
6   คน

ภาคปกติ 2   คน

ภาคปกติ 1   คน

ภาคปกติ 2   คน

ภาคปกติ 1   คน

54   คน

ภาคปกติ 3   คน

ภาคปกติ 24   คน

ภาคพิเศษ 4   คน

ภาคพิเศษ 23   คน

รวม 60   คน

3  คน

2  คน

1  คน

57  คน

55  คน

2  คน

รวม 60  คน

นักศึกษาคนไทย

นักศึกษาต่างชาติ

แผน ข

แบบ 2.2 ฐานปริญญาตรี

หลักสูตรนานาชาติ

นักศึกษาคนไทย

นักศึกษาต่างชาติ

หลักสูตรปกติ

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 10/2560 เมื�อวันที�   30  มิถุนายน  2560

ระดับปริญญาเอก

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

ในจํานวนนี�เป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาโท

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ก แบบ ก 2



1

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

แผน ข 1   คน

แผน ข 2   คน

แผน ข 3   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ข 2   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 1 2   คน

แบบ 2.2 ฐานปริญญาตรี

แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี

(ญี�ปุ่น 1 คน / ฮอลแลนด์ 1 คน)

- หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี

การเรียนรู้

ภาคพิเศษ

วิจิตรศิลป์

- ทัศนศิลป์ ภาคปกติ

- การศึกษา ภาคพิเศษ

- หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี

การเรียนรู้

ภาคพิเศษ

- อาชีวศึกษา ภาคพิเศษ

- การศึกษา ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาโท

มนุษยศาสตร์

- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ศึกษาศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์

- ทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ

บัณฑิตวิทยาลัย

- เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ

- เคมีอุตสาหกรรม ภาคปกติ

แพทยศาสตร์

- ชีวเคมี (นานาชาต)ิ ภาคปกติ

ศึกษาศาสตร์

- หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

- คณิตศาสตร์ ภาคปกติ

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 10/2560 เมื�อวันที�   30  มิถุนายน  2560

คณะและสาขาวิชา ภาค/แบบ/แผน จํานวน

ระดับปริญญาเอก

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท



2

คณะและสาขาวิชา ภาค/แบบ/แผน จํานวน

แผน ข 5   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 1 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ข 3   คน

1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แผน ข 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แผน ข 1   คน

แผน ข 1   คน

แผน ก แบบ ก 2  (เวียดนาม)

- วิศวกรรมเกษตร ภาคปกติ

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

เทคนิคการแพทย์

- กิจกรรมบําบัด ภาคพิเศษ

- สัตวศาสตร์ ภาคปกติ

- ธุรกิจเกษตร ภาคพิเศษ

เกษตรศาสตร์

- ส่งเสริมการเกษตร ภาคปกติ

- ส่งเสริมการเกษตร ภาคพิเศษ

- วิศวกรรมโลจิสติกส์และการ

จัดการโซ่อุปทาน

ภาคปกติ

แพทยศาสตร์

- เภสัชวิทยา ภาคปกติ

- วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาต)ิ ภาคปกติ

วิศวกรรมศาสตร์

- วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ

- วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ

- จุลชีววิทยาประยุกต์ ภาคปกติ

- ดาราศาสตร์ ภาคปกติ

- ฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ

- วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ

- ชีววิทยา ภาคปกติ

- การสอนชีววิทยา ภาคพิเศษ

- การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ

- เคมี ภาคปกติ

สังคมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์การเมือง ภาคพิเศษ

วิทยาศาสตร์

- คณิตศาสตร์ ภาคปกติ





1

ชื�อ GPA สาขา

1 95

1 48

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

            การผลิตวัสดุคอมโพสิตซีโอไลต-์จีโอพอลิเมอร์เพื�อการดูดซับสารระเหยอินทรีย์

            Production of Zeolite-Geopolymer Composites for Adsorption of Volatile Organic 

Compounds

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  เกศรินทร์    พิมรักษา

2 .   ศ.ดร.  ปริญญา    จินดาประเสริฐ

3 .   ผศ.ดร.  วรพงษ์    เทียมสอน

วิทยาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)

