
11   คน

ภาคปกติ 3   คน

ภาคปกติ 2   คน

ภาคปกติ 3   คน

ภาคพิเศษ 3   คน

43   คน

ภาคปกติ 1   คน

ภาคปกติ 1   คน

ภาคปกติ 21   คน

ภาคพิเศษ 3   คน

ภาคปกติ 5   คน

ภาคปกติ 2   คน

ภาคพิเศษ 6   คน

ภาคพิเศษ 4   คน

รวม 54   คน

5  คน

2  คน

3  คน

49  คน

49  คน

0  คน

รวม 54  คน

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 12/2561 เมื�อวันที�   21  มิถุนายน  2561

ระดับปริญญาเอก

ในจํานวนนี�เป็นนักศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

แบบ 3

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

นักศึกษาคนไทย

นักศึกษาต่างชาติ

หลักสูตรปกติ

นักศึกษาคนไทย

นักศึกษาต่างชาติ

แบบ 1

แผน ข

แบบ 2



1

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย

- เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ

- วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ภาคปกติ

เศรษฐศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์ (นานาชาต)ิ ภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

- ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาคพิเศษ

เทคนิคการแพทย์

- ภาคปกติ

วิศวกรรมศาสตร์

- วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ

แพทยศาสตร์

- นิติวิทยากระดูก ภาคปกติ

วิจิตรศิลป์

- ศิลปะและการออกแบบ ภาคพิเศษ

วิทยาศาสตร์

- เคมี ภาคปกติ

- การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคปกติ

- การศึกษา ภาคพิเศษ

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 12/2561 เมื�อวันที�   21  มิถุนายน  2561

คณะและสาขาวิชา ภาค/แบบ/แผน จํานวน

ระดับปริญญาเอก

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

ศึกษาศาสตร์



2

คณะและสาขาวิชา ภาค/แบบ/แผน จํานวน

แผน ข 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แบบ 3 4   คน

แผน ข 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 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 1 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แบบ 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แบบ 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ข 2   คน

แผน ข 1   คน- ธุรกิจเกษตร ภาคพิเศษ

- เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ

- ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาคพิเศษ

เกษตรศาสตร์

- พืชไร่ ภาคปกติ

- โรคพืช ภาคปกติ

- เภสัชวิทยา ภาคปกติ

- สรีรวิทยา ภาคปกติ

- วิศวกรรมโลจิสติกส์และการ

จัดการโซ่อุปทาน

ภาคปกติ

แพทยศาสตร์

- กายวิภาคศาสตร์ ภาคปกติ

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ

วิศวกรรมศาสตร์

- วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ

- วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม ภาคปกติ

- วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม ภาคปกติ

- ฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ

- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

- ฟิสิกส์ ภาคปกติ

- การศึกษา ภาคพิเศษ

สังคมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์การเมือง ภาคพิเศษ

- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ศึกษาศาสตร์

- ประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาโท

มนุษยศาสตร์





1

ชื�อ GPA สาขา

1 72

2 93

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี

รายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 12/2561 เมื�อวันที�   21  มิถุนายน  2561

ลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

เทคนิคการแพทย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์

น.ส. สุดารัตน์   หาดเพชร 551151011 6  ปี   0   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การประยุกต์ใช้แอลฟารีพีทโปรตีนเป็นโมเลกุลต้านไวรัสเอชไอวี 1 โดยมุ่งเน้นกระบวนการ

ประกอบอนุภาคหรือการสร้างไวรัสที�สมบูรณ์

            Application of Alpha-Repeat Protein as Antiviral Molecules Against HIV-1 Targeting Viral 

Assembly or Maturation

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.ดร.  ชัชชัย    ตะยาภิวัฒนา

2 .   Dr. Saw-See    Hong

3 .   อ.ดร.  สาวิตรี    นะงอลา

3 .   รศ.ดร.  นพพล    เล็กสวัสดิ�

2 .   ผศ.ดร.  ประเสริฐ    หาญเมืองใจ

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

น.ส.   พินพนิต    บุญช่วย 549951015 7  ปี   0   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์

            Enzymatic Productions of Xylooligosaccharide and Bioethanol from Corncob

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ทนงศักดิ�    ไชยาโส

4 .   Prof. Dr. Shinji    Takenaka



2

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

1 48

2 48

550551035 6  ปี   0   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

            การเตรียม การหาลักษณะเฉพาะและการทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ที�สลายตัวได้ทาง

