
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

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 8  รำย ป.เอก จ ำนวน 3 รำย)
1 57199110017 นายจตุพร ศิริสวสัด์ิ คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ

การจัดการ
การศึกษา

แนวทางการเปน็องค์กร
แหง่การเรียนรู้ของ
สภากาชาดไทย

Guidelines for 
Learning 
Organizations of the 
Provincial Society 

การพัฒนาองค์กรแหง่การ
เรียนรู้ส าหรับสภากาชาด
ไทย

The Development of 
Learning Organization 
for thai red Cross 
Society 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ มศว วจิัย
 คร้ังที่ 11

2561/1/
มีนาคม 
595-606

6 มีค.61 23 เมย.61 ระดับ ดี 
73.6 คะแนน

อาจารย์ ดร.กนกพร 
ฉันทนารุ่งศักด์ิ

2 55299130146 นางสาวกิติยา จินดารัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(ภาษาอังกฤษ)

การเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการอ่าน
 การเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์และความ
สนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบ
มุง่ประสบการณ์ภาษา 
(รูปแบบที่ 3) กับการ
สอนแบบเดิม

Comparison of the 
Reading, Creative 
Writing, English Ability 
and Interest in 
Learning through 
Concentrated 
Language Encounter 
Approach (Model 
three) and Traditional 
Approach among 
Gade Eleven Students.

การเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการอ่าน
 การเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์และความ
สนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบ
มุง่ประสบการณ์ภาษา 
(รูปแบบที่ 3) กับการ
สอนแบบเดิม

Comparison of the 
Reading, Creative 
Writing, English Ability 
and Interest in 
Learning through 
Concentrated 
Language Encounter 
Approach (Model 
three) and Traditional 
Approach among 
Gade Eleven Students.

การประชุมวชิาการ
และน าเสนอ
งานวจิัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 11 เร่ือง 
นวตักรรมงานวจิัย 
สู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทย
อย่างยัง่ยืน

ฉบบัรวม 13 มค.61 17 เมย.61 ระดับ ผ่าน 
63.2 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ลัดดา หวงัภาษิต

3 55299130151 นางสาวอทติยา ศรีสุขค า คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(ภาษาอังกฤษ)

การเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาอังกฤษ
และความคิดสร้างสรรค์
ทางภาษาของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปทีี่ 5 ที่ได้รับ
การสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวทฤษฎกีารสอน
แบบอรรถฐานกับวธิกีาร
สอนแบบเดิม

Comparison of Grade 
Eleven Students the 
Reading and Writing 
English Preformance 
and Language 
Creative Ability Using 
Computer-Assisted 
nstructional Lessons 
Based on the Genre-
Based Approaxh and 
Traditional Methods.

การเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาอังกฤษ
และความคิดสร้างสรรค์
ทางภาษาของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปทีี่ 5 ที่ได้รับ
การสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวทฤษฎกีารสอน
แบบอรรถฐานกับวธิกีาร
สอนแบบเดิม

Comparison of Grade 
Eleven Students the 
Reading and Writing 
English Preformance 
and Language 
Creative Ability Using 
Computer-Assisted 
nstructional Lessons 
Based on the Genre-
Based Approaxh and 
Traditional Methods.

การประชุมวชิาการ
และน าเสนอ
งานวจิัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 11 เร่ือง 
นวตักรรมงานวจิัย 
สู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทย
อย่างยัง่ยืน

13 มค.61 17 เมย.61 ระดับ ผ่าน 
63.5 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ลัดดา หวงัภาษิต

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22  พฤษภำคม 2561)



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 ำเดือนพฤษภำคม 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22  พฤษภำคม 2561)

4 56199110024 นางสาวฉัตรวดี ศิริอนนัต์ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(ภาษาอังกฤษ)

การเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการฟัง-
พูด และความสนใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดย
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎพีหุ
ปญัญากับการสอน
แบบเดิม

Comparison of the 
Lidtening and 
Speaking Preformance 
and Interest in English 
Learning through 
Instruction Based on 
Multiple Intelligence 
Activities and 
Traditional Teaching 
Methods.

การเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการฟัง-
พูด และความสนใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดย
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎพีหุ
ปญัญากับการสอน
แบบเดิม

Comparison of the 
Lidtening and 
Speaking Preformance 
and Interest in English 
Learning through 
Instruction Based on 
Multiple Intelligence 
Activities and 
Traditional Teaching 
Methods.

การประชุมวชิาการ
และน าเสนอ
งานวจิัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 11 เร่ือง 
นวตักรรมงานวจิัย 
สู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทย
อย่างยัง่ยืน

16 มค.61 10 เมย. 
61

ระดับ ผ่าน 
63.5 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อัญชลี จันทร์เสม

5 55299130147 นางสาวกิรกมล ฉายบณัดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(ภาษาอังกฤษ)

การศึกษาเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการฟัง-
พูด ภาษาอังกฤษและ
ความสนใจในการเรียน
วชิาภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปทีี่ 6 ที่ได้รับการสอน
ด้วยกิจกรรมเนน้งาน
ปฏบิติัเชิงปฎสัิมพันธก์ับ
การสอนแบบเดิม

Comparison of the 
Listening skills of 
Grade Six 
Studentslncluding 
Speaking Skills and 
Interest in Learning 
English through 
Instruction and Task-
Based Interactive and 
the Traditional.

การศึกษาเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการฟัง-
พูด ภาษาอังกฤษและ
ความสนใจในการเรียน
วชิาภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปทีี่ 6 ที่ได้รับการสอน
ด้วยกิจกรรมเนน้งาน
ปฏบิติัเชิงปฎสัิมพันธก์ับ
การสอนแบบเดิม

Comparison of the 
Listening skills of 
Grade Six 
Studentslncluding 
Speaking Skills and 
Interest in Learning 
English through 
Instruction and Task-
Based Interactive and 
the Traditional.

การประชุมวชิาการ
และน าเสนอ
งานวจิัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 11 เร่ือง 
นวตักรรมงานวจิัย 
สู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทย
อย่างยัง่ยืน

15 มค.61 10 เมย.61 ระดับ ผ่าน 
64.8 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ลัดดา หวงัภาษิต

6 55299130145 นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(ภาษาอังกฤษ)

การเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและ
พฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปทีี่ 2 ที่
ได้รับการสอนแบบมุง่
ประสบการณ์ภาษา
รูปแบบที่ 1 ชนดิวธิกีาร
กับการสอนแบบเดิม

Comparison of Engligh 
Preformance Behavior 
and Interctions 
betweem Prathom 
Suksa Two Students 
Taught through 'how 
to' Activities based on 
the Concentrated 
Language Encounter 
Approach One and 
the Traditional 
Instruction.

การเปรียบเทยีบความสา
มารในการใช้
ภาษาอังกฤษและ
พฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปทีี่ 2 ที่
ได้รับการสอนแบบมุง่
ประสบการณ์ภาษา
รูปแบบที่ 1 ชนดิวธิกีาร
กับการสอนแบบเดิม

Comparison of Engligh 
Preformance Behavior 
and Interctions 
betweem Prathom 
Suksa Two Students 
Taught through 'how 
to' Activities based on 
the Concentrated 
Language Encounter 
Approach One and 
the Traditional 
Instruction.

การประชุมวชิาการ
และน าเสนอ
งานวจิัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 11 เร่ือง 
นวตักรรมงานวจิัย 
สู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทย
อย่างยัง่ยืน

ฉบบัรวม
เล่ม

13 มค.61 17 เมย.61 ระดับผ่าน 
65.7 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อัญชลี จันทร์เสม



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 ำเดือนพฤษภำคม 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22  พฤษภำคม 2561)

7 57199110011 นางสาวนลิาวรรณ ทรงครุฑ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(วทิยาศาสตร์)

ผลการจัดการเรียนรู้ที่เนน้
โครงงานและวจิัยเปน็ฐาน
 ที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการท าโครงงาน
วทิยาศาสตร์ และการ
เหน็คุณค่าในตนเอง ของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ท ี4

Effects of Project-
Based and Research-
Based Learning on 
the Ability of Tenth 
Grade Student by 
Participafing in 
Science Projects and 
Self-Esteem.