น.ส.   นฤมล    เสทธยะ 550551046 5  ปี   0   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การกําจัดสีและการย่อยสลายเมทิลออเรนจ์โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพร่วมกับ

กระบวนการทางเคมี

            Decolorization and Degradation of Methyl Orange Using Combined Biological and Chemical 

Processes

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อําพิน    กันธิยะ

2 .   ผศ.ดร.  ประเสริฐ    หาญเมืองใจ

3 .   รศ.ดร.  พิสิฐ    ศรีสุริยจันทร์

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

น.ส.   นิตยา    ตันติวา 539951007 7  ปี   1   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

รายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 10/2560 เมื�อวันที�   30  มิถุนายน  2560

ลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม



2

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

2 50

1 83

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 2.2 ฐานปริญญาตรี

5 .   ผศ.ดร.  พีรพรรณ    โปธาเจริญ

            การประเมินทางคลินิกและทางชีวเคมีของการรักษาฟันหน้าสบเปิดที�แตกต่างกันสองรูปแบบ

            Clinical and Biochemical Assessments of Two Different Anterior Open Bite Treatment 

Modalities

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.ทพ.  ธีระวัฒน์    โชติกเสถียร

2 .   Assoc. Prof. Dr. Marit  Midtbø

4 .   รศ.ดร.  ศิริวรรณ    องค์ไชย

3 .   รศ.ดร.  ปรัชญา    คงทวีเลิศ

4 .   อ.ดร.  สิทธิรักษ์    รอยตระกูล

ทันตแพทยศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร)์

น.ส.   จินตนา    ทัศนพานนท์ 560951003 3  ปี   10   เดือน 3.95 3.97

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของสารสกัดชาเขียวและสารคีเลต 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2- 

methylpyridin-4-one (CM1) ต่อการแสดงออกของเฮพซิดินในเซลล์ตับเพาะเลี�ยง และหนูธาลัสซีเมีย

ที�มีเหล็กเกิน

            Effects of Green Tea Extract and an Iron Chelating Agent 1-(N-Acetyl-6-Aminohexyl)-3-

Hydroxy-2-Methylpyridin-4-One (CM1) on Expression of Hepcidin in Cultured Hepatocytes and 

Thalassemic Mice with Iron Overload

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  สมเดช    ศรีชัยรัตนกูล

2 .   ศ.นพ.  สุทัศน์    ฟู่เจริญ

3 .   อ.ดร.  ชัยรัตน์    อุทัยพิบูลย์

แพทยศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)

Ms.   Supranee   Upanan 540755901 6  ปี   0   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :



3

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 59

2 48

1 36

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

            การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

            Coexistence Between Human and Nature

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  เกศ    ชวนะลิขิกร

น.ส.   เอริ   ทาคาฮาชิ 570331001 2  ปี   10   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            เสถียรภาพและเสถียรภาพจํากัดเวลาของระบบสลับที�มีตัวหน่วง

            Stability and Finite-time Stability of Switched Systems with Time-delay

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ปิยะพงศ์    เนียมทรัพย์

2 .   ผศ.ดร.  ธนะศักดิ�    หมวกทองหลาง

3 .   ผศ.ดร.  ธเนศร์    โรจน์ศิรพิศาล

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1

วิจิตรศิลป์

ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

วิทยาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร)์

นาย   ธีรพงษ์    หล้าอินเชื�อ 540551002 6  ปี   0   เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาหลักสูตรคละอายุเพื�อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            Developing Mixed-age Curriculum to Promote Early Childhood Development in Child 

Development Centers

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ทิพย์รัตน์    นพฤทธิ�

2 .   ผศ.ดร.  นทัต    อัศภาภรณ์

3 .   ผศ.ดร.  อุไรวรรณ    หาญวงค์

ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

นาง   เกสร    กอกอง 530251001 7  ปี   1   เดือน 3.47 3.52

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :



4

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

2 36

3 36

1 36

            การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            Constructing an Operational Handbook for the Graduate Educational Service, Faculty of 

