ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ฉบับที่ 30/2563
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธดีเดน/ดี ประจําป 2562
.........................................
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการโครงการวิทยานิพนธดีเดน ประจําป
2562 ไปแลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัด เลื อกผลงานและตัดสิน รางวัลวิ ทยานิ พนธดีเด น ประจําป 2562 ได
พิ จ ารณาตั ด สิ น รางวั ล วิ ท ยานิ พ นธ ดี เ ด น /ดี ดั ง กล า วเรี ย บร อ ยแล ว จึ ง ใคร ข อประกาศรายชื่ อ ผู ไ ด รั บ รางวั ล
วิทยานิพนธดีเดน/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัล
แกผูที่ไดรับรางวัล และมอบโลเกียรติคุณสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ในวันศุกรท่ี 27 มีนาคม 2563 ณ หอง GL 315 ชั้น 3 อาคารพจน สารสิน เวลาประมาณ 15.00 น. เปนตนไป
จึงขอใหผูไดรับรางวัลและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของผูไดรับรางวัลเขารวมพิธีรับมอบรางวัลในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารยวราภรณ ภูตะลุน)
รองคณบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รางวัลวิทยานิพนธดีเดน/ดี ประจําป 2562
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเดน ดร.จักรี บุญละคร
ดี

ดร.จุฑาพล จําปาแถม

ชื่อเรื่อง
การตอบสนองทางไจแอนทไดอิเล็กตริกและสมบัติความไมเปนเชิงเสนทาง
ไฟฟาของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 ที่เจือดวยคูไอออนของโลหะ
การประดิษฐวัสดุเซรามิกกลุม ACu3Ti4O12 โครงสรางพิเศษเพื่อพัฒนาเปน
วัสดุไดอิเล็กตริกประสิทธิภาพสูง

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร
และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร

อาจารยที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ,
ดร.พินิจ กิจขุนทด
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

ชื่อเรื่อง
การผลิตไบโอไฮโดรเจนจากชีวมวลของ Chlorella sp. ที่ผานกระบวนการ
ปรับสภาพ
ผลของสูตรการพอกเมล็ดพันธุรวมกับธาตุอาหารพืช และจุลินทรียที่สงเสริม
การเจริญเติบโตของพืช ตอคุณภาพเมล็ดพันธุผักกาดหอม

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
คณะเกษตรศาสตร

อาจารยที่ปรึกษา
ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง,
ดร.อภิลักษณ สลักคํา
รศ.ดร.บุญมี ศิร,ิ
ดร.นิวัต เหลืองชัยศรี

ชื่อเรื่อง
การตรวจสอบเทคนิคการตรวจหาแอนติเจนในตัวอยางปสสาวะเพื่อวินิจฉัย
และประเมินผลการรักษาดวยยา เพื่อควบคุมและกําจัดโรคพยาธิใบไมตับ

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร

การเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่ควบคุมธาตุเหล็กและเหล็กอิสระในการพัฒนาของ
มะเร็งทอน้ําดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทยและชีววิทยาโมเลกุล
คณะแพทยศาสตร

อาจารยที่ปรึกษา
ศ.ดร.ไพบูลย สิทธิถาวร,
ผศ.ดร.เรณู ทานันท,
ดร.อัญชลี เตชะเสน
ศ.ดร.พวงรัตน ยงวณิชย,
ดร.เรณู ทานันท,
ดร.อัญชลี เตชะเสน

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเดน DR.TRAN THI GIANG
ดี

ดร.จักรพงษ กางโสภา

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเดน ดร.ชนิกา วรสิษฐ

ดี

ดร.วาสนา จํานงการ

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-ปริญญาเอก
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดี
ดร.ธิดารัตน เลิศวิทยากุล

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางภูมิคุมกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ําดีโดยใชปญหาเปนฐาน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4

หลักสูตร/คณะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร

อาจารยที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ,์
รศ.ดร.วัชรินทร ลอยลม

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ-ปริญญาโท
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเดน MR. HANNY CHANDRA
PRATAMA
ดีเดน นายวิทวัส พันชัย