ชีวภาพของพอลิ (แอล-แลกไทด์) และแป้งมันสําปะหลังดัดแปรทางเคมี

            Preparation, Characterization and Property Testing of Biodegradable Blends of Poly (L-

lactide) and Chemically-modified Cassava Starch

กรรมการที�ปรึกษา

3 .   ผศ.ดร.  วินิตา    บุณโยดม

2 .   Dr. Robert    Molloy

1 .   อ.ดร.  รุ้งลาวัลย์    สมสุนันท์

วิทยาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)

น.ส.   รัตน์ฐาภัทร    บุญเกิด

วิศวกรรมศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นาย   เกษมสิทธิ�    ตียพันธ์ 550651015 6  ปี   0   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ตัวจําแนกแบบทวินไฮเปอร์อีลิปซอยดอลซัพพอร์ตเวกเตอร์

            Twin Hyper-ellipsoidal Support Vector Classifier

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  นิพนธ์    ธีรอําพน

3 .   รศ.ดร.  ศันสนีย์    เอื�อพันธ์วิริยะกุล

2 .   รศ.ดร.  เสริมศักดิ�    เอื�อตรงจิตต์



3

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

3 48

1 51

เทคนิคการแพทย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์

นาย   นัฐพงษ์    มูลคํา 571151002 3  ปี   10   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            คุณลักษณะและการประเมินบทบาทของเซอคิวเลทติ�งเอ็นโดจีนัสสเต็มเซลล์ในโรคที�มีสาเหตุ

มาจากภาวะเสื�อม

            Characterization and Evaluation of Circulating Endogenous Stem Cells in Degenerative 

Diseases

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.ดร.  สํารี    มั�นเขตต์กรน์

2 .   ศ.พญ.  ผาสุก    มหรรฆานุเคราะห์

3 .   อ.ดร.  วิภพ    สุทธนะ

ศึกษาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษา) วิชาเอกการบริหารการศึกษา

นาย   ประมวล    พลอยกมลชุณห์ 570252008 3  ปี   10   เดือน 3.83 3.83

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที�มีประสิทธิผลสําหรับบุคคลที�มีความบกพร่อง

ทางการเห็น

            Development of Educational Institutions Administrative Effectiveness Model for the Visually 

Impaired Persons

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ยงยุทธ    ยะบุญธง

2 .   รศ.ดร.  ชูชีพ    พุทธประเสริฐ

3 .   รศ.ดร.  เพ็ชรี    รูปะวิเชตร์

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท



4

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

2 58

3 60

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)

นาย   สุรเชษฐ์    บุญยรักษ์ 540251023 7  ปี   0   เดือน 3.86 3.86

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            กลยุทธ์การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื�อส่งเสริมระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

            Participative Management Strategies to Promote Internal Quality Assurance System and 

Mechanism for Faculty of Education of Northern Rajabhat University

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  สุนีย์    เงินยวง

3 .   รศ.ดร.  ฤตินันท์    สมุทร์ทัย

2 .   รศ.ดร.  เกียรติสุดา    ศรีสุข

วิจิตรศิลป์

ศิลปดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)

นาย   สุกรี    เกษรเกศรา 570352010 3  ปี   10   เดือน 3.88 3.88

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ส่องแสงแลเงาอดีตที�ทอดยาวถึงปัจจุบันสู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

            Shining Light-Seeing Shadows, Passed on from the Past Till the Present, Towards the 

Creation of Contemporary Art

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   Assoc.Prof. Jan Theo  De  Vleeschauwer

3 .   รศ.ดร.  ฉลองเดช    คูภานุมาต

2 .   ศ.เกียรติคุณ  สุรพล    ดําริห์กุล



5

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

4 48

5 54

แพทยศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิติวิทยากระดูก)

นาย   สิทธิพร    เรืองดิษฐ์ 560751013 4  ปี   10  เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การประมาณอายุโดยใช้การปิดของรอยต่อกะโหลกศีรษะในประชากรไทยด้วยการศึกษาทาง

สัณฐานวิทยาและการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์

            Age Estimation from Cranial Suture Closure in a Thai Population: Morphological Study and 

Application of Computed Tomography

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.เชี�ยวชาญพิเศษ พญ.  ผาสุก    มหรรฆานุเคราะห์

