ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 44/2560)
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ,ดีเดน/ดี ประจําป/ 2559
------------------------------------ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการโครงการวิทยานิพนธ#ดีเดน
ประจําป' 2559 ไปแลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ#
ดีเดน ประจําป' 2559 (ป'การศึกษา 2557-2558) ไดพิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ#ดีเดน/ดี
ดังกลาวเรียบรอยแลว จึงใครขอประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธ#ดีเดน/ดี ดังรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี้ โดยบัณฑิต วิทยาลัย จะจั ดพิธี มอบรางวัลแกผูที่ ไดรั บรางวั ล
และมอบโลเกียรติคุณสําหรับอาจารย#ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ#ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ในวันศุกร#ที่
10 มีนาคม 2560 ณ หอง GL 315 ชั้น 3 อาคารพจน# สารสิน เวลาประมาณ 17.00 น. เปBน
ตนไป จึงขอใหผูไดรับรางวัลและอาจารย#ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ#ของผูไดรับรางวัลเขารวมพิธีรับมอบ
รางวัลในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ# พ.ศ. 2560
(ผูชวยศาสตราจารย# ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร#)
รองคณบดีฝGายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รางวัลวิทยานิพนธดีเดน/ดี ประจําป, 2559
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร

อาจารยที่ปรึกษา

ดีเดน ดร. อาทิตยา
มีหนองหวา

สารเชิงซอนคอปเปอร(II)ของอนุพันธกัวนิดีนที่มีลิแกนดเฮเทอโรไซคลิก:
การสังเคราะห การพิสูจนเอกลักษณ และฤทธิ์ทางชีวภาพ

ดีเดน ดร.วสันต ไมอักรี

การเพิ่มประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงโดยใชโครงสราง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟ>สิกส คณะ
นาโนที่มีพื้นที่ผิวสูงเป<นขั้วเคานเตอร
วิทยาศาสตร

รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง

แนวทางใหมในการพัฒนาสกัดระดับจุลภาคดวยวิธีการกระจายตัวในวัฏ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ
ภาคของเหลวสําหรับวิเคราะหสารกําจัดแมลงตกคางดวยโครมาโทกราฟB วิทยาศาสตร

รศ.ดร.ศุภลักษณ ศรีจารนัย
ผศ.ดร.ญาณวรรธน แสนตลาดชัยกิตติ์
ศ.ดร. โนริโอ เทชิมา

ดี

ดร.เกษริน สีบุญเรือง

ดี

ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช (Enkleia siamensis ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย
(Kurz) Nervling) และรา (Pilobolus hetrosporous Botryotrichum คณะวิทยาศาสตร
piluliferum, และ Neosartorya spinosa) และการสังเคราะห
สารอินทรีย ที่มีเอ็น-เฮเทอโรไซคลิกคารบีนเป<นตัวเรงปฏิกิริยา

รศ.ดร.อัญชุลี ฉวีราช

ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล
รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ-ปริญญาเอก
ดีเดน ดร.ณัฐสุดา บรรเลง
สวรรค

การเพิ่มปริมาณวิตามินดีในเห็ดที่บริโภคไดโดยใชแสงอัลตราไวโอเลต
การสกัด และการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับไรน้ํานางฟaา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
คณะเกษตรศาสตร

ศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง
ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

ดี

ดร.รัตนจิรา รัตนประเส การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ ชวงแสงในชวงแลง และระดับความเป<น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร คณะ
ริฐ
ประโยชนของน้ําในดินตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของแกนตะวันสาย เกษตรศาสตร
พันธุตางๆ

ศ.ดร.สนั่น จอกลอย

ดี

ดร.ชอแกว อนิลบล

ศ.ดร.อารันต พัฒโนทัย
ศ.ดร.สนั่น จอกลอย รศ.ดร.นิมิต รวร
สูต ผศ.ดร. สุพร นุชดํารงค

ความหลากหลายของอารจินีนในเชื่อพันธุกรรมถั่วลิสงกลุมวาเลนเซีย
(Valencia)และอิทธิพลของการกระทบแลงที่มีตอปริมาณสารฟBนอลิก
และ อาจินีนในถั่วลิสงสายพันธุที่มีระดับความทนแลงแตกตางกัน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร คณะ
เกษตรศาสตร

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ-ปริญญาเอก
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ดีเดน ดร.จารุพงษ แสงบุญมี

ผลของระดับกลูโคสในสภาวะเบาหวานตอความรุนแรงของมะเร็งทอน้ําดี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทยและชีววิทยาโมเลกุล คณะ
แพทยศาสตร

