ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ฉบับที่ 43/2562
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 20 ป0 2562
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 20 ป+ 2562 ณ อาคารพจน/ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น บัดนี้การพิจารณา
การเสนอผลงานวิจัยดังกลาวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ใครขอประกาศ
รายชื่อผูไดรับรางวัล ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัล แก
ผูไดรับรางวัล ในวันศุกร/ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. เป8นตนไป ณ อาคารพจน/ สารสิน
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอใหผูไดรับรางวัลเขารวมพิธีมอบรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวโดยพรอม
เพรียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ/รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แนบทายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 43/2562
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 20 ป1 2562
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
รางวัล ดีเดน
รหัส
BMO3
ชื่อ
นายวิเชียร แสงวงษชัย
สาขาวิชา
ชีวเคมี
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
ผลของความเครียดเกลือตอความสามารถในการให(ผลผลิต ลักษณะสัณฐานของเมล็ด ปริมาณสาราร
โบไฮเดรตและโปรตีนสะสมในข(าว (Oryza sativa L.) 4 พันธุ ที่มีความสามารถในการทนเค็ม
แตกตางกัน
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
รางวัล ดี
รหัส
BMP22
ชื่อ
นางสาวจิตรา สุวรรณ
สาขาวิชา
การปรับปรุงพันธุพืช
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชื่อบทความ
ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดกลุมพันธุข(าวพื้นเมืองไทย
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
รางวัล ดีเดน
รหัส
BMP6
ชื่อ
นางสาวศิรประภา สิริทัตสุนทร
สาขาวิชา
ชีวเคมี
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบทความ
การศึกษาบทบาทของเอนไซมโฮโลคารบอกซิเลสซินธีเทสในเซลลมะเร็งเต(านมชนิด MCF-7 ด(วยวิธี
gene knockdown
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ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดี
รหัส
HMO10
ชื่อ
นางสาวจุติมาพร พลพงษ
สาขาวิชา
พัฒนาสังคม
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
กระบวนการเรียนรู(ของกลุมกิจกรรมในชุมชนบ(านโคกลามและบ(านแสงอราม ตําบลกุดหมากไฟ
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดีเดน
รหัส
HMO20
ชื่อ
นายพงศกร พรมทา
สาขาวิชา
เคมี
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อบทความ
การศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป[ที่ 4 เมื่อผานการ
จัดการเรียนรู(ด(วยกิจกรรมสตีมศึกษา
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดีเดน
รหัส
HMO3
ชื่อ
นางสาวนุชนารถ สุปการ
สาขาวิชา
การสื่อสารเชิงกลยุทธ
สถาบัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อบทความ
การศึกษาป\จจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีชัย
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ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดีเดน
รหัส
HMO31
ชื่อ
นายสมเกียรติ นากระโทก
สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ
สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ชื่อบทความ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป[ที่ 1 โดยใช(
สื่อคอมพิวเตอร PREZi ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอานแบบปกติ
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดี
รหัส
HMO38
ชื่อ
นางสาวเกษร สิทธิศาสตร
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจมาบัณฑิต
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการรับผู(ปdวยเข(าทําการผาตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดีเดน
รหัส
HMO41
ชื่อ
นายบดินทร อึ่งทอง
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเงิน
สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ชื่อบทความ
ป\จจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทกับเงินหยวน
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ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดี
รหัส
HMP1
ชื่อ
นางสาวอัญชิสา วรรณวัติ
สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เอกการสอนคณิตศาสตร
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
การเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช(การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ
เปfด
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดี
รหัส
HMP13
ชื่อ
นายศรัญgู ทองภู
สาขาวิชา
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล(อม
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อบทความ
