ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสําหรับนิสิตเข้าร่วมโครงการนําร่องการทําวิทยานิพนธ์ผา่ นระบบ iThesis
ประจําปีการศึกษา 2559
------------------------ --------บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสมได้รับทุนการศึกษานิสิตที่เข้าร่วมโครงการนําร่องการทําเอกสาร
วิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis ทุนละ 10,000 บาท จํานวน 45 คน จากจํานวนผู้สมัครทั้งสิ้น 82 คน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ได้รับทุน
ปริญญาเอก
นายวีรศิลป์ สอนจรูญ
นายวัชระ พรกวีรัตน์
น.ส.ธัญยธรณ์ วราพงศ์พิศาล
น.ส.วิสาขะ ชุนหกรณ์
นายจักรกฤษณ์ พลราชม

นายนิรันดร จันทร์ลาด
ปริญญาโท
1. น.ส.กฤษณา อ่อนทอง
2. น.ส.ขนิษฐา ใสคล้าย
3. น.ส.อังสุมา แก้วคต
4. น.ส.จีรพรรณ รตางศุ
5. น.ส.ประภัสสร โปร่งวิทยากร
6. นายสรรค์ จี้เพ็ชร์
7. น.ส.พรพิมล เพ็ชรโยธิน
8. น.ส.ศุภัชฎา หาญชนะ
9. ว่าที่รอ้ ยตรีคชกริช ผลานิสงค์
10. น.ส.ธราภรณ์ พันกันทะ
11. นายสุรเดช โชติวุฑฒากร
12. น.ส.อภิญญา สายสมร
13. น.ส.สุวลักษณ์ จิตรเจริญ
14. น.ส.ศศินา ตรีภพ
15. น.ส.กมลชนก วงศ์อิสรกุล
16. น.ส.กนกวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์
17. นายณกรณ์ เห็นจงชม
18. น.ส.นพวรรณ พัฒนะพิศุทธิ์คณ
ุ
19. น.ส.วิวรรณ คงทรัพย์
20. น.ส.โสภิตา ศรีโสภา

รหัสนิสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

5717400365
5717400438
5417400131
5517400329
5617600087

รศ.ดร. คณพล จุฑามณี
รศ.ดร. สุรศักดิ์ เชียงกา
รศ.ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง
รศ.ดร. อรพินท์ เจียรถาวร

5714100654
5714100662
5614101314
5415300201
5815300080
5715300258
5614200207
5714300696
5814300256
5714300491
5814300434
5814300442
5814400765
5814400757
5514402444
5514401511
5714402464
5714501667
5614501916
5714500679

ผศ.ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์
ดร. เชาว์วทิ ย์ ระฆังทอง
ดร. อัจฉรา ขยัน
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล
ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง
รศ.ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์
ดร. จันทนา ไพรบูรณ์
ดร. นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
รศ.ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
ผศ.ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรกั ษ์
ผศ.ดร. ประทีป ด้วงแค
รศ.ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
รศ.ดร. วิน เชยชมศรี
รศ.ดร. พัฒนี จันทรโรทัย
ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน
ดร. ธิดารัตน์ สุภาสัย
ดร.ศุภพัชรี รอดเดชา
ผศ.ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

สาขาวิชา
พฤกษศาสตร์
ฟิสิกส์
สถิติ
เคมี

ผศ.ดร. กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ การส่งเสริมสุขภาพ
และสุขศึกษา
วิทยาศาสตร์การอาหาร
5618000245 ผศ.ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์การประมง
วิศวกรรมป่าไม้
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพป่าไม้
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพป่าไม้
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพป่าไม้
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพป่าไม้
ชีววิทยา
ชีววิทยา
สัตววิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการวัสดุนาโน
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ผศ.ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

-2ลําดับ
21.
22.
23.
24.

ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท (ต่อ)
น.ส.สิริญญา เพียรวิริยพงษ์
น.ส.วารุณี แต้มคู
นายธีรพล ผังดี
น.ส.ณัฐพร จินดาวงศ์

รหัสนิสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

5714502281
5814551771
5814652977
5714751175

25.
26.

น.ส.ถิราพร ด่านศรีบูรณ์
น.ส.เด่นศรี กาลานุสนธิ์

5814700696 ดร. เดชรัต สุขกําเนิด
5714800206 ผศ.ดร. ทิพทินนา สมุทรานนท์

27.