ดี

ดร.ลักขณาวัลย เจริญสุข การเปลี่ยนแปลงของทอน้ําดีฝอยและผลของนาโนเอ็นแคปซูลเคอรคูมิน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา คณะ
ตอ ไฟโบรซีสรอบทอน้ําดีในโรคพยาธิใบไมตับในหนูแฮมสเตอรที่รักษา แพทยศาสตร
ดวยยา พราซิควอนเทล

ดี

ดร.พัชราวดี พระยาลอ

พื้นฐานระดับโมเลกุลในผูปiวยธาลัสซีเมียชนิดที่ไมพึ่งการใหเลือดในวัยรุน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร
และผูใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการตรวจคัด บัณฑิตวิทยาลัย
กรองแอลฟาธาลัสซีเมียในโรคธาลัสซีเมียชนิดตางๆ โดยใชหลักการอิมมู
โนโครมาโตกราฟ>กสตริปสําหรับฮีโมโกลบินบารทส

ศ.ดร.โสพิศ วงศคํา
ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย

รศ.ดร.สมชาย ป>hนละออ
ผศ.ดร.พรทิพย ป>hนละออ

รศ.ดร.สุพรรณ ฟูiเจริญ
รศ. กุลนภา ฟูiเจริญ

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-ปริญญาเอก
ดี

Dr.Thantavanh
Manolom

การวัดการพัฒนาและความอยูดีมีสุขใน สปป. ลาว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รศ.ดร.บัวพันธ พรหมพักพิง
ผศ.ดร.ฟaารุง มีอุดร

ดี

ดร.มนตชัย ผองศิริ

ยุทธศาสตรการดํารงชีพของไทยพลัดถิ่นคืนถิ่นในสังคมไทย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ดร.มณีมัย ทองอยู
ผศ.ดร.เยาวลักษณ อภิชาติวัลลภ

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ-ปริญญาโท
ดีเดน นายจักรี บุญละคร

ดี

นางสาวจิราภรณ
กบิลพัฒน

การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12
โดยการเจือดวยคูไอออนโลหะในตําแหนง A และ B ของโครงสรางผลึก
เพื่อการประยุกตใชงานเป<นตัวเก็บประจุไฟฟaาประสิทธิภาพสูง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ
และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร
ดร.พินจิ กิจขุนทด

การสังเคราะหและการพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบโลหะซัลไฟด
ผสมในเมทริกซอนินทรีย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ
วิทยาศาสตร

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ-ปริญญาโท
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ดีเดน นางสาวศุภรัตน ศรีทะ
วงษ
ดี

Mr. ARTHONE
KHAMMANICHANH

ความผันแปรของไมโครแซเทลไลทบนออโตโซมในประชากรจากแองที่
ราบสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร

การประเมินความเป<นพิษตอเซลลจากการปนเปvwอนโลหะหนักในปลานิล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
(Oreochromis niloticus)จากคลองน้ําเสียชุมชน อ.อําเภอเมือง
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
จ.มหาสารคาม

ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท

ผศ.ดร.ลําใย ณีรัตนพันธุ

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ-ปริญญาโท
ดีเดน นางสาวดาราพร เชื้อออน การศึกษารูปแบบของโปรตีนในไมโทคอนเดรียในชิ้นเนื้อของผูปiวยมะเร็ง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ผศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา
ทอน้ําดี
วิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคนิคการแพทย ผศ.ดร. ธนกร ปรุงวิทยา
ดร. อัญชลี เตชะเสน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทยและชีววิทยาโมเลกุล คณะ
แพทยศาสตร

ดร.อุบล ชาออน
รศ.วิทูรย ประสงควัฒนา
ผศ.ดร.วิภาวี หีบแกว
นายศักดา วราอัศวปติ

ดี

นางสาวป>ยะนาฏ บุญ
เนตร

ผลของโมโนโซเดียมกลูทาเมตตอเซลล islets of Langerhans ของตับ
ออนในหนูแรท

ดี

นางสาวยลดา สืบเพ็ง

การแสดงออกของฟราแทกซินและไมโทคอนเดรียลเฟอริทินในเซลลเม็ด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รศ.ดร.อําพร ไตรภัทร
เลือดแดงตัวออนของผูปiวยบีตา-ธาลัสซีเมีย-ฮีโมโกลบินอี
วิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคนิคการแพทย ศ.อรุณี เจตศรีสุภาพ

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-ไมมี
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