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เนน้
โครงงานและวจิัยเปน็ฐาน
 ในวชิาวทิยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Development of 
Project-Based and 
Research-Based 
Learning Model in a 
science course for 
upper secondary 
students

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ smarts 
คร้ังที่ 7

คร้ังที่ 7/
มิถุนายน/
198-203

27 เมย.61 18 กย 60 ระดับ ดี 
77.25 
คะแนน

รองศาสตราจารย์ ดร.
สุนยี์ เหมะประสิทธิ์

8 55199150031 นางจารุวรรณ แก่นทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา

การพัฒนาองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าแบบเหนอืชัน้
ส าหรับครู สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน

Development of 
Transcendental 
Leadership 
Components for 
Teachers under the 
Office of the Basic 
Education 
Commission.

การพัฒนาองค์ประกอบ
ภาวะผู้น าแบบเหนอืชัน้
ส าหรับครู สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน

Development of 
Transcendental 
Leadership 
Components for 
Teachers under the 
Office of the Basic 
Education 
Commission.

วารสารวจิัย มสด 
สาขามนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
สถาบนัวจิัยและ
พัฒนา 
มหาวทิยาลัยสวน
ดุสิต

ปทีี่ 14 
ฉบบัที่ 3 
กันยายน-
ธนัวาคม 
2561

1 พย. 60 2 พค 61 ระดับ ดี 
70.4 คะแนน

อาจารย์ ดร.ธรีะภาพ 
เพชรมาลัยกุล

9 55199150030 นางกนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา

กลยุทธก์ารบริหาร
จัดการทนุมนษุย์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน

Strategic Human 
Capital Management 
Strategy of Secondary 
School in Office of 
the Basic Education 
Commission

กลยุทธก์ารบริหาร
จัดการทนุมนษุย์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน

Strategic Human 
Capital Management 
Strategy of Secondary 
School in Office of 
the Basic Education 
Commission

วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน ์มจร

ปทีี่ 6 
ฉบบัที่ 3

18 เมย.61 3 พค.61 ระดับ ดี 
75.6 คะแนน

อาจารย์ ดร.จันทรรัศม์
 ภติูอริยวฒัน์

10 55199150032 นางจินตนา ถาค า คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา

ปจัจัยพหรุะดับที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของการ
เปดิสอนหอ้งเรียนพิเศษ
วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 ในโรงเรียนสังกัด 
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน

Multilevel Factors 
Effecting the Success 
of Establishing 
Mathematics and 
Science Gifted 
Classroom in School 
Under the Office of 
the Basic Education 
Commission

ปจัจัยพหรุะดับที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของการ
เปดิสอนหอ้งเรียนพิเศษ
วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 ในโรงเรียนสังกัด 
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน

Multilevel Factors 
Effecting the Success 
of Establishing 
Mathematics and 
Science Gifted 
Classroom in School 
Under the Office of 
the Basic Education 
Commission

วารสารวจิัยและ
พัฒนาหลักสูตร 
บณัฑิตวทิยาลัย 
มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ

ปทีี่ 8 
ฉบบัที่ 1 
เดือน 
มกราคม -
 มิถุนายน

23 มค.60 7 พค 61 ระดับ ผ่าน 
67.2 คะแนน

ดร.ราชันย์ บญุธมิา



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 ำเดือนพฤษภำคม 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22  พฤษภำคม 2561)

11 57199130105 นางสาวปยิะวรรณ แวววรรณ
จิตต์

คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา

ภาวะผู้น าทางวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการเปน็
องค์การแหง่การเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานเขตทุ่งครุ

Academic Leadership 
of School 
Administrators 
Affecting Learning 
Organization of 
Education Institutions 
in the Bangkok 
Metropolitan Thung 
Khru District Office.