3 .   ผศ.ดร.  สุคนธ์    ประสิทธิ�วัฒนเสรี

4 .   รศ.พญ.  นัทธยา    ปัทมภาสพงษ์

2 .   รศ.พญ.  กานดา    เมฆใจดี

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)

น.ส.   พรรณทิวา    กว้างเงิน 550852002 5  ปี   7   เดือน 3.65 3.63

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเพื�อการปฏิบัติทางการเกษตรที�ดีในจังหวัด

มหาสารคาม

            Extension of Group Formation of Jasmine Rice Growers for Good Agricultural Practices in 

Maha Sarakham Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  บุศรา    ลิ�มนิรันดร์กุล

2 .   รศ.ดร.  รุจ    ศิริสัญลักษณ์

3 .   รศ.ดร.  อาวรณ์    โอภาสพัฒนกิจ
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

6 84

1 36

เศรษฐศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)์

Ms.  Duangthip  Sirikanchanarak 571655901 3  ปี   5   เดือน 3.66 3.66

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติการบริโภคข้าว ประสิทธิภาพการผลิตข้าว และการส่งผ่านราคา

ส่งออกข้าว

            Econometric Analysis of Rice Consumption, Production Efficiency and Export Price 

Transmission

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.ดร.  ทรงศักดิ�    ศรีบุญจิตต์

3 .   Asst. Prof. Dr. Jianxu    Liu

2 .   ผศ.ดร.  จิราคม    สิริศรีสกุลชัย

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์

นาย   มารุตพงค์    ไชยลังกา 580631110 2  ปี   10  เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การออกแบบชุดหุ่นยนต์เพื�อการเรียนรู้โดยใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ฝังตัว

            A Design of an Educational Robotics Toolkit Utilizing Embedded Computers

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  อานันท์    สีห์พิทักษ์เกียรติ
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 36

1 41

2 41

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2

ศึกษาศาสตร์

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แบบ 1

ทันตแพทยศาสตร์

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ทพ.ดร.  ธีระพงษ์    ม้ามณี

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประเมินผลและวิจัยการศึกษา) แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

น.ส.   กุลจิรา    ฝุ่นวัง 570232006 3  ปี   10  เดือน 3.59 3.59

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การสร้างลักษณะเฉพาะของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ชั�นประถมศึกษาปีที� 1

            Constructing Item Specification for an Achievement Test in Mathematics Learning Strands 

for Grade 1 Students

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ฤตินันท์    สมุทร์ทัย

น.ส.   ณัฐิณี    ประวัง 570232010 3  ปี   10  เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การตรวจสอบคุณภาพของผลการประเมินงานเขียนความเรียง: การประยุกต์ใช้โมเดลหลาย

องค์ประกอบของราส์ช

            Examining of the Quality of Essay Writing Assessment Outcomes: Applying Many-Facet 

Rasch Model

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  นํ�าผึ�ง    อินทะเนตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร)์

นาย   ธารินทร์    เพียงสุข 600931035 0  ปี   10  เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของไพรเมอร์และสารยึดติดที�มีเท็นเอ็มดีพีเป็นส่วนประกอบต่อความแข็งแรงยึดเฉือน

ระดับจุลภาคของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์กับเซอร์โคเนีย

            Effect of 10-MDP-containing Primers and Adhesives on the Micro-shear Bond Strength 

Between Self-adhesive Resin Cement and Zirconia
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

3 39

4 38

5 38

สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

นาย   พงศกร    สงวนศักดิ� 580431022 2  ปี   10  เดือน 3.61 3.61

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            เส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพของเยาวชนต่างจังหวัด

            Provincial Youth's Road to Professional Footballer

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  วสันต์    ปัญญาแก้ว

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส)์

น.ส.   กิตติญา    โกเสนตอ 580531066 2  ปี   10  เดือน 4.00 4.00

นาย   วุฒิพงษ์    ทองภักดี 580531048 2  ปี   10  เดือน 3.71 3.75

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การจําลองและการออกแบบระบบฉายลําอิเล็กตรอนสําหรับการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  สาคร    ริมแจ่ม

