานนท,  

ผศ.ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ 
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