ภาวะผู้น าทางวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการเปน็
องค์การแหง่การเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานเขตทุ่งครุ

Academic Leadership 
of School 
Administrators 
Affecting Learning 
Organization of 
Education Institutions 
in the Bangkok 
Metropolitan Thung 
Khru District Office.

วารสารบริหาร
การศึกษา มศว

ปทีี่ 14 
ฉบบัที่ 27 
กรกฎาคม-
ธนัวาคม 
2560

26 กพ.61 10 พค 61 ระดับ ดี 
75.8 คะแนน

อาจารย์ ดร.ขไมพร ดิ
สถาพร

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1  รำย)
54199150074 นายพิทกัษ์ โสตถยาคม สถาบนัวจิัย

พฤติกรรมศาสตร์
การวจิัย
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์

การวจิัยเพื่อพัฒนาครู
ผู้น าการเรียนการสอนโดย
ใช้สุนทรียแสวงหาของง
โรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1

Research for the 
Development of 
Instructional Leaders 
using an Appreciative 
Inquiry in to Schools 
under Pra Nakhon Si 
Ayuttaya Educational 
Service Area, Office 
One

การวจิัยเพื่อพัฒนาครู
ผู้น าการเรียนการสอนโดย
ใช้สุนทรียแสวงหาของง
โรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1

Research for the 
Development of 
Instructional Leaders 
using an Appreciative 
Inquiry in to Schools 
under Pra Nakhon Si 
Ayuttaya Educational 
Service Area, Office 
One

วารสารวชิาการ 
Veridian e-Journal
 ฉบบัภาษาไทย 
สาขามนษุยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ

ปทีี่ 11 
ฉบบัที่ 1 
เดือน ม.ค.
 - เม.ย. 61

13 กย. 60 2 พค. 61 ระดับ ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.
ดุษฎ ีโยเหลา

ปจัจัยเง่ือนไขการจัดการ
เรียนรู้ของครู : มุมมอง
ของครูผู้น าและผู้บริหาร
โรงเรียน

Instructional Factors 
of Teacher : 
Instructional Leaders 
and Principals' 
Perspective 

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 4 รำย)
1 55299130032 นางสาวธนวนจิ ช านาญสวน คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ส่วนประสมทาง

การตลาดที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการซ้ือไส้
กรอกแพ็คซองของร้าน
สะดวกซ้ือ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

Marketing Mix Related 
to Consumer Buying 
Behavior of Chilled 
Sausage Products in 
Cinvenience stores in 
the Bangkok 
Metropolitan Area.

ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการซ้ือไส้
กรอกแพ็คซองของร้าน
สะดวกซ้ือ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

Marketing Mix Related 
to Consumer Buying 
Behavior of Chilled 
Sausage Products in 
Cinvenience stores in 
the Bangkok 
Metropolitan Area.

22 มีค.61 23 เมย.61 ระดับ ผ่าน 
62.17 
คะแนน

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ณักษ์ กุลิสร์

1



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 ำเดือนพฤษภำคม 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22  พฤษภำคม 2561)

2 55299130035 นายเปี่ยมศักด์ิ ฟ้าอ านวย คณะสังคมศาสตร์ การตลาด คุณภาพการใหบ้ริการที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการซ้ือกล้อง
วงจรปดิ ตราสินค้าโอโช
เทน็ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Service Quality 
Related to Consumer 
Buying Behavior of 
the Oshoten Brand in 
the Bangkok 
Metropolitan Area.

คุณภาพการใหบ้ริการที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการซ้ือกล้อง
วงจรปดิ ตราสินค้าโอโช
เทน็ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Service Quality 
Related to Consumer 
Buying Behavior of 
the Oshoten Brand in 
the Bangkok 
Metropolitan Area.

22 มีค.61 23 เมย.61 ระดับ ผ่าน 
62 คะแนน

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ณักษ์ กุลิสร์

3 57199110121 นางสาวณภธร เลิศประวติั คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ทศันคติที่มีต่อเวบ็ไซต์ 
และประเภทการน าเสนอ
ภาพยนตร์โฆษณาที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการเปดิรับส่ือ
โฆษณาในเวบ็ไซต์

Attitudes towards and 
Websites and Types 
of Advertising 
Techniques Related 
to Advertising 
Exposure Behavior on 
Youtube.

ทศันคติที่มีต่อเวบ็ไซต์ 
และประเภทการน าเสนอ
ภาพยนตร์โฆษณาที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการเปดิรับส่ือ
โฆษณาในเวบ็ไซต์

Attitudes towards and 
Websites and Types 
of Advertising 
Techniques Related 
to Advertising 
Exposure Behavior on 
Youtube.

14 มีค.61 3 พค 61 ระดับ ผ่าน 
61 คะแนน

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ณักษ์ กุลิสร์

4 57299130014 นางสาวยอดขวญั คชฤทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมซ้ือสินค้า
ผ่านลาซาด้าประเทศไทย
ของผู้บริโภควยัท างาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Factord Related to 
Buying Behavion of 
Work Age Consumers 
of in the Bangkok 
Metropolitan Area.

ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมซ้ือสินค้า
ผ่านลาซาด้าประเทศไทย
ของผู้บริโภควยัท างาน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Factord Related to 
Buying Behavion of 
Work Age Consumers 
of in the Bangkok 
Metropolitan Area.

29 เมย. 61 3 พค . 61 ระดับ ผ่าน 
65.31 
คะแนน

อาจารย์ ดร.
เศรษฐวสัภุ์ พรมสิทธิ์

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 7  รำย ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 59199110127 นางสาวปฏญิญา ศรีพงษ์พิจิตร คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาความสามารถ

ในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่
ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน เร่ือง ความ
นา่จะเปน็

Study Critical Thinking 
Abilities of 
Mathayomsuksa 
Three Students 
through Inquiry-Based 
Learning Activities in 
Probability.

การศึกษาความสามารถ
ในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่
ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน เร่ือง ความ
นา่จะเปน็

Study Critical Thinking 
Abilities of 
Mathayomsuksa 
Three Students 
through Inquiry-Based 
Learning Activities in 
Probability.

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สจล.

17/1/
มกราคม-
เมษายน

9 เมย.61 23 เมย.61 ระดับ ดี 84
 คะแนน

อาจารย์ ดร.สุกัญญา 
หะยีสาและ

2 59199110132 นายเสฎฐวฒิุ เพ็งเจริญ คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาความสามารถ
ในการพิสูจนท์าง
เรขาคณิตของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่ผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน เร่ือง วงกลม

Study of the Proofing 
Abilities of Three 
Students in Geometry 
through Learning 
Managenment with 
an Inquiry-Based 
Method for Circle 
Topics.

การศึกษาความสามารถ
ในการพิสูจนท์าง
เรขาคณิตของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่ผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน เร่ือง วงกลม

Study of the Proofing 
Abilities of Three 
Students in Geometry 
through Learning 
Managenment with 
an Inquiry-Based 
Method for Circle 
Topics.

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สจล.

17/1/
มกราคม-
เมษายน

9 เมย.61 23 เมย.61 ระดับ ดีมาก
 89.5 
คะแนน

อาจารย์ ดร.สุกัญญา 
หะยีสาและ



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 ำเดือนพฤษภำคม 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22  พฤษภำคม 2561)

3 58199110153 นางสาวมินตรา เภาพูล คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาความสามารถ
ในการใหเ้หตุผล เร่ือง 
ล าดับโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เชือ่มโยงกับ
สถานการณ์จริงร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปทีี่ 4

Study of the 
Reasoning Abilities on 
Sequences by Using 
Learning Management 
to Cinnect with Real 
World Situations and 
Cooperative Learning 
for Mathayomsuksa 
Four Student.

การศึกษาความสามารถ
ในการใหเ้หตุผล เร่ือง 
ล าดับโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เชือ่มโยงกับ
สถานการณ์จริงร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปทีี่ 4

Study of the 
Reasoning Abilities on 
Sequences by Using 
Learning Management 
to Cinnect with Real 
World Situations and 
Cooperative Learning 
for Mathayomsuksa 
Four Student.

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สจล.