Education, Chiang Mai University

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ชูชีพ    พุทธประเสริฐ

2 .   อ.ดร.  ยงยุทธ    ยะบุญธง

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2

ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา) วิชาเอกการบริหารการศึกษา

นาง   สุปราณี    ต่างใจรัก 570232122 2  ปี   10   เดือน 3.48 3.48

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

นาย   สุรินทร์    เสริมสุขรุ่งสกุล 560631171 3  ปี   5   เดือน วิทยานิพนธ์  

            การเดินทางสู่โลกภายใน

            Journey to the Inner World

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  เกศ    ชวนะลิขิกร

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นาง   เดบบอรา  แคธาลีน  ฟอส 580331021 1  ปี   10   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การประเมินอายุใช้งานที�เหลือของหม้อแปลงสําหรับเครื�องกําเนิดไฟฟ้า โดยการวิเคราะห์

ความแข็งแรงของฉนวนกระดาษ

            Remaining Lifetime Assessment of Generator Transformers Based on Strength Analysis of 

Insulating Paper

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร. สุทธิชัย    เปรมฤดีปรีชาชาญ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :



5

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

2 36

3 38

4 39

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้) แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

            การปนเปื�อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียในนํ�าเพื�อการบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            Coliform Bacteria Contamination in Water for Consumption in Mueang District, Mae Hong 

Son Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  วสุ    ปฐมอารีย์

            กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับยันต์ล้านนา

            Mathematics and Lanna Yantra Learning Activity

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  อติชาต    เกตตะพันธุ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนชีววิทยา)

น.ส.  คีต์รามิลธ์    ปุรณะวิทย์ 570532013 2  ปี   10   เดือน 3.96 3.96

2 .   รศ.ดร.  จารุณี    มณีกุล

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร)์

นาง   จีรพร    กองจาย 560532002 3  ปี   10   เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

3.77

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติเพื�อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและลด

ความวิตกกังวลในการเรียนของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6

            Use of the Natural Approach to Promote English Speaking Ability and to Decrease Learning 

Anxiety Among Grade 6 Students

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  นิธิดา    อดิภัทรนันท์

น.ส.   พชรพรรณ    สัมมาอรรถ 560232036 3  ปี   10   เดือน 3.81
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

5 37

6 37

7 38

8 38

            Hα Emission Detection to Study Star Formation of Galaxies in the Galaxy Group NGC 4213

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            กึ�งกรุปที�เซตของ(m,n)-ไอดีลและ (m,n)-ควอซ-ีไอดีลเป็นสิ�งเดียวกัน

            Semigroups Whose Sets of (m ,n )-ideals and (m ,n )-quasi-ideals Coincide

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  กฤษฎา    สังขนันท์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ทฤษฏีบทจุดตรึงสําหรับการหดตัวที�วางนัยทั�วไปหลายค่าพร้อมด้วยกราฟและทฤษฏีบทจุด

ใกล้เคียงที�สุดสําหรับบางการส่งไม่ขยายที�วางนัยทั�วไป

            Fixed Point Theorems for Multivalued Generalized Contractions with Graphs and Best 

Proximity Point Theorems for Some Generalized Nonexpansive Mappings

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.ดร.  สุเทพ    สวนใต้

นาย   ลิมปพัทธ์    บุษบัน 580531010 1  ปี   10   เดือน 3.69 3.69

            การตรวจวัดการเปล่งรังสีไฮโดรเจนอัลฟาเพื�อศึกษาการก่อตัวของดาวฤกษ์ของกาแล็กซีใน

กลุ่มกาแล็กซี NGC 4213

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  วิเชียร    ไกรวัฒนวงศ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร)์

นาย   เจนวิช    พ่วงพี 580531004 1  ปี   10   เดือน 3.88 3.88

นาย   ศักดิ�ดาวุฒิ    เมืองก้อน 580531094 1  ปี   10   เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

3.70

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การปรับปรุงพิกัดท้องฟ้าของดวงจันทร์เพื�อจําแนกเรือนจันทร์จากตําแหน่งดาวฤกษ์ปรากฏ