2 .   ผศ.ดร.  จิตรลดา    ทองใบ

            การออกแบบระบบเครื�องเร่งเพื�อผลิตลําอิเล็กตรอนความสว่างสูงสําหรับเลเซอร์แบบ

อิเล็กตรอนอิสระย่านเทราเฮิรตซ์

            Design of Accelerator System to Produce High Brightness Electron Beam for THz Free-

electron Lasers

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  สาคร    ริมแจ่ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

            Simulation and Design of Electron Beam Irradiation System for Natural Rubber Vulcanization
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

6 38

7 36

8 39

นาย   เอกชัย    กองมนต์ 580531075 2  ปี   10  เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การจําลองพลศาสตร์ของลําอิเล็กตรอนและการวัดสมบัติอาร์เอฟของระบบเครื�องเร่งสําหรับ

การวัลคาไนช์ยางธรรมชาติ

            Electron Beam Dynamic Simulations and RF Property Measurements of the Accelerator 

System for Natural Rubber Vulcanization

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  สาคร    ริมแจ่ม

2 .   อ.ดร.  จตุพร    สายสุด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม)

นาย   สุจินดา    บังวรรณ 570531163 3  ปี   10  เดือน 3.93 3.93

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            อิทธิพลของปัจจัยทางสิ�งแวดล้อมต่อความหลากหลายของไลเคนในป่าชนิดเด่นของอุทยาน

แห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

            Influences of Environmental Factors on Lichen Diversity in Dominant Forest Types of Doi 

Inthanon National Park, Chiang Mai Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  วนารักษ์    ไซพันธ์แก้ว

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)

น.ส.   ทัตยานา    แปงสุต๋า 580631098 2  ปี   10  เดือน 3.17 3.17

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

           การจัดสรรพื�นที�ห้องเย็นในการให้บริการจัดเก็บสินค้าโดยใช้หลักการการบริหารรายได้

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ชมพูนุท    เกษมเศรษฐ์

           The Chill-Storage Area Allocation for Temporary Storing Goods Using Revenue Management
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

9 36

10 36

11 36

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์

น.ส.   ศัลณ์ษิกา    ไชยกุล 580631047 2  ปี   10  เดือน 3.30 3.30

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาเครื�องมือสําหรับการแสดงข้อมูลเชิงภาพและพยากรณ์การเกิดแหล่งความร้อน

            Development of Tool for Visualizing and Predicting Hotspot Occurrences

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  สันติ    พิทักษ์กิจนุกูร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

นาย   ธนน    บัวหลวง 580631004 2  ปี   10  เดือน 3.63 3.63

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์และประเมินความเข้ากันได้ของแอสฟัลต์อิมัลชันชนิดปรับปรุงคุณภาพด้วย

ยางพาราผสมกับวัสดุมวลรวมสําหรับวัสดุพาราสเลอรี�ซีลของประเทศไทย

            Compatibility Analysis and Evaluations of Natural Rubber Latex Modified Asphalt Emulsion 

Mixing with Aggregate for Thailand Para Slurry Seal

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  พีรพงศ์    จิตเสงี�ยม

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม)

นาย   ทศพล    ทิพย์โยธา 580631101 2  ปี   10  เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การกระจายขนาดและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคมวลสารจากการเผาไหม้ของเสียทาง

การเกษตร

            Size Distribution and Chemical Composition of Particulate Matters from Agricultural Waste 

Burning

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ขจรศักดิ�    โสภาจารีย์
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

12 39

13 37

14 37

แพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)

น.ส.   สุธาสินี    ปารมี 580731023 2  ปี   10  เดือน 3.82 3.82

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

3.53 3.59

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ฤทธิ�ต้านมะเร็งของสารสกัดเอทานอลจากกระชายดําต่อเซลล์มะเร็งรังไข่เพาะเลี�ยง

            Anti-cancer Effects of the Ethanol Extract from Kaempferia parviflora  on Ovarian Cancer 

Cell Line

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.พญ.  ศรัณยภิญ    โพธิกานนท์

2 .   อ.ดร.  วุฒิไกร    นิ�มละมูล

3 .   อ.ดร.  ศิริวุฒิ    สุขขี

น.ส.   วิสสุตา    สุธรรม 580731058 2  ปี   10  เดือน 3.11 3.23

4 .   อ.ดร.นพ.  ณัฐ    คูณรังษีสมบูรณ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)

น.ส.   จุฑามาศ    เรือนแปง 560731031 4  ปี   10  เดือน

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            Effects of Estrogen Deprivation on Gastrocnemius Muscle Function and Biochemical 

Alteration of Vastus Lateralis Muscle in Obese-Insulin Resistant Female Rats

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.ภก.  จิรภาส    ศรีเพชรวรรณดี

3 .   ศ.ดร.ทพญ.  สิริพร    ฉัตรทิพากร

            ผลของโรซูวาสเตตินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและการพัฒนาพฤติกรรมคล้ายซึมเศร้าในหนู

ที�ได้รับอาหารไขมันสูง

            Effect of Rosuvastatin on Oxidative Stress and the Development of Depression-Like 

Behaviors in Rats Fed with High-fat Diet

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.นพ.  อภิเศรษฐ    ปลื�มสําราญ

2 .   อ.ดร.  สลิล    มิ�งมาลัยรักษ์

2 .   ศ.เชี�ยวชาญพิเศษ ดร.นพ.  นิพนธ์    ฉัตรทิพากร

4 .   อ.ดร.  ศิริพงษ์    ปาลี

            ผลของภาวะพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการทํางานของกล้ามเนื�อแกสตร็อกนีเมียสและการ

เปลี�ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื�อวาสตัสแลทเทอราลิสในหนูอ้วนเพศเมียที�มีภาวะดื�อต่ออินซูลิน
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

15 36

16 36

17 42

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช)

น.ส.   จันทรา    อุปาลี 580831033 2  ปี   10  เดือน 4.00 3.86

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การใช้เชื�อแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคต้นแตกยางไหลของเมลอน

            Using of Antagonistic Bacteria to Control Gummy Stem Blight Disease of Melon

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  อรอุมา    เรืองวงษ์

2 .   รศ.ดร.  เกวลิน    คุณาศักดากุล

น.ส.   สุดารัตน์    แก้วนํ�าอ่าง 580831039 2  ปี   10  เดือน 3.33 3.38

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การใช้เชื�อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื�อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli สาเหตุโรคผล

เน่าของเมลอน

            Using Antagonistic Bacteria to Control Bacterium, Acidovorax citrulli  Causal Agent Fruit 

Blotch Disease of Melon

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  อรอุมา    เรืองวงษ์

2 .   ผศ.ดร.  อังสนา    อัครพิศาล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

น.ส.   วราภรณ์    แก้วทันคํา 570831007 3  ปี   10  เดือน 3.41 3.41

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            แผนการผลิตพืชโดยใช้แบบจําลองหลายเป้าหมายภายใต้ข้อจํากัดนํ�าที�ไม่แน่นอนในพื�นที�

ชลประทานอ่างเก็บนํ�าห้วยแม่สอด จังหวัดตาก

            Crop Production Plans Using Multiple Goal Programming Under Fuzzy Water Constraints in 

Huai Mae Sot Reservoir Irrigated Areas, Tak Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  จิรวรรณ    กิจชัยเจริญ

2 .   รศ.ดร.  เบญจพรรณ    เอกะสิงห์
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

18 42

19 36

20 36

ทันตแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร)์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ

น.ส.   กนกวรรณ    ยาวิไชย 580931004 2  ปี   10  เดือน 3.52 3.52

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของการเตรียมพื�นผิวต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์กับ              

ลิเทียมไดซิลิเกตกลาสส์เซรามิกชนิดพัฒนาขึ�นใหม่

            Effect of Surface Treatments on Micro-shear Bond Strength of Resin Cement to a Newly 

Developed Lithium Disilicate Glass Ceramic

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ทพ.ดร.  ธีระพงษ์    ม้ามณี

อุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

นาย   บรรดาศักดิ�    ขันทะสีมา 551331007 6  ปี   0   เดือน 3.32 3.32

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            องค์ประกอบเคมีที�ดีต่อสุขภาพจากเนื�อในเมล็ดและนํ�ามันของเมล็ดมะกิ�ง

            Health Benefit Chemical Compositions from Seed Pulp and Seed Oil of "Making" 

(Hodgsomia heteroclita  subsp. Indochinensis )

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  สมชาย    จอมดวง

น.ส.   เกศสินี    ต๊ะต้องใจ 571331001 3  ปี   10  เดือน 3.80 3.80

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของกระบวนการคงสภาพต่อสารต้านออกซิเดชันในรําข้าวกํ�า และการประยุกต์รําข้าวกํ�าใน

