ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือน มีนำคม 2561
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 20 มีนำคม 2561)
ลำดั รหัสประจำตัว
บ
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1รำย)
1 55199150009 นางสาววัสส์พร จิโรจพันธุ์

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 56199110050 นางสาวณัฐปภัสร์ ชาญน
นทวัฒน์

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

คณะศึกษาศาสตร์ การวิจยั และ รูปแบบการพัฒนา
พัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา
ศักยภาพมนุษย์ ครูดา้ นการวัดประเมิน
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมสาหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

Model for the
Development of the
Competencies of
Student Techhers in
the Assessment of
Learning and
Innovation Skills for
learners in the
Twenty-First Century.

รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา
ครูดา้ นการวัดประเมิน
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมสาหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

Model for the
วารสารสุทธิปริทัศน์
Development of the
Competencies of
Student Techhers in
the Assessment of
Learning and
Innovation Skills for
learners in the
Twenty-First Century.

ปืที่ 32
11 สค 60 14 มีค 61 ระดับผ่าน
ฉบับ 102
คะแนน
66.75
ประจาเดือ
คะแนน
น
เมษายนมิถนุ ายน
2561

มนุษยศาสตร์

ลักษณะเด่นในนวนิยาย
แปลจีน พระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี

CHARACTERISTICS OF
CHINESE-TRANSLATED
NOVELS OF HER
ROYAL HIGHNESS
PRINCESS MAHA
CHAKRI SIRINDHON

ความดีเป็นสิ่งทีม่ นั่ คง
และยัง่ ยืน : พระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

Godness is Enduring วารสารวิชาการ
Sustainability :
นวัตกรรม
Chinese tranlated
Novels by her Royal
Highness Princess
Maha chakri Sirindhon

ปีที่ 5
1 พย 60 9 พย 60 ระดับผ่าน ผศ.ดร.สุภคั
ฉบับที่ (2)
คะแนน 64 มหาวรากร
10 ก.ค. คะแนน
ธ.ค. หน้า
133-140

ระบบสนับสนุนทีม่ ี
อิทธิพลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
ของพนักงานธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใน
สังกัดสานักงานใหญ่

The Supporting
Systems Influencing
on The Learning
Organization of
Employees in Bank
for Agiculture and
Agriculture
Cooperatives in The
Head Office
Supervision.

ระบบสนับสนุนทีม่ ี
อิทธิพลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
ของพนักงานธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใน
สังกัดสานักงานใหญ่

The Supporting
Systems Influencing
on The Learning
Organization of
Employees in Bank
for Agiculture and
Agriculture
Cooperatives in The
Head Office
Supervision.

ภาษาไทย

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 56299130010 นางสาวขวัญชนก อัจจิมาธีระ คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

ออนไลน์

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์

27 มค 61 14 มีค 61 ระดับผ่าน รศ.ดร.ณภักษ์ กุลิสร์
คะแนน 60
คะแนน

หน้า 1

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือน มีนำคม 2561
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 20 มีนำคม 2561)
ลำดั รหัสประจำตัว
บ
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ วันส่ง
ที/่ วันที่ ปริญญำ
นำเสนอ นิพนธ์/
3 มค 61

บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
บทควำม กำรสอบ
14 มีค 61 ระดับดี
อาจารย์ ดร.อินทกะ
คะแนน
พิริยะกุล
70.3 คะแนน

2

58199130088 นางสาวอัญชิสา ศิริสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

การเชื่อมโยงภาพลักษณ์
ตราสินค้าไปสู่การขยาย
ธุรกิจใหม่ ทีส่ ่งอิทธิพล
ต่อการตัง้ ใจใช้บริการ
ร้านคาเฟ่ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Effectiveness of using
Brand Association
Exposure to New
Businesses regarding
Consumer Purchase
Intentions on Cafes in
Bangkok.

การเชื่อมโยงภาพลักษณ์
ตราสินค้าไปสู่การขยาย
ธุรกิจใหม่ ทีส่ ่งอิทธิพล
ต่อการตัง้ ใจใช้บริการ
ร้านคาเฟ่ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

The Effectiveness of ออนไลน์
using Brand
Association Exposure
to New Businesses
regarding Consumer
Purchase Intentions
on Cafes in Bangkok.

3

57299130018 นางสาวสาวิตรี เพ็ชรเกลี้ยง

คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
ทัศนคติดา้ นอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อน้าดืม่
เนสทิเล่ เพียวไลฟ์รักษ์
โลกของผู้บริโภคในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร

Production Factors
and Attitudes on
Environmental
Conservation relating
to Consumer Buying
behavior of EcoShape Bottle by
nestlé Purelife in the
Bangkok Metropolitan
Area.