ข้างเคียง ในช่วงปีพ.ศ. 2554-พ.ศ. 2573

            The Improvement of Celestial Coordinates of the Moon to Classify the Lunar Mansions from 

Nearby Apparent Stars During 2011-2030

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ศิรามาศ    โกมลจินดา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ดาราศาสตร)์

นาย   อดิศักดิ�    สุขวิสุทธิ� 570531147 2  ปี   10   เดือน 3.70
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

9 50

10 37

11 38

12 38

           Bioactivities and Product Development from Miang Leaves (Camellia sinensis  var. assamica )

            พฤกษศาสตร์พื�นบ้านของชาวกะเหรี�ยงที�บ้านวะโดโกร ตําบลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง 

จังหวัดตาก

            Ethnobotany of Karen at Ban Wa Do Kro, Mae Song Sub-district, Tha Song Yang District, 

Tak Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อังคณา    อินตา

น.ส.   รพีภรณ์    ขันธะสีลา 570531057 2  ปี   10   เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  นฤมล    ทองไว

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)

           ฤทธิ�ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบเหมี�ยง (Camellia sinensis var. assamica)

            การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุกึ�งตัวนํา III-V

            Synthesis and Characterization of III-V Semiconductor Materials

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ชํานาญ    ราญฎร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์)

นาย   พัฒนศักดิ�    รุ่งสิริวานิช 580531113 1  ปี   10   เดือน 4.00 4.00

            การสกัดและการแยกไซเดอโรฟอร์จากสับปะรด

            Extraction and Isolation of Siderophore from Ananas comosus

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อภิวัฒน์    ธีรวุฒิกุลรักษ์

นาย   กษิดิศ    แย้มสุนทร 560531012 3  ปี   10   เดือน 3.20 3.20

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

นาย   ธีรวัฒน์    แสนคําหล่อ 540531013 6  ปี   0   เดือน 3.45 3.52

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

13 41

14 36

15 39

            การประยุกต์ใช้วิธีการวิวัฒนาการผลต่างสําหรับการวางแผนการจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ภายใน

เรือสินค้า

            Application of Differential Evolution Algorithm for Container Ship Stowage Configuration 

Planning

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  คมกฤต    เล็กสกุล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)

นาย   ธนวัฒน์    วิเศษสินธุ์ 560631101 3  ปี   10   เดือน 3.44 3.44

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ตัวรับรู้ไอสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของฟิล์มวัสดุผสมกราฟีน/อนุภาคนาโนทินได

ออกไซด์ที�เจือด้วยแลนทานัม

            Volatile Organic Compound Sensors of Graphene/La-doped SnO2 Composite Films

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ชัยกานต์    เลียวหิรัญ

วิศวกรรมศาสตร์

น.ส.   นันทิกานต์    ธรรมนูญ 580531083 1  ปี   10   เดือน 3.85 3.87

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของเซอร์โคเนียต่อพฤติกรรมความเครียดของเซรามิกพีแอลแซททีสําหรับการประยุกต์เป็น

ตัวขับเร้า

            Effect of Zirconia on Strain Behavior of PLZT Ceramics for Actuator Applications

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อภิชาต    ลิมปิชัยพานิช

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร)์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

นาย   ณฤทธิ�    ฝั�นสืบ 580531068 1  ปี   10   เดือน 3.50 3.50
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

16 36

17 36

18 37

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อนิรุท    ไชยจารุวณิช

      การพัฒนาอุปกรณ์ดีบีดีพลาสมาแบบพกพาได้สําหรับการฆ่าเชื�อแผลเปิด: การศึกษาแบบอินวิโทร

      Development of a Portable DBDs Plasma Device for Disinfecting Open Wounds: in Vitro  Study

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมเกษตร)

นาย   พงษ์ประพันธ์  กันทะแก้ว

Mr.   Nguyen  Ho  Khoi 570635802 2  ปี   5   เดือน 3.35 3.35

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ปัจจัยที�เหมาะสมในการบําบัดเซลล์มะเร็งกระดูกอ่อนในโครงเลี�ยงเซลล์สามมิติด้วยพลาสมา