เกณฑการประเมินระดับความเปhนเมืองทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณคดีกรณีศึกษา เมือง
ลพบุรี เมืองกําแพงเพชร และเมืองพิมาย
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดี
รหัส
HMP14
ชื่อ
นางสาวนิภาพร พิมพปรุ
สาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศ
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
พฤติกรรมสารสนเทศของตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน
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ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดี
รหัส
HMP19
ชื่อ
นางสาวบุษกร ทองรักษ
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา
อุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดี
รหัส
HMP2
ชื่อ
นางสาวธชินี ไสยรส
สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เอกการสอนคณิตศาสตร
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
การอภิปรายโต(แย(งทางคณิตศาสตรในชั้นเรียนที่ใช(การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปfด
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รางวัล ดี
รหัส
HMP3
ชื่อ
นางสาวสาวิตรี ฉลูทอง
สาขาวิชา
หลักสูตรและการเรียนการสอน
สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ชื่อบทความ
การพัฒนากระบวนการทํางานในรายวิชาอาหารไทยสี่ภาค โดยใช(การจัดการเรียนรู(แบบโครงงาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป[ที่ 6
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ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดีเดน
รหัส
MMO11
ชื่อ
นายชาตนันท ชินพีระเสถียร
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชื่อบทความ
คาคิเนมาติกของรยางคสวนลางในขณะเดินในผู(ที่ปวดหลังสวนลางแบบไมเฉพาะเจาะจง: การศึกษา
นํารอง
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดีเดน
รหัส
MMO23
ชื่อ
นางสาวนภัสสร พยรรตาคม
สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชื่อบทความ
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ความสามารถในการต(านอนุมูลอิสระ และคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส
ของแครกเกอรที่ทดแทนแปnงสาลีด(วยแปnงข(าวไรซเบอรรี่
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดีเดน
รหัส
MMO24
ชื่อ
นางสาวปณิตา ธรรมนิธิศ
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
ความไมสมมาตรในการลงน้ําหนักของขาของผู(ปdวยโรคหลอดเลือดสมองที่เดินได(พบได(ชัดเจนขณะ
ทํางานที่ท(าทาย
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ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดีเดน
รหัส
MMO6
ชื่อ
นายธนดล ดอกรังกูล
สาขาวิชา
พยาธิวิทยาคลินิก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบทความ
การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification
สําหรับตรวจหาการกลายพันธุของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ ในกลุมผู(ปdวย Leber Hereditary Optic
Neuropathy
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดีเดน
รหัส
MMP19
ชื่อ
ร(อยเอกชัยวัฒน โชติธนอธิวัฒน
สาขาวิชา
พยาธิวิทยาคลินิก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบทความ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดตรวจเรียลไทมพีซีอารแบบแล็บชิพและแบบปกติในการตรวจหา
เชื้อไวรัสซิกา
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดี
รหัส
MMP26
ชื่อ
นางสาวพรรณิภา ใจทหาร
สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบทความ
ศึกษารูปรางบริเวณปลายบนของกระดูกต(นแขนในคนไทยโดยวิธีจีโอเมทริก มอรโฟเมทริกส
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ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดี
รหัส
MMP3
ชื่อ
นางสาวพรรษา พิทธยะพงษ
สาขาวิชา
สรีรวิทยา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ชื่อบทความ
ผลของกรดปาลมิติกตอการแสดงออกของโปรตีนซึ่งเกี่ยวข(องกับโรคอัลไซเมอรและการตายของเซลล
ประสาทนิวโรบลาสโตมา
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดี
รหัส
MMP30
ชื่อ
นางสาวชัญญา เจตสุคนธร
สาขาวิชา
อายุรศาสตรเขตร(อน
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบทความ
การสํารวจหาเชื้อไวรัสในตระกูลเฟลวิไวรัสย(อนหลังในยุงลายในจังหวัดเพชรบูรณ
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดี
รหัส
MMP34
ชื่อ
นางสุวารีย ไชยงค
สาขาวิชา
การพยาบาลผู(สูงอายุ
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
ความเหนื่อยล(าในผู(สูงอายุโรคมะเร็งที่ได(รับรังสีรักษาสัปดาหแรก
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ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดี
รหัส
MMP4
ชื่อ
นางสาวเกวรินทร จินาวงค
สาขาวิชา
สรีรวิทยา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ชื่อบทความ
ยาต(านเบาหวานเมตฟอรมินชวยฟyzนฟูกระบวนการเรียนรู( จดจํา ในสมองของหนูขาวที่มีภาวะอ(วน
จากการเหนี่ยวนําด(วยอาหารไขมันสูง
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัล ดีเดน
รหัส
MMP43
ชื่อ
นางสาวมนัสนันท ชูสิริ
สาขาวิชา
ปริทันตวิทยา
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชื่อบทความ
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเซลลต(นกําเนิดชนิดมีเซนไคมจากเนื้อเยื่อปริทันตในมนุษย
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
รางวัล ดี
รหัส
PMO14
ชื่อ
นางสาวบุษราภรณ มูลเหล็ก
สาขาวิชา
รังสีประยุกตและไอโซโทป
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชื่อบทความ
กระบวนการเตรียม ขึ้นรูปและสมบัติเชิงกล/ไฟฟnาของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL
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ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
รางวัล ดี
รหัส
PMO15
ชื่อ
นางสาวปาริชาติ ชะอุม
สาขาวิชา
รังสีประยุกตและไอโซโทป
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชื่อบทความ
การสังเคราะหอนุภาคทองขนาดนาโนเพื่อใช(ตรวจวัดปริมาณสารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโน
ฟอสเฟส
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
รางวัล ดี
รหัส
PMO2
ชื่อ
นางสาวพัสตราภรณ กิจศิริ
สาขาวิชา
เคมีประยุกต
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อบทความ
ตัวเรงปฏิกิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนซิลิกาจากแกลบข(าวสําหรับการเปลี่ยนไบโอเอทานอลเปhน
ไดเอทิลอีเทอรและเอทิลีน
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
รางวัล ดีเดน
รหัส
PMO27
ชื่อ
นางสาวณหทัย เทพเกษตรกุล
สาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
การปรับปรุงวิธีแคนนีสําหรับการตรวจจับขอบของรูปภาพ
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ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
รางวัล ดี
รหัส
PMP1
ชื่อ
นายมนตรี ผลสินธ
สาขาวิชา
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล(อม
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชื่อบทความ
ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีกับความเข(มข(นทั้งหมดของแคดเมียมและ
สารหนูในดินนาข(าว: กรณีศึกษาของพื้นที่ ต.แมตาว อ.แมสอด จ.ตาก
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
รางวัล ดีเดน
รหัส
PMP14
ชื่อ
นางสาวสุวิมล วงศรีเทพ
สาขาวิชา
ฟfสิกส
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 Dielectric Properties of Ca1xPbxCu3Ti4O12
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
รางวัล ดี
รหัส
PMP15
ชื่อ
นายสุวัฒน บัวทอง
สาขาวิชา
ฟfสิกส
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
การสังเคราะหอัญรูปของคารบอนจากเปnาแกรไฟต ด(วยเทคนิคการระเหยภายในของเหลวจากการ
ฉายเลเซอร
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ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
รางวัล ดี
รหัส
PMP16
ชื่อ
นางสาวผกามาศ ลิ่มอรุณ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุ
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(าธนบุรี
ชื่อบทความ
การผลิตแผนยางฟองปลอดสารตะกั่วกําบังรังสีเอ็กซ และรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยาง
ธรรมชาติผสมบิสมัทออกไซด
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
รางวัล ดี
รหัส
PMP3
ชื่อ
นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล(อม
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบทความ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียต(านทานแคดเมียมในการสงเสริมการบําบัดดินปนเปyzอนแคดเมียมโดยใช(
วานเศรษฐี
ประเภท บรรยาย
ระดับปริญญาปริญญาเอก กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัล ดีเดน
รหัส
SDO2
ชื่อ
นายทศพล ลุนนู
สาขาวิชา
ฟfสิกส
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
ผลของความซับซ(อนของแบบจําลองเยื่อหุ(มเซลลตอการเข(าสูเซลลของอนุภาคนาโนทอง
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ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาเอก กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัล ดีเดน
รหัส
SDP3
ชื่อ
นางสาวศริยา มีพัฒน
สาขาวิชา
สรีรวิทยาทางการแพทย
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
ผลของไดออสมีติน ตอความดันเลือด ภาวะต(านทานอินซูลินและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูเม
แทบอลิกซินโดรมที่ถูกชักนําด(วยอาหารที่มีคารโบไฮเดรตและไขมันสูง
ประเภท โปสเตอร
ระดับปริญญาปริญญาเอก กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัล ดี
รหัส
SDP4
ชื่อ
นางสาวจุฑามาศ วันเพ็ชร
สาขาวิชา
สรีรวิทยาทางการแพทย
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อบทความ
ผลของแทนเจอรีตินตอความดันเลือด ภาวะเครียดออกซิเดชัน และการทํางานของหลอดเลือด
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