ปทีี่ 17 
ฉบบัที่ 2 
เดือน
พฤษภาคม-
ส่ิงหาคม 
2561

28 มีค.61 10 เมย.61 ระดับ ดี 74
 คะแนน

อาจารย์ ดร.ขวญั เพีย
ซ้าย

4 59199110039 นางสาวเขมจิรา เฑ่ียงอยู่ คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเร่ืองความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน โดยใช้เคร่ือง
ค านวณเชิงกราฟ ส าหรับ
นกัเรียนระดับมัธยมศึกษา

Instructional Activty 
Package on Relations 
and Functions Using a 
Graphing Calculator 
for Mathayomsuksa 
Students.

ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเร่ืองความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน โดยใช้เคร่ือง
ค านวณเชิงกราฟ ส าหรับ
นกัเรียนระดับมัธยมศึกษา

Instructional Activty 
Package on Relations 
and Functions Using a 
Graphing Calculator 
for Mathayomsuksa 
Students.

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สจล.

17/2/
พฤษภาคม-
สิงหาคม

22 มีค.61 10 เมย.61 ระดับ ดีมาก
 85 คะแนน

อาจารย์ ดร.สายัณห ์
โสธะโร

5 57199110238 นางสาวชรัญญา พานชิ คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปญัหาช่องเก็บน้ าในการ
ทดลองแทง็ก์น้ าของทอร์ริ
เซลลี

Water Gathering Slot 
Problem in Torricelli's 
Tank Experiment.

Predict-Share-Observe-
Explain Learning 
Acyivity for the 
Torricelli's Tank 
Experiment

American 
Institute of 
Physics (AIP) 
Conference 
Proceeding

1923/0300
32-1-
030032-6

19 เมย.61 23 เมย.61 ระดับ ดี 
74.6 คะแนน

อาจารย์ ดร.สุพิชญ 
แขมมณี

6 57199110240 นางสาวสุทธนิ ีอภวินัท์ คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ การศึกษาสัมประสิทธิ
ความเร็วในการทดลอง
แทง็ก์น้ าของทอร์ริเซลลี

Study of Velocity 
Coefficient in 
Torricelli's Tank 
Experiment.

Development of 
Instructional Manual 
Encouraging Student 
Active learning for 
High School Teaching 
on Flurd Mechanies 
thiugh Torricelli's tank 
experiment

American 
Institute of 
Physics (AIP) 
Conference 
Proceeding

1923/0300
32-1-
030032-6

17 เมย.61 23 เมย.61 ระดับ ดี 76
 คะแนน

อาจารย์ ดร.สุพิชญ 
แขมมณี



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 ำเดือนพฤษภำคม 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22  พฤษภำคม 2561)

7 57199130514 นายนตัพงษ์ อนงค์เวช คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตรศึกษา ผลการใช้วฏัจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขัน้ตอน
ร่วมกับประสบการณ์ทาง
อภปิญัญาที่มีผลต่อ
แนวคิดวทิยาศาสตร์และ
การคิดเชิงอภปิญัญา

Effects of Using the 
5E Learning Cycle 
with Metacognitive 
Experience in a 
Genetics Laboratory 
regarding Scientific 
Concepts and 
Metacognition

The development of 
Metacognotion test in 
genetics loboratory 
for undergraduate 
students

International 
Conference for 
Science 
Educators and 
Teachers (ISET) 
2017 
Proceedinngs of 
the 5 
Unternational 
Conference for 
Science 
Educators and 
Techers (ISET) 
2017

2017/Vol.
1923 
030001-1-
030001-8

2 พค.61 14 กพ 61 ระดับ ดี 
69.99 
คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชนนินัท ์พฤกษ์
ประมูล

8 53199120084 นางสาวธรีดา หลงศิริ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตรศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
สถานที่เปน็ฐาน เร่ือง 
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมการรู้
ส่ิงแวดล้อม : กรณีศึกษา
สถานที่จังหวดัระยอง

Development of an 
Environmental 
Science Place-Based 
Curriculum to 
Promote 
Environmental 
Literacy : Case Study 
In the Rayong 
Province.

ระดับทกัษะทาง
สติปญัญาด้าน
ส่ิงแวดล้อมของนกัเรียนที่
จบการศึกษาในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ณ 
โรงเรียนแหง่หนึง่ใน
จังหวดัระยอง

Environmental 
Cognitive Skills Level 
of Students who 
Graduated from a 
Lower Secondary 
School in Rayong

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

ปทีี่ 11 
ฉบบัที่ 1 
เดือน
มกราคม-
เมษายน 
2560 หนา้
 2843-
2854

6 มีค 61 10 พค 61. ระดับ ดี 
72.8 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จรรยา ดาสา

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2  รำย)
1 57199110163 นายดนยั จารีมิตร คณะทนัต

แพทยศาสตร์
ทนัตกรรมทั่วไป ประสิทธภิาพของสาร

สกัดจากนมผ้ึงในการ
ยับยัง้การเกาะติดของ
เชือ้แคนดีดาอัลช์แดนส์
บนพื้นผิวฐานฟันปลอม
ประเภทต่างๆ

Efficacy of Royal Jelly 
Extract on Inhibition 
of Candida Albicans 
Adherence on Various 
Types of Denture 
Base Material.

ประสิทธภิาพของสาร
สกัดจากนมผ้ึงในการ
ยับยัง้การเกาะติดของ
เชือ้แคนดีดาอัลช์แดนส์
บนพื้นผิวฐานฟันปลอม
ประเภทต่างๆ

Efficacy of Royal Jelly 
Extract on Inhibition 
of Candida Albicans 
Adherence on Various 
Types of Denture 
Base Material.

JDAT DFCT 2017/67 
ฉบบัพิเศษ/
 9-19

1 พค. 61 6 ธค.60 ระดับ ดีมาก
 92.1 
คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทนัตแพทยหญิง ภา
วณีิย์ ปฎทัธุ์วฒิุกุลดิ
ดรอน



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 ำเดือนพฤษภำคม 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22  พฤษภำคม 2561)

2 58199110159 นางสาววมิลรัตน ์วรสุทธยางกูร คณะทนัต
แพทยศาสตร์

วทิยาการช่อง
ปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล

การศึกษาเปรียบเทยีบ
ประสิทธภิาพของเวลส
โคปและโทลอิดีน บลู ใน
การตรวจรอยโรคก่อน
มะเร็งช่องปาก

Comparative Study 
on the Effectiveness 
of Velscope and 
Toluidine Blue for 
Oral Premalignant 
Lesion Screeing.

การศึกษาเปรียบเทยีบ
ประสิทธภิาพของเวลส
โคปและโทลอิดีน บลู ใน
การตรวจรอยโรคก่อน
มะเร็งช่องปาก

Comparative Study 
on the Effectiveness 
of Velscope and 
Toluidine Blue for 
Oral Premalignant 
Lesion Screeing.

วทิยาสารทนัต
แพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ

11-ม.ค. 23 กพ 61 7 พค 61. ระดับ ผ่าน 
64.75 
คะแนน

รองศาสตรจารย์ ทนัต
แพทย ดร.สรสัณห ์
รังสิยานนท์

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 56299130054 นายถิรรุทธ ์เอือ้มเก็บ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์
วศิวกรรมเคร่ืองกล การพัฒนาสถานฝึีกไต่

หนา้ผาจ าลองกึง่อัตโนมัติ
 ส าหรับกีฬาไต่หนา้ตา

Development of Semi-
automatic Rock 
Climbing Wall 
Stations for Sports 
Climbing.

การออกแบบและพัฒนา
ระบบควบคุม ส าหรับ
สถานฝึีกไต่หนา้ผาจ าลอง
กึง่อัตโนมัติ

Design and 
Development of 
Control System For 
Semi-Automatic Rock 
Climbing Station

ICENS 2018 / 
2018 
International 
Conference on 
Engineering and 
Natunal Science

2561/08-
01/164-
171

15 พค.61 2 พค.61 ระดับ ดี 83
 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภาคถูมิ ศรีร่มร่ืน

2 56299130053 นายณัทภพ รักความสุข คณะ
วศิวกรรมศาสตร์

วศิวกรรมเคร่ืองกล การเปรียบเทยีบอัตราการ
ไหลทางเข้าของทอ่ร่วม
ชุดกรองอากาศที่
ปรับเปล่ียนมุมทางออก

Comparison of the 
Inlet Flow Rate of the 
Modifying Angle 
Outlet of the Fiter 
Housing.