เย็น

            Appropriate Parameter for Cold Plasma Treatment on Chondrosarcoma Cell in Three-

Dimensional Scaffold

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  วัสสนัย    วรรธนัจฉริยา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

น.ส.   กชกร    มูลทรัพย์ 570631115 2  ปี   10   เดือน 3.13 3.13

560631157 3  ปี   5   เดือน 3.88 3.88

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

          การหาค่าสัมประสิทธิ�การแพร่ของนํ�าในผักระหว่างกระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ

          Determining Diffusion Coefficient of Water in Vegetables During Vacuum Cooling Process

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ดามร   บัณฑุรัตน์
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

19 36

20 39

            การส่งเสริมการจัดการฟาร์มและป้องกันโรคของฟาร์มไก่ชนในจังหวัดแพร่

            Extension of Farm Management and Disease Prevention of Fighting Cock Farms in Phrae 

Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  จุฑาทิพย์    เฉลิมผล

2 .   รศ.ดร.  วรทัศน์    อินทรัคคัมพร

3 .   ศ.ดร.  สัญชัย    จตุรสิทธา

4 .   ผศ.ดร.  ณัฎฐกานติ�    จิรัณธนัฐ

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ส่งเสริมการเกษตร)

นาย   เอกอนันท์    ยะปะนัน 540831090 6  ปี   0   เดือน 3.67 3.72

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของตํารับสมุนไพรไทย (ทีเอชเอฟ-6) เปรียบเทียบกับ            

ยาไดโคลฟีแนคในผู้ป่วยข้อเข่าเสื�อม: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

            Efficacy and Safety of Thai Herbal Formulation (THF-6) Versus Diclofenac in Patients with 

Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.พญ.  ณัฐิยา    หาญประเสริฐพงษ์

2 .   รศ.ดร.  ชัยชาญ    แสงดี

3 .   รศ.ดร.นพ.  ศุภนิมิต    ทีฆชุณหเถียร

น.ส.   เสาวรส    นพนิธิพัฒน์ 560731025 3  ปี   10   เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

แพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

21 42

22 39

23 39

            การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ทางการค้าสามสายพันธุ์ที�นิยม

เลี�ยงในประเทศไทย

            Comparison of Production Performance and Egg Quality Among Three Popular Commercial 

Layer Breeds in Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  สุชน    ตั�งทวีวิพัฒน์

2 .   ศ.เกียรติยศ ซีพีเอฟ  ประจิตต์    อุดหนุน

3 .   รศ.ดร.  บุญล้อม    ชีวะอิสระกุล

น.ส.   วิภาสิริ    สมบัติใหม่ 570831038 2  ปี   10   เดือน 3.86 3.80

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของการเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต 

เนื�อเยื�อวิทยาของลําไส้เล็ก และจุลชีพในไส้ตันของไก่ไข่

            Effects of Dietary Red Yeast (Sporidiobolus pararoseus ) Supplementation on Productive 

Performance, Small Intestinal Histology, and Cecal Microflora of Laying Hens

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  วรรณพร    ทะพิงค์แก

2 .   อ.ดร.  ทศพล    มูลมณี

3 .   อ.ดร.  มงคล    ยะไชย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร)์

นาย   ภควัต    ยินดี 570831036 2  ปี   10   เดือน 4.00 3.94

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ศักยภาพการจัดการตลาดผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลป่าสัก อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน

            Marketing Management Potential of Agricultural Products of Sufficiency Economy Group in 

Pa Sak Sub-district, Mueang District, Lamphun Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  อาวรณ์    โอภาสพัฒนกิจ

2 .   อ.ดร.  จุฑาทิพย์    เฉลิมผล

3 .   อ.ดร.  พิชญลักษณ์    พิชญกุล

น.ส.   ช่อมาลา    มานะ 550831062 5  ปี   0   เดือน 3.71 3.70

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

24 37

25 38

26 42

            การวัดผลิตภาพโดยรวมของท่าเรือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            Measuring the Total Factor Productivity for International Seaport in South East Asia 