นายพรเทพ จันทรกมล

5714800249 รศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

28.

นายณัฐปกรณ์ ธงสิบเจ็ด

5814900130 ผศ.ดร. มนชนก วิจารสรณ์

29.
30.

น.ส.สุธาสินี พุทธจันทร์
น.ส.เอือ้ อมร วิรชั ชัย

5715000254 ผศ.ดร. ธาริณี นามพิชญ์
5715000157 ดร. อภิชญา ลีลาวณิชกุล

31.

น.ส.สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน์

5824100519 ผศ.ดร. ศุภชัย อําคา

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

น.ส.เฉลิมพร ปัญจาสุธารส
น.ส.นูรไอนูน เจ๊ะเตะ
น.ส.ชลธิชา เสนาพันธ์
น.ส.ยุวันดา อินจงกล
นายกฤษฎา คูหาพิทักษ์ธรรม
น.ส.เกษร บุญมี
ว่าที่รอ้ ยตรีปรัชญา บุญรักษา

5724500019
5725600351
5825600132
5824400016
5724400022
5724400031
5834550100

39.

นายอนาวิน บรรเทาพิษ

5846400116 ดร. ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์

ผศ.ดร. พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
รศ.ดร. กฤษณะ ไวยมัย
ดร. ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา

ผศ.ดร. มนต์ทพิ ย์ ช่ําชอง
ผศ.ดร. วีรมลล์ ไวลิขิต
ดร. พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง
ผศ.ดร. บุญเดช เบิกฟ้า
ดร. ศรัณย์ พรหมสาย
ดร. อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์
ผศ.ดร. สุภัทร พัฒน์วิชยั โชติ

สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขศึกษา
เศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร
การจัดการทรัพยากร
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพสัตว์
และชีวเวชศาสตร์
เทคโนโลยีการบรรจุ
การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการทางดิน
วิศวกรรมการอาหาร (กพส.)

นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาการพืช
เคมี
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
วิศวกรรมความปลอดภัย
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขศาสตร์

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อยืนยันเงื่อนไขการรับทุนที่ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับทุนนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การใช้งานระบบการจัดทําและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)”
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 406 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน (สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับเข้าสู่โครงการ โดยคุณธีรยุทธ โกสินทร์
09.15 - 09.45 น. แนะนําระบบภาพรวมและการใช้งานระบบไอทีสิสในบทบาทนิสิต โดยคุณวัลลภ อัศวพึ่งรุ่ง
09.45 - 10.15 น. สาธิตการใช้งานระบบไอทีสิส

โดยคุณวัลลภ อัศวพึ่งรุ่ง

- การใช้งานทั่วไปในเว็บพอร์ทัล
- การใช้งาน Knowledge base และ Question & Answer
10.15 - 11.15 น. สาธิตการใช้งานระบบไอทีสิสในกระบวนการจัดทําวิทยานิพนธ์

โดยคุณวัลลภ อัศวพึ่งรุ่ง

- การใช้งานเว็บพอร์ทัลเพื่อเขียนเอกสารวิทยานิพนธ์
- การใช้งาน MS Word Add-in เพื่อเขียนเอกสารวิทยานิพนธ์
- การใช้งานเว็บพอร์ทัลเพื่อส่งเอกสารวิทยานิพนธ์
- การจัดการข้อมูลในเมนู Report Data
11.15 - 11.45 น. การใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Word, Endnote, MENDELEY สําหรับเล่มวิทยานิพนธ์
โดยคุณวรินทร์ พรใบหยก
11.45 - 12.00 น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาสําหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการนําร่องฯ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตอบข้อซักถาม
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน (สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)
13.15 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
13.30 - 14.00 น. แนะนําโครงการไอทีสิส โดยคุณธีรยุทธ โกสินทร์
14.00 - 14.30 น. แนะนําภาพรวมและการใช้งานระบบไอทีสิสในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคุณวัลลภ อัศวพึ่งรุ่ง
14.30 - 14.45 น. สาธิตการใช้งานระบบไอทีสิสสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคุณวัลลภ อัศวพึ่งรุ่ง
14.45 - 15.00 น.

ตอบข้อซักถาม

15.00 - 15.15 น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสําหรับผู้เข้าร่วมอบรม
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.00 น. ประชุมปรึกษาประเด็นที่ติดขัดในการใช้งานระบบ โดยทีมงาน iThesis

