
 

 

 

 

                ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 12/2558) 

                   เรื่อง  ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ+ดีเด�น/ดีประจําป.  2557 
                     ------------------------------------- 

 
   ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก�น  ได�ดําเนินการโครงการวิทยานิพนธ$ดีเด�น   
ประจําป(  2557  ไปแล�วนั้น  บัดนี้  คณะกรรมการได�พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ$ดีเด�น/ดี  
ดังกล�าวเรียบร�อยแล�ว  จึงใคร�ขอประกาศรายชื่อผู�ได�รับรางวัลวิทยานิพนธ$ดีเด�น/ดี  ดังรายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแนบท�ายประกาศนี้  โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก�ผู�ท่ีได�รับรางวัล  
และมอบโล�เกียรติคุณสําหรับอาจารย$ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ$ของนักศึกษาท่ีได�รับรางวัล  ในวันศุกร$ท่ี  
27มีนาคม  2558ณ ห�องประชุมมอดินแดง  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร$  เวลา
ประมาณ  17.00 น.  เป;นต�นไป  จึงขอให�ผู�ได�รับรางวัลและอาจารย$ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ$ของผู�
ได�รับรางวัลเข�าร�วมพิธีรับมอบรางวัลในวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกล�าวโดยพร�อมเพรียงกัน 
 
       ประกาศ   ณ   วันท่ี  6 กุมภาพันธ$  พ.ศ. 2558 
 
 

                                 (ผู�ช�วยศาสตราจารย$ ดร.อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร$) 
                                   รองคณบดีฝCายวิชาการ 

                               ปฏบัิติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 



1 

 

รางวัลวิทยานิพนธดีเด�น/ดี ประจําป� 2557 
กลุ�มวิทยาศาสตรกายภาพ-ปริญญาเอก   

รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 
ดีเด�น ดร.ณัญธิวัฒน� 

พลดี   
การเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับการหาค�า
เหมาะสมสุดด!วยข้ันตอนวิธีวิวัฒนาการโดย
ใช!แนวคิดวิธีแบบผสม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร� 

รศ.ดร. สุจินต� บุรีรตัน� 

ดีเด�น ดร.เตือนใจ 
น!อยพา   

อุปกรณ�รับรู!เชิงแสงจากวัสดุนาโนสําหรับ
การวิเคราะห�ทางเคมีและชีวเคม ี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี   
คณะวิทยาศาสตร� 

ผศ.ดร.วิทยา เงินแท! 

กลุ�มวิทยาศาสตรชีวภาพ-ปริญญาเอก  
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 
ดีเด�น ดร.นิราวรรณ 

อนันตสุข 
การใช!ประโยชน�จากฝ5กจามจุรีบด 
ต�อคุณลักษณะของกระบวนการหมักใน
กระเพาะรูเมน, การยับยั้งการผลติแก7ส 
เมทเธน และผลผลิตนํ้านม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
คณะเกษตรศาสตร� 

ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน�  
ดร.อนุสรณ� เชิดทอง 

ดี ดร.ดนุพล  
เกษไธสง 

ลักษณะทางเคมีกายภาพของสตาร�ชและ
สมรรถนะการรวมตัวของคุณสมบัตด!าน
ความหนืดในข!าวโพดข!าวเหนียว 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชสวน  
คณะเกษตรศาสตร� 

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน�  
ผศ.ดร. พลัง สุรหิาร  
ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงศ�ไชย 

ดี Dr. Sung 
Chhang Kang 

การเสริมผงปลีกล!วยเปDนบัฟเฟอร�ในรูเมน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการหมักใน 
รูเมนและการผลิตนํ้านมในโคนม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
คณะเกษตรศาสตร� 

ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน� 
ดร.อนุสรณ� เชิดทอง 

กลุ�มวิทยาศาสตรสุขภาพ-ปริญญาเอก   
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 
ดีเด�น ดร.หัสยา  

ดอกดวง   
การศึกษาโปรตีนกลุ�ม Signal transducer 
and activator of transcription (STAT) 
ในมะเร็งท�อนํ้าดีเพ่ือการปWองกันและรักษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย�และชีววิทยา
โมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร� 

รศ.ดร. พวงรัตน� ยงวณิชย�   
ผศ.ดร. วัชรินทร�  
ลอยลม 

 

ดี ดร. มนตรา  
ศรีษะแย!ม 

คุณสมบัติการยับยั้งการสร!างเม็ดส ี
เมลานินจากสารสําคัญในเมล็ดงา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร�  
บัณฑิตวิทยาลัย 