ดี

นางสาวพรทิพย ศิริยา

ชื่อเรื่อง
แนวทางการใชทอนําแสงแนวดิ่งสําหรับเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย

หลักสูตร/คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลของแอปตาเซนเซอรชนิดเปลี่ยนสี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ไดโดยใชอนุภาคนาโนทองสําหรับตรวจวัดโอคราทอกซิน เอ ดวยวิธีพลวัติ
วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี
เชิงโมเลกุล
คณะวิทยาศาสตร
สมบัติทางไจแอนตไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก (In1/2Nb1/2)XTi1-XO2 ที่เจือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ดวย Al
คณะวิทยาศาสตร

อาจารยที่ปรึกษา
รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาชนิดอาหารของหนอนกอสีชมพู Sesamia inferens Walker
(Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อเลี้ยงเพิ่มปริมาณแตนเบียนหนอน Cotesia
flavipes Cameron (Hymenoptera: Braconidae)

หลักสูตร/คณะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
คณะเกษตรศาสตร

อาจารยที่ปรึกษา
รศ.ดร.นุชรีย ศิริ

ลักษณะทางสรีรวิทยาที่มีผลตอการเจริญของหนอเพื่อไปเปนลําที่สมบูรณ
และการตอบสนองของรากและสรีรวิทยาของออยตอความแหงแลงในชวงตน
ของการเจริญเติบโต
การยอยรวมของหญาเนเปยร/หญาเนเปยรหมักกับเศษอาหารเพื่อการผลิต
มีเทน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
คณะเกษตรศาสตร

ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง,
ผศ.ดร.พัชริน สงศรี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

ผศ.ดร.ธีระพงษ พวงมะลิ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ-ปริญญาโท
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเดน นางสาววิภาพร ตนภูเขียว

ดี

นางสาวจิดาภา คงหินไธสง

ดี

นายสุริยันต บุญพิโย

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ-ปริญญาโท
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเดน นางสาวเปมิกา ตันพานิช

ชื่อเรื่อง
การเตรียมและประเมินยาเม็ดชองคลอดยึดติดเยื่อเมือกวานชักมดลูก

ดีเดน

นางสาววลีพร แกวเลิศ

การแสดงออกที่สูงขึ้นของ CYP19A1 และบทบาทสําคัญตอการลุกลามของ
มะเร็งทอน้ําดี

ดีเดน

นางสาวธัญอรวรรยา
เจริญวิจิตรกุล

สัดสวนยอยของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 2 (3.7 kb deletion) ในชาวไทยอีสาน

ดี

นางสาวเสาวลักษณ
สายสมบูรณ

การแสดงออกของ HMGA1 สัมพันธกับระยะการลุกลาม และอัตรา การรอด
ชีพต่ําของผูปวยมะเร็งทอน้ําดี

หลักสูตร/คณะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชภัณฑ คณะเภสัชศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล
คณะแพทยศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย
คณะเทคนิคการแพทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล
คณะแพทยศาสตร

อาจารยที่ปรึกษา
ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี
ดร.เรณู ทานันท,
รศ.ดร.นิษณา นามวาท,
ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุท,
ธ
ดร.ชฎามาศ สกลศิลปศิริ
ศ.ดร.สุพรรณ ฟูเจริญ,
รศ.กุลนภา ฟูเจริญ
ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์,
ศ.ดร.โสพิศ วงศคํา,
ผศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-ปริญญาโท
รางวัล
ชื่อ-สกุล
ดีเดน นางสาวปยะกมล มหิวรรณ
ดี

MISS XUYIN LIU

ชื่อเรื่อง
ความรุนแรงเชิงโครงสรางในชีวิตการทํางานของผูหญิง จังหวัดขอนแกน

หลักสูตร/คณะ
อาจารยที่ปรึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การอพยพของชาวยูนนานเขาสูประเทศลุมน้ําโขงในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมนํ้าโขง รศ.ดร.ดารารัตน เมตตาริกานนท,
ศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ