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
ทัศนคติดา้ นอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อน้าดืม่
เนสทิเล่ เพียวไลฟ์รักษ์
โลก ของผู้บริโภคในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร

Production Factors
and Attitudes on
Environmental
Conservation relating
to Consumer Buying
behavior of EcoShape Bottle by
nestlé Purelife in the
Bangkok Metropolitan
Area.

BEHAVIOR
MODIFICATION FOR
CHILDREN WITH
ADHD AGED FIVE TO
SIX YEARS WITH
SEMATHAI
MARIONETTES AT
CHAROENPONG
KINDERGARTEN IN
BANGKOK.

การปรับพฤติกรรมการ
อยูไ่ ม่นงิ่ ของเด็กสมาธิสั้น
อายุ 5-6 ปี โดย
กิจกรรมการประยุกต์ใช้
หุน่ สายเสมา โรงเรียน
อนุบาลเจริญพงศ์
กรุงเทพฯ

BEHAVIOR
MODIFICATION FOR
CHILDREN WITH
ADHD AGED FIVE TO
SIX YEARS WITH
SEMATHAI
MARIONETTES AT
CHAROENPONG
KINDERGARTEN IN
BANGKOK.

veridian Eปีที่ 11
16 กพ 61 19 กพ 61
Journal, silpation ฉบับที่ 1
University
เดือน มคเมย.

Development of Thai
Traditional Games to
Enhance the Social
Skill of Children with
ADHD Aged Six to
Nine Years.

การสร้างกิจกรรม
การละเล่นเพิอ่
เสริมสร้างทักษะทาง
สังคมของเด็กทีม่ ภี าวะ
สมาธิสั้น อายุ 6-9 ปี

The Development of
thai Traditional
Games to Enhance
the Social Skills of
ADHD Children 6-9
Years Old.

Veridian
E-Journal ฉบับ
ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 57199130360 นางสาวธนานิษฐ์ วีระศักดิอ์ รุณ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปการแสดง การปรับพฤติกรรมการ
ศึกษา
อยูไ่ ม่นงิ่ ของเด็กสมาธิสั้น
อายุ 5-6 ปี โดย
กิจกรรมการประยุกต์ใช้
หุน่ สายเสมา โรงเรียน
อนุบาลเจริญพงศ์
กรุงเทพฯ

2

57199130358 นางสาวภิตนิ ันท์ อะภัย

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา
การพัฒนากิจกรรม
(ศิลปะการแสด การละเล่นเพือ่
งศึกษา)
เสริมสร้างทักษะทาง
สังคมของเด็กทีม่ ภี าวะ
สมาธิสั้น อายุ 6-9 ปี

25 ธค 60 22 กพ 61 ระดับผ่าน
คะแนน
64.67
คะแนน

ระดับผ่าน
คะแนน
65.66
คะแนน

อาจารย์ ดร.ไพบูลย์
อาชารุ่งโรจน์

ผศ.ดร.ระวิวรรณ
วรรณวิไชย

ปีที่ 11
18 มค 61 14 กพ 61 ระดับดีมาก ผศ.ดร.ระวิวรรณ
ฉบับที่ 1
คะแนน 87 วรรณวิไชย
เดือน
คะแนน
มกราคม เมษายน
2561
หน้า 2

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือน มีนำคม 2561
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 20 มีนำคม 2561)
ลำดั รหัสประจำตัว
บ
นิสติ

ชือ่ -สกุล

สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์ (ป.เอก 1 รำย)
1 54199150060 นางสาวปิยวรรณ บุญเพ็ญ

คณะ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

สถาบัน
การวิจยั
โครงสร้างความสัมพันธ์
พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรม
พหุระดับของตัวแปรทาง
ศาสตร์ประยุกต์ จิตและสถานการณ์ทมี่ ี
ผลต่อสมรรถนะวิจยั และ
ผลิตภาพงานวิจยั ของ
บุคลากรสายวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่
มีอยูใ่ นกลุ่มมหาวิทยาลัย
วิจยั แห่งชาติ

วัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและกำรท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 56199130361 นายอรรถสิทธิ์ สาหรับ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศ

คณะกำยภำพบำบัด (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 57199110211 นางสาววรวีร์ เต็มพร้อม

สำขำวิชำ

คณะ
กายภาพบาบัด

เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
และการ
จัดการ
ทรัพยากร

การศึกษาความเหมาะสม
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากขยะชุมชนด้วย
เทคโนโลยีหลุมฝังกลบ
และเชื้อเพลิงขยะแข็งใน
พืน้ ทีห่ ลุมฝังกลบบ้านคา
บอน จังหวัดขอนแก่น

กายภาพบาบัด ความสัมพันธ์ของความ
ตึงตัวของกล้ามเนือ้
หน้าอกมัดเล็กและความ
ตึงตัวของ
เส้นประสาทอัลน่า

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร
วารสารศรีนครินท
รวิโรฒวิจยั และ
พัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

multilevel Factor
Modeling of Causal
Variables and their
Influences on
Psychological
Antecedents
Situations on
Research
Competency and the
Productivity of
Academic Staff at a
Thai Researh
University

ลักษณะขององค์การและ
ผลิตภาพงานวิจยั ของ
บุคลากรสายวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ

Organizational
Characteristics and
research outputs of
national research
university

Feasibility study of
Power Generation by
Landfill Technology
and Refuse-Derived
Fuel Technology in
the khon Kaen City
Landfill.

การประเมินพลังงานจาก
ขยะชุมชนด้วย
เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพใน
หลุมฝังกลบและ
เชื้อเพลิงขยะแข็งในพืน้ ที่
หลุมฝังกลบบ้านคาบอน
จังหวัดขอนแก่น

Evaluation energy
การประชุมวิชาการ 60/1ก.ค./ 15 กพ 61 22 กพ 61 ระดับผ่าน อาจารย์ ดร.ณภัทร
from municipal solid ระดับชาติ มศว วิจยั 720-729
คะแนน 66 โพธิ์วัน
waste using biogas in ครั้งที่ 10
คะแนน
landfill and refuse
derived
fueltechnology ban
kumbon,khon kaen

Relattionship
between Acromion
Distance and Ulnar
Nerve Tension

ผลของความตึงตัวของ
กล้ามเนือ้ หน้าอกมัดเล็ก
และความตึงตัวของ
เส้นประสาทอัลน่า

Effect of Pectoralis
Minor Tightness on
Rounded Shoulder
and Ulnar Znerve
Tension

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน

ปีที่ 9
17 ตค 60 14 มีค 61 ระดับผ่าน ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจุ
ฉบับที่ 17
คะแนน 61 กุลรศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
มค-มิย.
คะแนน
2560

5 มีค 61 25 ธค 60 ระดับดี
คะแนน
75.67
คะแนน

ผศ.ดร.นิตยา วิริยะ
ธารากิจ

หน้า 3

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือน มีนำคม 2561
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 20 มีนำคม 2561)
ลำดั รหัสประจำตัว
บ
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

คณะพลศึกษำ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 56199130312 นายขจรศักดิ์ เอือ้ เฟือ้

คณะพลศึกษา

คณะเภสัชศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 58199130364 นางสาวพรสุดา รักษาพันธ์

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

การจัดการ
ผลการฝึกความแข็งแรง
เรียนรู้พลศึกษา ของกล้ามเนือ้ โดยใช้ยาง
ยืดและเมดิซินบอลทีม่ ี
ต่อความเร็วการว่าย
น้าท่าผีเสื้อระยะ 25 เมตร

คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาการ
เภสัชภัณฑ์

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)
Effects of Muscle
Strength Exercises
Applying a Rubber
Chain and a
Medicine Ball on the
Speed of Swimming
the Twenty Five
Meter Butterfly Stroke.

การผลิตถ่านกัมมันต์จาก Production of
แกลบโดยใช้วิธีการทาง Activated Carbon
เคมีร่วมกับทางกายภาพ from Rice Huska with
the Co-processing
Merhods with
Chemical and
Physical Activations.

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
ผลการฝึกความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ โดยใช้ยาง
ยืดและเมดิซินบอลทีม่ ี
ต่อความเร็วการว่าย
น้าท่าผีเสื้อระยะ 25 เมตร

Effects of Muscle
Strength Exercises
Applying a Rubber
Chain and a
Medicine Ball on the
Speed of Swimming
the Twenty Five
Meter Butterfly Stroke.

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฎ
เลยวิชาการ
ประจาปี 2561 ''
การบูรณาการภูมิ
ปัญญาสู่นวัตกรรม
และการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน''

Role of ZnCI_2
Thai Journal of
concentration and
Pharmaceutical
activated
Sciences (TJPS)
temperature on the
adsoption capacity of
activated charcoal
from rice husk

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

11 มค 61 14 มีค 61 ระดับผ่าน อาจารย์ ดร.ไพญาดา
คะแนน 62 สังข์ทอง
คะแนน

ปี 2017/ 21 กพ 61 22 กพ.61 ระดับดี
ผศ.ดร.ชุตมิ า วีรนิช
ฉบับ 41/
คะแนน
พงศ์
หน้า 77-80
72.4 คะแนน

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ เดือน มีนำคม 2561 ทัง้ หมด จำนวน 12 รำย

1
2
3
4
5
9
10
11
12

คณะ / สถำบัน / สำนัก
คณะศึกษำศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์
คณะสังคมศำตร์
คณะศิลปกรรมศำสตร์
สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์
คณะพลศึกษำ
คณะเภสัชศำสตร์
วัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและกำรท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
คณะกำยภำพบำบัด
รวม

ป.บัณฑิต

โท

เอก
1

1
3
2
1
1
1
1
1
10

2

รวม
1
1
3
2
1
1
1
1
1
12
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