กุนเชียงและขนมปัง

            Effects of Stabilization Processes on Antioxidants in Black Rice Bran and Applications of 

Black Rice Bran in Chinese Sausage and Bread

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ธรรณพ    เหล่ากุลดิลก
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

21 42

22 42

23 36

3.80

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

เศรษฐศาสตร์

            ต้นทุนการทําธุรกรรมสําหรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารราชการในประเทศไทย

            Transaction Costs as Barriers to Access to Official Information in Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  คมสัน    สุริยะ

2 .   อ.ดร.  สุพรรณิกา    ลือชารัศมี

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Ms.   Preedaporn  Intahom 581635928 2  ปี   5   เดือน 3.80

นาย   เมตต์    อุ่นเรือน 561631004 4  ปี   10  เดือน 3.60 3.60

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

3.56 3.56

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การศึกษาผลตอบแทนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวโดยวิธีทฤษฎีมูลค่าสุดขีดโดยอาศัย

การตัดสินใจจากทฤษฎีความน่าเชื�อถือ

            The Study of Return of Tourism Stocks Using Extreme Value Theory Basing Decisions on 

Belief Functions

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อนุภาค    เสาร์เสาวภาคย์

3 .   รศ.ดร.  กาญจนา    โชคถาวร

2 .   ผศ.ดร.  ชูเกียรติ    ชัยบุญศรี

            Children Empowerment: Water Management Through Lanna Wisdom in Chiangmai Area

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ชรินทร์    มั�งคั�ง

2 .   ผศ.ดร.  ธงชัย    ภูวนาถวิจิตร

บัณฑิตวิทยาลัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับสิ�งแวดล้อม)

น.ส.   รัชชาวลี    ชมเชย 589932109 2  ปี   10  เดือน

            พลังเด็ก: การจัดการนํ�าผ่านภูมิปัญญาพื�นบ้านล้านนา ในพื�นที�เชียงใหม่
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

24 39

1 38

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

น.ส.   กนกกร    จีนา 561931051 4  ปี   10  เดือน 3.50 3.50

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แบบ 2

แพทยศาสตร์

            กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน กรณีศึกษา โครงการวิจัยรับใช้สังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            Transferring Knowledge to Communities: Case Studies of Community Engaged Research 

Projects, Chiang Mai University

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อลงกรณ์    คูตระกูล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร)์

นาย   ปกรณ์    นาวิก 590731045 1  ปี   10  เดือน 3.54 3.54

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การประเมินอายุจากแอ่งของเบ้ากระดูกสะโพกโดยใช้การเปลี�ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและ

การวิเคราะห์มอร์โฟเมทริกส์ในกลุ่มประชากรไทย

            Age Estimation from the Acetabular Fossa by Using Morphological Changes and 

Morphometric Analysis in a Thai Population

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.เชี�ยวชาญพิเศษ พญ.  ผาสุก    มหรรฆานุเคราะห์

3 .   ผศ.ดร.  สุคนธ์    ประสิทธิ�วัฒนเสรี

2 .   รศ.นพ.  จาตุรงค์    กันชัย
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

2 36

3 42

4 42

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่)

นาย   ณัฐดนัย    จันต๊ะคาด 590831011 1  ปี   10  เดือน 3.90 3.93

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การตอบสนองของพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาสวนต่อการพ่นปุ๋ยทางใบภายใต้สภาพการปลูกแบบ

นํ�าขังและแอโรบิก

            Response of Upland and Wetland Rice Varieties on Foliar Fertilizer Application Under 

Flooded and Aerobic Conditions

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ชนากานต์  เทโบลต์  พรมอุทัย

2 .   รศ.ดร.  ศันสนีย์    จําจด

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Ms.   Guo   Wei  591635805 1  ปี   10  เดือน 3.50 3.50

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            แบบจําลองความสัมพันธ์ของโครงสร้างพื�นฐานการสื�อสารการลงทุนทางตรงของต่างประเทศ

และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน

            Modelling of Relationship Among Telecommunication Infrastructure, Foreign Direct 

Investment and Economic Growth in ASEAN Countries

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ณฉัตร์ชพงษ์    แก้วสมพงษ์

3 .   ผศ.ดร.  ชูเกียรติ    ชัยบุญศรี

2 .   ผศ.ดร.  จิราคม    สิริศรีสกุลชัย

Ms.   Jin   Xiaoyu   591635806 1  ปี   10  เดือน 3.50 3.50

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์ปัจจัยที�มีผลต่อการนําเข้าผลิตภัณฑ์เครื�องจักรและเครื�องใช้ไฟฟ้าของจีนไป