(ASEAN)

กรรมการที�ปรึกษา

2 .   ผศ.ดร.  ชูเกียรติ    ชัยบุญศรี

1 .   ผศ.ดร.  อนุภาค    เสาร์เสาวภาคย์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Mr.   Ratikorn   Kumtong 581635930 1  ปี   5   เดือน 3.15 3.15

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ลักษณะงานด้านกายภาพและจิตสังคมและความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื�อใน

คนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

            Physical and Psychosocial Work Characteristics and Musculoskeletal Discomfort Among 

Workers in Electronics Factory

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  วีระพร    ศุทธากรณ์

2 .   อ.ดร.  วันเพ็ญ    ทรงคํา

เศรษฐศาสตร์

น.ส.  นิภาพร    ปินคํา 551231105 5  ปี   0   เดือน 3.69 3.69

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาสื�อประสมในการป้องกันการติดเชื�อวัณโรคปอดสําหรับแรงงานเมียนมา

            Development of Multimedia in Preventing Pulmonary Tuberculosis Infection for Myanmar 

Workers

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  นงค์คราญ    วิเศษกุล

2 .   ศ.ดร.  อะเคื�อ    อุณหเลขกะ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอาชีวอนามัย)

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื�อและการควบคุมการติดเชื�อ)

นาง   ศศิวรรณ    บัวแดง 571231068 2  ปี   10   เดือน 3.25 3.25

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

27 42

28 39

            การตรวจพิสูจน์สีรถยนต์ด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี และกล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

            Evidence Examination of Car Paints by Infrared Spectroscopy, Raman Spectroscopy and 

Scanning Electron Microscopy

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  คมสันติ    โชคถวาย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (นิติวิทยาศาสตร)์

นาย   ธนาวุธ    มินอิน 579931030 2  ปี   10   เดือน 3.43 3.43

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            Analysis Effect of Population Structure Changes on Thailand's Pension System

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  จารึก    สิงหปรีชา

2 .   อ.ดร.  จิราคม    สิริศรีสกุลชัย

บัณฑิตวิทยาลัย

            การวิเคราะห์ผลของการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างประชากรที�มีต่อระบบบํานาญในประเทศไทย

น.ส.   นํ�าเพชร    เตปินสาย 571631019 2  ปี   10   เดือน 3.55 3.55

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 36

2 36

3 36

4 36

5 36

6 36

7 40

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  พลสิทธิ�    สิทธิชมภู

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  พงษ์ศักดิ�    แป้นแก้ว

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวศึกษา)

น.ส.   เจนจิรา    ชุมสาย ณ อยุธยา 580232002 1  ปี   10   เดือน 3.75 3.69

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  พงษ์ศักดิ�    แป้นแก้ว

นาง   นภาลัย    อิ�นคํา 560232065 3  ปี   10   เดือน 3.94 3.95

นาง   จันทร์ธิกาญ    เสาร์เจริญ 560232053 3  ปี   10   เดือน 3.61 3.65

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ยงยุทธ    ยะบุญธง

2 .   อ.ดร.  ธารณ์    ทองงอก

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

กรรมการที�ปรึกษา

2 .   อ.ดร.  ยงยุทธ    ยะบุญธง

1 .   อ.ดร.  ธารณ์    ทองงอก

นาย   บัณฑิตพงศ์    ท้าวทุมมา 580232142 1  ปี   10   เดือน 3.78 3.78

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ชูชีพ    พุทธประเสริฐ

2 .   อ.ดร.  ยงยุทธ    ยะบุญธง

น.ส.   ฐาปณี    แสนคําหมื�น 580232132 1  ปี   10   เดือน 3.68 3.68

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  อิสระ    บุญญะฤทธิ�

ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา) วิชาเอกบริหารการศึกษา

นาง   เจนจิรา    วงศ์วัฒนานุกุล 580232130 1  ปี   10   เดือน 3.93 3.93

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ข

มนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

ว่าที� ร.ต.   ปองพล    อนุพันธุ์ 560132018 3  ปี   10   เดือน 3.60 3.60
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

8 40

9 45

10 45

11 45

12 45

13 45

14 39

15 36

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  นริศรา    เอี�ยมคณิตชาติ

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ศักดิ�กษิต    ระมิงค์วงศ์

น.ส.   ทิวาพร    สุวรรณ 560632100 3  ปี   10   เดือน 3.62 3.62

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์

น.ส.   อรรถญา    ศรียอด 560632045 3  ปี   10   เดือน 3.45 3.45

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  พรทิพย์    เธียรธีรวิทย์

2 .   ผศ.ดร.  วรลักษณ์    หิมะกลัส

วิศวกรรมศาสตร์

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อลงกรณ์    คูตระกูล

2 .   อ.ดร.  วรพงศ์    ตระการศิรินนท์

นาย   ชาญวุฒิ    ลาภานุพัฒน์ 570432026 2  ปี   10   เดือน 3.62 3.62

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อลงกรณ์    คูตระกูล

2 .   อ.ดร.  วรพงศ์    ตระการศิรินนท์

น.ส.   สินจัย    อรรถสาร 570432023 2  ปี   10   เดือน 3.38 3.38

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อลงกรณ์    คูตระกูล

2 .   อ.ดร.  วรพงศ์    ตระการศิรินนท์

นาย   ชลพ์    ไชยลังกาวงษ์ 570432007 2  ปี   10   เดือน 3.23 3.23

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  วรวิทย์    เจริญเลิศ

2 .   รศ.ดร.  ธเนศ    ศรีวิชัยลําพันธ์

นาย   ภาวิต    บุญชละ 560432036 3  ปี   10   เดือน 3.12 3.12

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  พลสิทธิ�    สิทธิชมภู

สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)

น.ส.   อมรรัตน์    ทองดอนหัน 560432024 3  ปี   10   เดือน 3.69 3.69

นาย   วีรวัฒน์    ปารมี 580232006 1  ปี   10   เดือน 3.71 3.68
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

16 36

17 39

18 39

19 37

20 42

21 42

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ประเสริฐ    ไชยทิพย์

2 .   รศ.ดร.  กาญจนา    โชคถาวร

น.ส.   ณัฐกาญจน์    พรหมศร 571632513 2  ปี   10   เดือน 3.17 3.17

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  นิตยา    เจรียงประเสริฐ

2 .   อ.ดร.  วรัท    วินิจ

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

นาย   ธนวัฒน์    ดวงทิม 571532025 2  ปี   10   เดือน 3.21 3.21

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  พีรยา    มั�นเขตวิทย์

2 .   รศ.ดร.  เมธิศา    พงษ์ศักดิ�ศรี

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

นาง   รพีพร    วิสุทธิ 561132003 3  ปี   10   เดือน 4.00 4.00

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  เยาวเรศ    เชาวนพูนผล

2 .   ผศ.  ศรัณย์    อารยะรังสฤษฎ์

เทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมบําบัด)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร)

น.ส.   ศิริพร    บริบูรณ์พันธ์ 560832010 3  ปี   10   เดือน 3.27 3.27

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  บุศรา    ลิ�มนิรันดร์กุล

2 .   รศ.ดร.  สุรพล    เศรษฐบุตร

3 .   อ.ดร.  ประทานทิพย์    กระมล

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ศักดิ�กษิต    ระมิงค์วงศ์

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ส่งเสริมการเกษตร)

นาย   ธีรกิตติ�    ออประยูร 550832047 5  ปี   0   เดือน 3.25 3.18

นาย   นฤพล    ศรีสันติธรรม 570632019 2  ปี   10   เดือน 3.48 3.48
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

22 36

23 36น.ส.   อารีรัตน์    พิมพ์นวน 571832019 2  ปี   10   เดือน 3.20

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  วิทยา    พานิชล้อเจริญ

3.20

น.ส.   นิโลบล    วรรณใหญ่ 571832011 2  ปี   10   เดือน 3.40 3.40

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  วิทยา    พานิชล้อเจริญ

การสื�อสารมวลชน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื�อสารศึกษา)
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