
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น  (ฉบับท่ี  27/2557) 
เรื่อง  รายช่ือผู(เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งท่ี  15   (รอบท่ี 2) 
------------------------------------- 

 
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก�น  ได�ประกาศรายชื่อผู�ได�รับการพิจารณาให�เสนอ

ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 15  ในวันศุกร0ท่ี  28  
มีนาคม  2557 (รอบท่ี 1) แล�ว นั้น  จึงใคร�ขอประกาศรายชื่อผู�เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ใน
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 15  (รอบท่ี2)  ดังรายชื่อและรายละเอียด
แนบท�ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   5  มีนาคม  พ.ศ.  2557 
 
 
 

                                    (ผู�ช�วยศาสตราจารย0อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร0) 
                                    รองคณบดีฝ9ายวิชาการ 

                                     ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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ก. รายชื่อผูเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก    กลุ�มวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร�สุขภาพ

เสนอแบบ
นางสาว ชรินญา พิมพ#สอน บรรยาย
น.ส. อรชร บุญลา บรรยาย
นางสาว ทศพร ศีรษะภูมิ บรรยาย
นาย ไกรฤกษ# ทวีเชื้อ บรรยาย
นาย สราวุธ บรรบุผา โปสเตอร#
นาย เทวฤทธิ์ เบิกบาน โปสเตอร#
นาย โสภาค จันทฤทธิ์ โปสเตอร#
นาง พัชรี ศรีกุตา โปสเตอร#
นาง ธัญณิชา ทองอยู0 โปสเตอร#
นางสาว รวีพร จรูญพันธ#เกษม โปสเตอร#

ระดับปริญญาเอก  กลุ�มมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
เสนอแบบ

นาง วรัชยา เชื้อจันทึก บรรยาย
นาย สุนทรวาสิทถ# คุมมานนท# บรรยาย
นาง ณัฐนันท# คําภา บรรยาย
นางสาว รุจนี เองฉวน บรรยาย
นาย ชนะบูรณ# อินทรพันธุ# บรรยาย
Ms Saichay Phoumanivong บรรยาย
นางสาว วรลักษณ# ชูกําเนิด บรรยาย
นาย มังกรแกว ดรุณศิลปE บรรยาย
นาย เกรียงไกร ผาสุตะ โปสเตอร#
นาย อรรณพ นับถือตรง โปสเตอร#
นาย กฤษณะ ทองแกว โปสเตอร#
Miss Opaporn Pasvekin โปสเตอร#
Miss Uayporn Pasvekin โปสเตอร#
นาย สุริยา หมาดท้ิง โปสเตอร#
นางสาว วิตติกา ทางชั้น โปสเตอร#
นาง นิลวดี พรหมพักพิง โปสเตอร#
นางสาว สุมาวดี พวงจันทร# โปสเตอร#
นาง ฉันท#ทิพย# ลีลิตธรรม โปสเตอร#
นาย นพรัตน# รัตนประทุม โปสเตอร#

ช่ือ

ช่ือ
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ระดับปริญญาโท กลุ�มวิทยาศาสตร�กายภาพ
เสนอแบบ

นาย อภิเชษฐ# บุญจวง บรรยาย

ระดับปริญญาโท  กลุ�มวิทยาศาสตร�ชีวภาพ
เสนอแบบ

น.ส. วรางคณา แดนสีแกว บรรยาย
นาย ภาคภูมิ ซอหนองบัว บรรยาย
นาย ฐาปกรณ# ใจสุวรรณ# บรรยาย
นางสาว ชุติมณฑน# พลอยประดับ โปสเตอร#
นางสาว ปรียานันท# มวลเมืองสอง โปสเตอร#
นางสาว จันทร#จิรา โรหิตเสถียร โปสเตอร#
นางสาว สุภา แกวสุริวงษ# โปสเตอร#
นางสาว จันทร#ทิพย# ทรงฤทธิ์ โปสเตอร#
นางสาว อุษณีย# แสนสบาย โปสเตอร#

ระดับปริญญาโท  กลุ�มวิทยาศาสตร�สุขภาพ
เสนอแบบ

นางสาว กวิยา กนกพงศ#ศักด์ิ บรรยาย
นางสาว อาภาภรณ# ยอดมีกลิ่น บรรยาย
นางสาว วัชพร ชูชาวนา บรรยาย
นางสาว ภิญญดา รัตนโชติ บรรยาย
นางสาว เพราพิลาศ อินตะยศ บรรยาย
นางสาว จุติกุล แกวมาลากุล บรรยาย
นางสาว ฉัตรสุดา พิมพาแสง บรรยาย
นางสาว อุดม พรรษา บรรยาย
นางสาว กุลวดี จงสมชัย บรรยาย
นางสาว สินีนาฏ นาคศรี บรรยาย
นางสาว ยุพยงค# กุลโพธิ์ บรรยาย
นาง ศุภนุช รสจันทร# บรรยาย
นางสาว จมาภรณ# ใจภักดี โปสเตอร#
นาย สุพล บ0อคุม โปสเตอร#
นางสาว โศรยา กัลยาณมนตรี โปสเตอร#
น.ส. วิลาวัลย# มากประดิษฐ# โปสเตอร#
นาย ประสิทธิ์ วงค#สุภา โปสเตอร#
นางสาว พิชญา นาวีระ โปสเตอร#
นาย อาสา เบญจรุราวงศ# โปสเตอร#

ช่ือ

ช่ือ

ช่ือ
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ระดับปริญญาโท  กลุ�มวิทยาศาสตร�สุขภาพ (ต�อ)
เสนอแบบ

นางสาว ปPQนพนา ทัพโยธา โปสเตอร#
นาย กิตติพงษ# พรมพลเมือง โปสเตอร#
นางสาว บุษกร ทองสว0าง โปสเตอร#
นาง อุษาวดี จะระนิล โปสเตอร#
นาง วัฒนาพร รักวิชา โปสเตอร#
นาง บัวลอย แสนละมุล โปสเตอร#
นาย ศราวุฒิ แสงคํา โปสเตอร#
นางสาว กนกพร ปูรณวัฒนกุล โปสเตอร#
นางสาว วิลาวัลย# พันธ#โสภา โปสเตอร#
นางสาว ยุพเรศ ธนะมูล โปสเตอร#
นางสาว ปPยะนุช สุวรรณรัตน# โปสเตอร#
นางสาว ชุตินันท# สุขสอาด โปสเตอร#
นางสาว จิรธิดา พ0ออามาตย# โปสเตอร#
นางสาว สุวัฒนา ชุณหคลาย โปสเตอร#
นางสาว ประภาพรรณ สุขพรรณ# โปสเตอร#
นางสาว ชณัติพร ชลไพร โปสเตอร#
นางสาว เกสินี ธนากรเมธา โปสเตอร#
นางสาว กุลวดี พงษ#เภา โปสเตอร#
นางสาว ณฐมน ศรีวิโรจน#มณี โปสเตอร#
นางสาว ดวงพร สุริยาอมฤทธิ์ โปสเตอร#
นางสาว สุมาลัย เดชโยธิน โปสเตอร#
นางสาว วรางคณา ยรรยงเกษมสุข โปสเตอร#
นางสาว ณัฐกา ชุมแสง โปสเตอร#
นางสาว แกวขวัญ ลีลาตระการกุล โปสเตอร#
นางสาว ณภัทร เครือทิวา โปสเตอร#
นางสาว วรางคณา จันทรสุข โปสเตอร#
นางสาว จินดาพร ยิ้มดี โปสเตอร#
นาย เอกมาศ วงศ#ไพรินทร# โปสเตอร#
นาย รักชัย เพชรด0านเหนือ โปสเตอร#
นาง บุญธิญา สุทธิโคตร โปสเตอร#
นางสาว ศศิลภัส เพชรชู โปสเตอร#
นางสาว ปPยวรรณ แปลนดี โปสเตอร#
นาง วาสนา บุณยมณี โปสเตอร#
นางสาว จิราพร แข็งขัน โปสเตอร#
นางสาว จารุพรรณ จําปาศรี โปสเตอร#

ช่ือ
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ระดับปริญญาโท  กลุ�มวิทยาศาสตร�สุขภาพ (ต�อ)
เสนอแบบ

นาง บังอรศรี จินดาวงค# โปสเตอร#
นาย ธนวัฒน# เกียรติถาวรวงศ# โปสเตอร#
นาย เอกพงศ# รําไพ โปสเตอร#
นางสาว กชพรรณ หนูชนะ โปสเตอร#
Miss Shilu Malakar โปสเตอร#
นางสาว ปPยะวดี วิชา โปสเตอร#
นางสาว ชลธิชา แกวจอหอ โปสเตอร#
นางสาว ฐิติมา หม่ันทํา โปสเตอร#
นางสาว พรปวีณ# มีตําเนิน โปสเตอร#
นาย วุฒินันท# พนมลักษณจิต โปสเตอร#
นางสาว ณัฏฐา ม0วงฤทธิ์เดช โปสเตอร#
นางสาว เนตรนภา จุฑานันท# โปสเตอร#
นาย ศาศวัต สุนทรกิติ โปสเตอร#

ช่ือ
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              สําหรับรายชื่อผู�เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท กลุ&มมนุษยศาสตร(และ
สังคมศาสตร( ท่ียังเหลืออยู&อีกจํานวนหนึ่ง จะประกาศเป,นรอบสุดท�ายในวันท่ี  6 มีนาคม  2557   
 