อาเซียน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแพลแนล

            An Analysis of Factors Affecting on ASEAN Import Mechanical and Electrical Products 

from China by Using Panel Data Analysis

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ณฉัตร์ชพงษ์    แก้วสมพงษ์

2 .   ผศ.ดร.  ชูเกียรติ    ชัยบุญศรี

3 .   ผศ.ดร.  จิราคม    สิริศรีสกุลชัย
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

5 42

1 36

2 45

3 39

4 39

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ข

มนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

น.ส.   ภณัชรา    สุริมล 570132058 3  ปี   10  เดือน 3.65 3.65

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  พิมพ์ชนก    เครือสุคนธ์

สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)

นาย   ชนัตถ์    สุทธสุวรรณ 580432030 2  ปี   5   เดือน 3.58 3.58

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  พรชัย    วิสุทธิศักดิ�

2 .   อ.ดร.  ปีดิเทพ    อยู่ยืนยง

เกษตรศาสตร์

570832024 3  ปี   10  เดือน 3.94 3.90

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)

นาย   กฤษฏิ�    ใจปัญญา 570832017 3  ปี   10  เดือน 3.69 3.65

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  อาวรณ์    โอภาสพัฒนกิจ

2 .   รศ.ดร.  สุรพล    เศรษฐบุตร

3 .   อ.ดร.  วรพงศ์    ตระการศิรินนท์

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  วรทัศน์    อินทรัคคัมพร

2 .   รศ.ดร.  สุรพล    เศรษฐบุตร

3 .   ผศ.ดร.  แสงทิวา    สุริยงค์

นาย   นโรปกรณ์    สิทธิวงศ์

Mr.   Techeng  Ear 591635812 1  ปี   10  เดือน 3.05 3.05

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์อุปสงค์ของนักท่องเที�ยวต่างชาติในประเทศกัมพูชาโดยวิธีการ                          

พาเนลโคอินทิเกรชั�น

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ชูเกียรติ    ชัยบุญศรี

2 .   ผศ.ดร.  อนุภาค    เสาร์เสาวภาคย์

            Analysis of International Tourism Demand in Cambodia Using Panel Co-integration Approach
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

5 39

6 43

7 39

8 39

1 36

2 36

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร)

น.ส.   วันวิสาข์    ตากกระโทก 570832061 3  ปี   10  เดือน 3.09 3.09

571532043 3  ปี   10  เดือน 3.38 3.38

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  พรสิริ    สืบพงษ์สังข์

2 .   ผศ.ดร.  เยาวเรศ    เชาวนพูนผล

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

4.00 4.00

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  วรัท    วินิจ

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)

นาย   คริสมาส    สุวรรณลพ 561931018

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  สมศักดิ�    เกี�ยวกิ�งแก้ว

4  ปี   10  เดือน 3.13 3.13

นาย   ปิติพงค์    สายวงศ์ปัญญา

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แบบ 3

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  จันทนา    สุทธิจารี

พระ   ประทิน    ขาเหล็ก 561931031 4  ปี   10  เดือน

ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา) วิชาเอกการบริหารการศึกษา

นาย   ชาญศักดิ�    แซ่จ๋าว 590232097 1  ปี   10  เดือน 3.97 3.97

กรรมการที�ปรึกษา

2 .   ผศ.ดร.  ยงยุทธ    ยะบุญธง

1 .   อ.ดร.  ธารณ์    ทองงอก

นาย   ชาติชาย    เบญจวรรณ์ 590232098 1  ปี   10  เดือน

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  มนต์นภัส   มโนการณ์

2 .   รศ.ดร.  ชูชีพ    พุทธประเสริฐ

3.82 3.82
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

3 36

4 36

1  ปี   10  เดือน 3.68 3.68

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ธารณ์    ทองงอก

2 .   ผศ.ดร.  ยงยุทธ    ยะบุญธง

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ธารณ์    ทองงอก

2 .   ผศ.ดร.  ยงยุทธ    ยะบุญธง

น.ส.   วนิดา    ยิ�งยง 590232109 1  ปี   10  เดือน 3.65 3.65

นาย   นพดล    ยิ�งรักชัย 590232106
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