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คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1  รำย)
1 57199130099 นางสาวนนัทพร วอ่งกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ การบริหาร

และการจัด
การศึกษา

การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัด
การศึกษา กรณีศึกษา : 
โรงเรียนปาณยา 
พัฒนาการ เขตสวนหลวง
 กรุงเทพฯ

Parental Participation 
iv Education 
Management : Case 
Study of panaya 
School in Suanluang, 
Bangkok

การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัด
การศึกษา กรณีศึกษา : 
โรงเรียนปาณยา 
พัฒนาการ เขตสวนหลวง
 กรุงเทพฯ

Parents' Participation 
iv Education 
Management : Case 
Study of panaya 
School in Suanluang, 
Bangkok

26 มีค.61 26 มีค.61 ระดับดี 72 
คะแนน

อาจารย์ ดร.สุมลนติย์ 
เกิดหนนุวงศ์

คณะแพทยศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1  รำย)
1 52199120058 นางสาวศรัญญา เทศลงทอง คณะแพทยศาสตร์ อณูชีววทิยา การพัฒนาวธิกีารตรวจ

ตัดกรองอย่างรวดเร็ว 
ส าหรับการตรวจสอบเชือ้ 
feline haemoplasmas

Development of rapid 
screening methods 
for the detection of 
feline haemoplasmas.

Development of loop-
mediated 
amplification (LAMP) 
assay combined with 
malachite green as a 
rapid screening test 
for Candidatus 
Mycoplasma 

scienceAsia 18 พค.60 30 มีค. 
61

85 คะแนน รองศาสตราจารย์ ดร.
โกสุม จันทร์ศิริ

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 3 รำย)
1 55299130047 นางสาวกนกกาญจน ์กิติ

กาญจน์
คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุแหง่หนึง่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Service Marketing Mix 
Related to 
Investment Behavior 
in the Long Term 
Equity Fund of 
managdet 
Management in a 
Company in the 
Bangkok Metropolitan 
Area.

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุแหง่หนึง่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Service Marketing Mix 
Related to 
Investment Behavior 
in the Long Term 
Equity Fund of 
managdet 
Management in a 
Company in the 
Bangkok Metropolitan 
Area.

31 มค. 61 26 มีค. 
61

ระดับ ผ่าน 
62.67 
คะแนน

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ณักษ์ กุลิสร์

2 58199130142 นางณัฏฐ์ทติา รุ่งรัตนพิทกัษ์ คณะสังคมศาสตร์ นโยบาย
สาธารณะ

การวเิคราะหป์จัจัยใน
นโยบายวา่ด้วยกิจการ
อาสาสมัครปอ้งกันภยั
ฝ่ายพลเรือนที่มีผลต่อการ
เข้าสู่อาสาสมัครปอ้งกัน
ภยัฝ่ายพลเรือน 
กรณีศึกษา เขตบางคอ
แหลม

The Analysis of 
Motivation Factors in 
Policy on Civil 
Defense Voluneer 
Affairs Affecting the 
Entrance of Their 
Jobs : Case Study 
Bangkkholaem District

การวเิคราะหป์จัจัยใน
นโยบายวา่ด้วยกิจการ
อาสาสมัครปอ้งกันภยั
ฝ่ายพลเรือนที่มีผลต่อการ
เข้าสู่อาสาสมัครปอ้งกัน
ภยัฝ่ายพลเรือน

The Analysis of 
Motivation Factors in 
Policy on Civil 
Defense Voluneer 
Affairs Affecting the 
Entrance of Their 
Jobs : A .Case Study

23 ธค.60 28 มีค.61 ระดับ ดี 82
 คะแนน

ศาสตราจารย์ ดร.
วรวทิย์ มีมาก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือน เมษำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 17  เมษำยน 2561)
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3 58199110082 นายอรรถพล อินทรสุวรรณ คณะสังคมศาสตร์ ภมูิสารสนเทศ การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์เพื่อ
วเิคราะหพ์ื้นที่เหมาะสม
ใหบ้ริการไปษณีย์ 
กรณีศึกษาจังหวดั
กาญจนบรีุ

Application of 
Geographic 
Information Systems 
to Analyze Suitable 
Postal Service Areas : 
Case Study of 
Kanchanaburi 
Province.

การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์เพื่อ
วเิคราะหพ์ื้นที่เหมาะสม
ใหบ้ริการไปษณีย์ 
กรณีศึกษาจังหวดั
กาญจนบรีุ

Application of 
Geographic 
Information Systems 
to Analyze Suitable 
Postal Service Areas : 
Case Study of 
Kanchanaburi 
Province.

วารสารอักษรศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ปทีี่ 47 
ฉบบัที่ 1 
มกราคม -
 มิถุนายน 
2561

1 มีค. 61 2 เม.ย. 
61

ระดับ ดี 72
 คะแนน

อาจารย์ ดร.ปกรณ์ 
เฆมแสงสวย

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 3  รำย)
1 58199130223 นางสาวกชกร เทศถมยา คณะศิลปกรรม

ศาสตร์
ศิลปะการแสดง
ศึกษา

การพัฒนากิจกรรมโขน
เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น า
ส าหรับผู้เรียน อายุ 
13-15 ปี

The Developing of 
Khon Activities to 
Support Leadership 
Skills for Learners 
Aged 13-15 Years Old.

การพัฒนากิจกรรมโขน
เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น า
ส าหรับผู้เรียน อายุ 
13-15 ปี

The Developing of 
Khon Activities to 
Support Leadership 
Skills for Learners 
Aged 13-15 Years Old.

22 มีค.61 26 มีค.61 ระดับดี 
77.3 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปยิวดี มากพา

2 57199130352 นายตรีวฒัน ์มีสมศักด์ิ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปะการแสดง
ศึกษา

การออกแบบนาฏมวย
ไทยกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปทีี่ 6

The desing of a thai 
boxing dance activity 
at a moderate level 
among grade six 
elementary school 
students

การออกแบบนาฏมวย
ไทยกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปทีี่ 6

The desing of a thai 
boxing dance activity 
at a moderate level 
among grade six 
elementary school 
students

วารสาร
มหาวทิยาลัย
นครพนม Nakhon 
Phanom 
University Journal 
issm 2228-9356

ปทีี่ 8 
ฉบบัที่ 3 
เดือน
กันยายน -
 ธนัวาคม 
2561

2 ตค. 60 26 มีค.61 ระดับผ่าน 
62.5 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปยิวดี มากพา

3 56199130289 นางสาวลีลาวดี อยูรุ่่ง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดทฤษี
การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เร่ืองการขึน้รูป
ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองปั้นดินเผา ส าหรับ
นกัเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Activity Learning by 
Constructionism with 
Ceramics Formation 
for High School 
Students.

การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดทฤษี
การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เร่ืองการขึน้รูป
ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองปั้นดินเผา ส าหรับ
นกัเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Activity Learning by 
Constructionism with 
Ceramics Formation 
for High School 
Students.

วารสารศิลปกรรม
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ

ปทีี่ 22 
ฉบบัที่ 2 
มิถุนายน -
 ธนัวาคม 
2561

12 ธค.60 2 เม.ย. 
61

ระดับ ดี 72
 คะแนน

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (ป.เอก 1  รำย)
1 52199120081 นางสาววภิาวรรณ ลิขิตเลิศล้ า สถาบนัวจิัย

พฤติกรรมศาสตร์
การวจิัย
พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การศึกษาองค์ประกอบ
และรูปแบบตัวแปรเชิง
สาเหตุของการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม บน
แอพพลิเคชัน่ไลนข์อง
ผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร

Factors and Causal 
Relationship Model of 
Approprite Social 
Network Usage on 
Line Application for 
Elderly in bongkok.

การศึกษาองค์ประกอบ
และรูปแบบตัวแปรเชิง
สาเหตุของการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม บน
แอพพลิเคชัน่ไลนข์อง
ผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 1

A Study of the 
Meaning and 
Components of the 
Appropriate Social 
Network Usage on 
Line Application for 
Elderly in Bangkok 1

การวจิัยพฤติกรรม
ศาสตร์

ปทีี่ 9 
ฉบบัที่ 2 
เดือน
สิงหาคม

11 ตค. 60 14 มีค.61 ระดับผ่าน 
71 คะแนน 
เพราะเปน็
ขยายเวลส
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บัณฑิตวิทยำลัย (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 56199120033 นางจตุพร ขาวมาลา บณัฑิตวทิยา การวจิัยและ

พัฒนาหลักสูตร
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะความเปน็
พลเมืองเชิงวชิาชีพ 
ส าหรับนกัศึกษาพยาบาล

Development of 
learning management 
Model Enhanci the 
Civic Professionalism 
Attributes of the 
Nursing Students 

การศึกษาคุณลักษณะ
ความเปน็พลเมืองเชิง
วชิาชีพส าหรับนกัศึกษา
พยาบาลศาสตรบณัฑิต

The Study of Civic 
Professionalism 
Attributes of nursing 
Students.

วารสารกองการ
พยาบาล

ปทีี่ 44/
ฉบบัที่3/
กันยายน-
ธนัวาคม 
2561/หนา้
 101-114

28 มีค.61 28 มีค.61 ระดับ ดี 
80.7 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ดนลุดา จามจุรี

คณะพลศึกษำ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 56199130327 นายศาตรา เอือ้เฟื้อ คณะพลศึกษา สุขศึกษาและ

พลศึกษา
การสร้างแบบทดสอบ
ทกัษะกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาดส าหรับนกักีฬา
ระดับเยาวชน

A construction of 
Beach Volleyball 
Skills Test for Youyh 
Athletes.

การสร้างแบบทดสอบ
ทกัษะกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาดส าหรับนกักีฬา
ระดับเยาวชน

A construction of 
Beach Volleyball 
Skills Test for Youyh 
Athletes.

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ราชภฏั
เลยวชิาการ 
ประจ าป ี2561 ''
การบรูณาการภมูิ
ปญัญาสู่นวตักรรม
และการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืน " Wisdom 
Integration for 
Innovation and 
Sustainble 
Development 
Conference

28 กพ. 61 2 เมย. 61 ระดับ ผ่าน 
70.5 คะแนน

อาจารย์ ดร.ทศพล 
ธานี

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 2 รำย ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 53199120088 นางสาวศิรประภา ศรีสุพรรณ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร

ศึกษา
การพัฒนารูปแบบเพื่อ
ส่งเสริมความรู้เนือ้หา
ผนวกวธิสีอนและ
เทคโนโลยี ส าหรับ
นกัศึกษาครู สาขาการ
สอนวทิยาศาสตร์

Develop of Model for 
Enhancing 
Technological 
Pedagogical and 
Content Knowledge 
for Preservice Science 
Teachers.

การพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาวชิาชีพครูด้าน
ความรู้ในเนือ้หา
วทิยาศาสตร์ผนวกวธิสีอน
โดยใช้เทคโนโลยี ส าหรับ
นกัศึกษาครู สาขา
วทิยาศาสตร์

The development of 
i2care training model 
for pre-service 
science teachers to 
enhance their tpack 
undertanding

Internatinal 
Conference new 
perspecives in 
science 
education 6th, 
Florence, ltaly. 
16-17 March 
2017. 

16 March 
2017

15 มีค. 61 3 กค. 60 ระดับ ดี 84
 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธรีพงษ์ แสง
ประดิษฐ์



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือน เมษำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 17  เมษำยน 2561)

2 54199120062 นายอาณัติ ขันทจันทร์ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร
ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานแบบ
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการ
แก้ปญัหา และทกัษะการ
ท างานร่วมกัน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 2

Development of 
Science Learning 
Model Using 
Collborative Problem - 
 Based Learning 
(CPBL) to Enhance 
Prolem Solving Skills 
and Collaboration 
Skills for Eighth Grade 
Students

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
โดยใช้ปญัหาเปน็ฐานแบบ
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการ
แก้ปญัหา และทกัษะการ
ท างานร่วมกัน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 2

Development of 
Science Learning 
Model Using 
Collborative Problem - 
 Based Learning 
(CPBL) to Enhance 
Prolem Solving Skills 
and Collaboration 
Skills for Eighth Grade 
Students

Veridian E - 
Journal, Silpakorn
 University ฉบบั
ภาษาไทย สาขา
มนษุยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ

ปทีี่ 11 
ฉบบัที่ 2 
เดือน
มกราคม - 
เมษายน 
2561

13 พย. 60 2 เม.ย 61 ระดับผ่าน 
62.5 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธรีพงษ์ แสง
ประดิษฐ์

3 57199110239 นายภทัร วฒันโยธนิ คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ การพัฒนาชุดทดลองทาง
ฟิสิกส์ : การเคล่ือนที่
แบบกล้ิงของ
ทรงกระบอกกลวง โดยใช้
เซนเซอร์ของสมาร์ทโฟน

Development of 
Experimental Physics 
Media : the Rolling 
Motion of Hollow 
Cylinder Measured 
using a Smartphone 
Sensor.

การพัฒนาชุดการทดลอง
 ส าหรับสอนการเคล่ือนที่
แบบกล้ิง โดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ของ
สมาร์ทโฟน

Investigation of the 
rolling motion of a 
hollow cylinder using 
a Smartphone digital 
compass

Physics Education 52/4/ 
July 
/045009

3 มีค.61 8 พย. 60 ระดับ ดีมาก
 93 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.โชคชัย พุทธรักษา

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือน เมษำยน 2561 ทั้งหมด จ ำนวน 12 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม
1 คณะศึกษำศำสตร์ 1 1
2 คณะสังคมศำสตร์ 3 3
3 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 3 3
4 คณะวิทยำศำสตร์ 1 2 3
5 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 1 1
6 บัณฑิตวิทยำลัย 1 1
7 คณะพลศึกษำ 1 1
8 คณะแพทยศำสตร์ 1 1

9 5 14

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก

รวม