ข. ข�อปฏิบัติในการส�งผลงานและการนําเสนอผลงานวิจัย  

1.  กรณีนําเสนอผลงานแบบบรรยาย   
   1.1  ส&งบทความฉบับเต็ม ท่ีแก�ไขตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิแล�ว จํานวน  1 ไฟล'  
        (.doc)  โดยจัดรูปแบบของหน�าแรกท่ีมีบทคัดย&อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ัง  
        ส&วนอ่ืนๆของหน�าแรกและในเนื้อหาบทความฉบับเต็ม ให�เป,นไปตามรูปแบบท่ีกําหนด      
         โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก&น ภายในวันท่ี  12  มีนาคม  2557   
         โดยส&งท่ี  e-mail  ประจํากลุ&มสาขาท่ีนักศึกษาสมัคร (ตามข�อ 3)    
   1.2  จัดเตรียมไฟล'นําเสนอผลงาน โดยใช�  Power Point (.ppt หรือ .pptx) นํามาติดต้ัง  
         ก&อนวันนําเสนอผลงาน (แนะนําให�นํามาหลายเวอร(ชั่น เช&น 2003, 2007, 2010  
         เป,นต�น)  

              1.3  การนําเสนอผลงาน รายละเอียดต&างๆ  เช&น  อาคาร ห�อง  เวลาในการนําเสนอ   
                   จะแจ�งให�ทราบภายหลังท่ี  http://gs.kku.ac.th/gradresearch15    

 
2. กรณีนําเสนอแบบโปสเตอร' 

2.1 ส�งบทความฉบับเต็ม ท่ีแก�ไขตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิแล�ว จํานวน  1 ไฟล' 
(.doc)  โดยจัดรูปแบบของหน�าแรกท่ีมีบทคัดย&อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังส&วน
อ่ืนๆของหน�าแรกและในเนื้อหาบทความฉบับเต็ม ให�เป,นไปตามรูปแบบท่ีกําหนดโดย 

                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก&น ภายในวันท่ี  12  มีนาคม  2557  โดยส&งท่ี 
                  e-mail ประจํากลุ&มสาขาท่ีนักศึกษาสมัคร (ตามข�อ 3)   

2.2 การนําเสนอผลงาน  (โปรดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ(ในการติดโปสเตอร(มาด�วย)   
2.2.1 ให�จัดทําโปสเตอร(ขนาด  80 X 120  ซม. สามารถนําเสนอด�วยภาษาไทยหรือ  

                         ภาษาอังกฤษ โดยให�มีรูปถ&ายของผู�นําเสนอผลงานติดท่ีมุมบนด�านขวาในโปสเตอร(     
                         (ชุดสุภาพ ขนาดไม&เกิน 4 x 4.5 นิ้ว)  เนื้อหาโปสเตอร(ประกอบด�วย บทคัดย&อ   
                         หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค( วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน(ท่ีได�จากการ  
                         วิจัย และข�อสรุป   
        2.2.2 ดาวน(โหลดรูปแบบโปสเตอร(ท่ี   http://gs.kku.ac.th/gradresearch15/ 
        2.2.3 กําหนดให�ติดโปสเตอร(ในวันท่ี  27  มีนาคม  2557   เวลา  16.00 น. เป,นต�นไป  
                        และก&อนเวลา  7.30 น. ของวันท่ี  28  มีนาคม  2557   และให�เก็บโปสเตอร(  
                        ภายในวนัท่ี  28  มีนาคม  2557  หลงั  17.00 น. 
                2.2.4 ผู�เสนอผลงานต�องยืนประจําท่ีโปสเตอร(ในเวลาท่ีกําหนดให� สําหรับรายละเอียดอ่ืนๆ    
                       เช&น  เวลานําเสนอ  ลําดับบอร(ดติดโปสเตอร(  จะแจ�งให�ทราบภายหลังท่ี    
                       http://gs.kku.ac.th/gradresearch15    
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    3.  e-mail  ประจํากลุ&มสาขาท่ีสมัคร สําหรับส�งไฟล'บทความฉบับเต็มตามข�อ 1.1 และ 2.1   
             กลุ�ม 

 
e-mail หมายเหตุ 

1. มนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร( 
2. วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร(สุขภาพ 

ypronn@kku.ac.th  
nanthiya@kku.ac.th   

ระดับปริญญาเอก 

 วิทยาศาสตร(กายภาพ 
 

ppanip@kku.ac.th  
tery_n@hotmail.com  

ระดับปริญญาโท 

 วิทยาศาสตร(ชีวภาพ 
 

pancho@kku.ac.th ระดับปริญญาโท 

 วิทยาศาสตร(สุขภาพ 
 

pathosom@gmail.com ระดับปริญญาโท 

 มนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร( 
 

patcpu@kku.ac.th  
anusornm@kku.ac.th  
worawa@kku.ac.th   

ระดับปริญญาโท 

 
 

 
 