รศ.ดร. นาถธิดา  
วีระปรียากูร 

ดี ดร.ยอดหทัย  
ทองศรี 

การแยกและศึกษาคุณลักษณะสารจากนํ้า
เลี้ยงเช้ือแบคทีเรยีท่ีมีผลด!านการเจริญของ
เช้ือ Pythiuminsidiosum 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร�  
บัณฑิตวิทยาลัย 

รศ.ดร. จุฬารตัน�  
ปริยชาติกุล  
รศ.ดร. ฉันทนาอารมย�ด ี

 
   
กลุ�มมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-ปริญญาเอก      
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 
ดีเด�น ดร.ณัฐพงศ�  

แก!วบุญมา 
การพัฒนาออนโทโลยีและระบบสบืค!น 
เชิงความหมายด!วยฐานความรู!เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรนํ้าของลุ�มนํ้าชี 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

รศ.ดร. กุลธิดา ท!วมสุข   
รศ.ดร. วนิดา แก�นอากาศ 
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กลุ�มวิทยาศาสตรกายภาพ-ปริญญาโท 
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 
ดีเด�น นายจุฑาพล 

จําปาแถม 
สมบัติทางไดอิเล็กตริกและสมบัตทิางไฟฟWา
ของวัสดุ CaCu3Ti4O12 และวัสดุคอมโพ
สิต aCu3Ti4O12/CaTiO3 
 โดยการเจือด!วยไอออนโลหะต�างๆ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวัสดุศาสตร�และ
นาโนเทคโนโลยี   
คณะวิทยาศาสตร� 

ดร.ประสิทธ์ิ  ทองใบ   
ดร. ธีระพนธ� แย!มวงษ� 

 

ดี นายนที  
พนากานต� 

การพัฒนาข้ันตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการเพ่ือ
แก!ป5ญหาสมการเชิงอนุพันธ� 

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร� 

รศ.ดร. สุจินต� บุรีรตัน� 

ดี น.ส. วิมลศิริ 
เทศนา 

ฟลูออเรสเซนส�เซนเซอร�สําหรับเอทีพีแบบ
เปgดสญัญาณความเลือกจําเพาะสงูโดยอาศัย
แคดเมียมซัลไฟล�ควอนตัมดอทปกคลุมด!วย 
ซีสเตยีมีนท่ีไม�มีการดัดแปลง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี   
คณะวิทยาศาสตร� 

ผศ.ดร.วิทยา เงินแท! 

กลุ�มวิทยาศาสตรสุขภาพ-ปริญญาโท  
รางวัล ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง หลักสูตร/คณะ อาจารยท่ีปรึกษา 
ดีเด�น น.ส. สุทธินันท� 

สุบินด ี
ภาวการณ�รู!คดิบกพร�องเล็กน!อยในผู!สูงอายุ
ท่ีเจ็บปhวยเรื้อรังท่ีมารับบริการคลนิิกโรค
เรื้อรังของหน�วยบริการปฐมภมูิแห�งหน่ึง 
ในจังหวัดขอนแก�น 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาการ
พยาบาลผู!สูงอายุ  คณะ
พยาบาลศาสตร� 

รศ.ดร. วรรณภา  
ศรีธัญรตัน� 

ดี น.ส. สุพักตร� 
โยไธสง 

การแสดงออกท่ีเปลี่ยนแปลงและการยับยั้ง
วิถีฟอสฟาทิดิลอิโนซิทอล3-ไคเนส 
 ในมะเร็งท�อนํ้าด ี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย�และชีววิทยา
โมเลกุล   
คณะแพทยศาสตร� 

ผศ.ดร. วัชรินทร� ลอยลม 

ดี นางจุธาลักษณ� 
แก!วมะไฟ 

การพัฒนาแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู!ตัดสินใจแทนเก่ียวกับการดูแล
รักษาผู!สูงอายุท่ีเจ็บปhวยในระยะสดุท!ายของ
ชีวิต ท่ีเข!ารับการรักษาในหอผู!ปhวย 
อายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภมูิแห�งหน่ึง 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาการ
พยาบาลผู!สูงอายุ   
คณะพยาบาลศาสตร� 

ผศ.ดร. สิรมิาศ    
ปgยะวัฒนพงศ� 
 

กลุ�มมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร-ไม�มี     


