ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 21/2561)
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ+ดีเดน/ดี ประจําป. 2560
------------------------------------ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการโครงการวิทยานิพนธ#ดีเดน
ประจําป' 2560 ไปแลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ#
ดีเดน ประจําป' 2560 (ป' ก ารศึก ษา 2558-2559) ไดพิ จารณาตั ดสิน รางวัลวิทยานิพ นธ#ดีเดน/ดี
ดังกลาวเรียบรอยแลว จึงใครขอประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธ#ดีเดน/ดี ดังรายละเอียด
ตามเอกสารที่แ นบทายประกาศนี้ โดยบั ณ ฑิต วิท ยาลัย จะจัด พิ ธีม อบรางวัล แกผูที่ ไดรับรางวัล
และมอบโลเกียรติคุณสําหรับอาจารย#ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ#หลักของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ในวัน
ศุกร#ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอง GL 315 ชั้น 3 อาคารพจน# สารสิน เวลาประมาณ 15.00 น.
เปAนตนไป จึงขอใหผูไดรับรางวัลและอาจารย#ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ#ของผูไดรับรางวัลเขารวมพิธีรับ
มอบรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ# พ.ศ. 2561
(ผูชวยศาสตราจารย# ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร#)
รองคณบดีฝFายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รางวัลวิทยานิพนธดีเดน/ดี ประจําป, 2560
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเดน ดร. สันติ คูณทรัพย

ดีเดน ดร.นันทิชา ลิ้มชูวงศ
ดี

ดร. เกษรินทร งามดี

ชื่อเรื่อง

ผลของอนุภาคนาโนซิลิกากราฟตดวยพอลิ(2- ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต) ตอ
ประสิทธิภาพการเลือกผานน้ําของพอลิไวนิลแอลกอฮอลนาโนคอมโพสิทเมม
เบรน
การเสริมไอโอดีนและวิเคราะหทองแดงในตัวอยางอาหารดวยการใชวัสดุ
ชีวภาพ ไคโตซาน
การสรางเซนเซอรทางเคมีจากสมบัติเชิงแสงพิเศษของวัสดุนาโน

หลักสูตร/คณะ

อาจารยที่ปรึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร

รศ.ดร. สิทธิพงษ อํานวยพานิชย, ผศ.
ดร.ศุภกร รักใหม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทรไทย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร

รศ.ดร.วิทยา เงินแท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี

ศ.ดร.อลิสรา เรืองแสง

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ-ปริญญาเอก
ดีเดน ดร.ชัชวินทร นวลศรี

กระบวนการผลิตไฮโตรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนจากน้ําออย

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ-ปริญญาเอก
ดีเดน ดร.อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ การพัฒนาและการประเมินวิธี Carba NP paper strip, GoldNano Carb
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
และ loop-mediated isothermal amplification สําหรับการตรวจเอนไซม วิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคนิค
carbapenemase ในเบคทีเรียแกรมลบทรงแทง
การแพทย

รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ, รศ.ดร.
อรุณลักษณ ลุลิตานนท, รศ.ดร. โชติ
ชนะ วิไลลักขณา

ดีเดน ดร.ธฤตา กิติศรีปSญญา

การพัฒนาวิธีวิเคราะหทางภูมิคุมกันวิทยาเพื่อตรวจสอบสารไมโรเอสทรอลและ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
ไอโซไมโรเอสทรอลสําหรับควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรกวาวเครือขาว
พัฒนาเภสัชภัณฑ คณะเภสัชศาสตร

ศ.ดร. วราภรณ ภูตะลุน

การตอบสนองของทีเซลลและบีเซลลในมนุษยตออีพิโทปของเบอโคลเดอเรียปU ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
สูโดมาลิไอ
ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

ดี

ดร. อานันต นิธิชานน
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รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

หลักสูตร/คณะ

อาจารยที่ปรึกษา

ดี

ดร.ปVยะวรรณ เอมอิ่ม
อนันต

การวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและโปรตีโอมของเซลล
แบคทีเรีย Escherichia coli

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล รศ.
พิพัฒน ศรีเบญจลักษณ

ดี

ดร. กฤษดา สิงหะ

การตรวจวิเคราะหโกลบินเอ็มอารเอ็นเอในธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
และการวิเคราะหระดับโมเลกุลของภาวะฮีโมโกลบินเอฟสูงที่ไมทราบชนิดใน
ประเทศไทย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคนิค
การแพทย

ศ.ดร.สุพรรณ ฟูYเจริญ

ดี

ดร. รพี ขลิบสุวรรณ

การเตรียมและประเมินนาโนคอมพอสิตไคโตแซน-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเกต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
ทําแหงแบบพนสําหรับใชในยาเม็ด
พัฒนาเภสัชภัณฑ คณะเภสัชศาสตร

ดี

ดร.ฉัตรชัย ภูมาก

ผลของ O-GlcNAcylation ตอความรุนแรงของมะเร็งทอน้ําดี

ศ.ดร. ธเนศ พงศจรรยากุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทาง ศ.ดร.โสพิศ วงศคํา, ผศ.ดร.กุลธิดา
การแพทยและชีววิทยาโมเลกุล คณะ
เวทีวุฒาจารย, ดร.อาทิตย ศิลปUศิริวา
แพทยศาสตร
นิชย

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-ปริญญาเอก
ดี

ดร.ธนดร พุทธรักษ

การกลายเป^นเมืองและการพัฒนาเมืองของเมืองเติบโตเร็ว: เมืองอุดรธานี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ-ปริญญาโท
ดีเดน นายกิตตินันท วันสาสืบ การประยุกตแบบจําลองตัวแทนกับวิธีการหาคาที่เหมาะสมแบบ 2
วัตถุประสงคเพื่อการออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศ.ดร. สุจินต บุรีรัตน
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

ดีเดน น.ส.ธีรนุช นาชัยธง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตรและนาโนเทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร

สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกกลุม TiO2 เตรียมโดยวิธีทางเคมี

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ
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รางวัล
ดี

ชื่อ-สกุล
นายวัฒนา ตุยไชย

ชื่อเรื่อง
การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอรโนคอมโพสิต2-เฟส:
PVDF/วัสดุเซรามิกที่มีคาคงที่ไดอิเล็กตริกสูง

หลักสูตร/คณะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตรและนาโนเทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร

อาจารยที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ, ดร. ศุภมาส
ดานวิทยากุล

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ-ปริญญาโท
ดี

Mr.NGUYEN MINH DOI การตานเชื้อจุลินทรียจากน้ํามันสกัดและการปรับปรุงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของขนมปSงเวียดนาม ในบรรจุภัณฑแบบแอคทีฟ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความ
ปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของ
อาหาร(หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
เทคโนโลยี
การเสริมเมล็ดหางนกยูงบดตอกระบวนการหมักในรูเมน จุลินทรีย และการลด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
การปลดปลอยมีเทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
ศาสตร คณะเกษตรศาสตร

ผศ.ดร.อัมพร แซเอียว รศ.ดร.เพ็ญขวัญ
ชมปรีดา รศ.ดร.ภาณุวัฒน สรรพกุล

ดี

นายชนะดล สุภาพงษ

ผศ.ดร. อนุสรณ เชิดทอง

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ-ปริญญาโท
ดีเดน น.ส.อุบลรัตน ธํารงวราง บทบาทของ glucose transporter 1 และ hexokinase 2 ตอการกอและ
กูร
พัฒนาของมะเร็งทอน้ําดี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ศ.ดร.โสพิศ วงศคํา, ผศ.ดร.วันชนะ สืบ
ทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล คณะ ไวย
แพทยศาสตร

รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา, รศ.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคนิค
กุลนภา ฟูYเจริญ
การแพทย
การแยกเชื้อ Bacillus spp. และการหาคุณสมบัติของสารที่เชื้อสรางที่สามารถ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี รศ.ดร.รศนา วงศรัตนชีวิน
ยับยั้งหรือฆา Burkholderia pseudomallei
ทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล คณะ
แพทยศาสตร

ดี

น.ส.สิมาพร พรหมเมตตา การพัฒนาตัวอยางควบคุมคุณภาพสําหรับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย

ดี

น.ส.พัชราภรณ บุต
ตะนันท
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รางวัล
ชื่อ-สกุล
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-ปริญญาโท
ดี

นายกิตติศักดิ์ ชิณแสง

ดี

น.ส.คนึงนิจ พรมนัส

ดี

นางกาญยานี โพนเบา

ชื่อเรื่อง

การสรางความทรงจําเกี่ยวกับวีรบุรุษของชาติลาว โดยมองผานทานไกสอน
พมวิหาน ค.ศ. 1975-2010

หลักสูตร/คณะ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมน้ํา
โขงศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของคนเข็นรถรับจางตลาดโรงเกลือ ชายแดนไทย - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมน้ํา
กัมพูชา
โขงศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวในตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
สงเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร

อาจารยที่ปรึกษา
รศ.ดร.ดารารัตน เมตตาริกานนท, ดร.
แกวตา จันทรานุสรณ
ดร.พัชรินทร ลาภานันท

รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์
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