การเปรียบเทยีบอัตราการ
ไหลทางเข้าของทอ่ร่วม
ชุดกรองอากาศที่
ปรับเปล่ียนมุมทางออก

Comparison of the 
Inlet Flow Rate of the 
Modifying Angle 
Outlet of the Fiter 
Housing.

การประชุมวชิาการ
เครือข่าย
วศิวกรรมเคร่ืองกล
แหง่ประเทศไทย 
คร้ังที่ 31

2560 
07/1372-
1379

15 พค.61 2 พค.61 ระดับ ผ่าน 
67.5 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภาคถูมิ ศรีร่มร่ืน

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 57199110062 นางสาวศิรประภา สันตะวงศ์ คณะมนษุยศาสตร์ ภาษาไทย (ภาษา

และวรรณคดีไทย)
การวเิคราะหบ์ทละคร
เร่ืองเทพวไิลยของพระยา
เสนาภเูบศร์ (ใส สโรบล)

Analytical Study of 
Thepwilai Drama by 
Phraya Senaphubet 
(Sai Sarobol) 

อารมณ์ขันในบทละคร
ของไทย

Humor in Thai 
Traditional Plays

Proceeding of 
The Ires-Wrfer 
International 
Conference

06 11 
2017

11 พค.61 14 กพ.61 ระดับ ดีมาก
 88 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภคั มหาวรากร

2 57199110059 นางสาวกรีกมล หนเูกือ้ คณะมนษุยศาสตร์ ภาษาไทย (ภาษา
และวรรณคดีไทย)

นทิานวชิรญาณ : ภาพ
สะทอ้นและบทบาทต่อ
สังคม

Vajirayana : Reflection 
and Role to Society.

นทิานวชิรญาณ : ภาพ
สะทอ้นของสังคมไทยใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

Vajirayanatale : The 
Social Reflection of 
thailand during the 
reign of king 
chulalongkorn

Proceeding of 
The Ires-Wrfer 
International 
Conference

06 11 
2017

15 พค.61 22 กพ.61 ระดับ ดีมาก
 93 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นธิอิร พรอ าไพสกุล

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.เอก จ ำนวน 1  รำย)



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 ำเดือนพฤษภำคม 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22  พฤษภำคม 2561)

1 57199120075 นายเสถียร พูลผล บณัฑิตวทิยาลัย การวจิัยและ
พัฒนาหลักสูตร

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทกัษะการส่ือสารทาง
วชิาชีพเภสัชกรรม 
ส าหรับนกัศึกษาเภสัช
ศาสตร์ตามทฤษฎกีาร
เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง

Development of the 
Instructional Model to 
Enhance 
Communication Skills 
among Pharmacy 
Students Based in 
Transformative 
Learning Theory.

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทกัษะการส่ือสารทาง
วชิาชีพเภสัชกรรม 
ส าหรับนกัศึกษาเภสัช
ศาสตร์ตามทฤษฎกีาร
เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง

Development of the 
Instructional Model to 
Enhance 
Communication Skills 
among Pharmacy 
Students Based in 
Transformative 
Learning Theory.

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

ปทีี่ 11 
ฉบบัที่ 1 
เดือน ม.ค.
 - เม.ย. 60

23 เมย.61 2 พค.61 ระดับ ดี 
77.66 
คะแนน

อาจารย์ ดร.ขนษิฐา 
สาลีหมัด

คณะเภสัชศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 56199130267 นายธวชัชัย เหล็กดี คณะเภสัชศาสตร์ วทิยาการเภสัช

ภณัฑ์
การศึกษาความผันแปร
ของยีนบริเวณอินเทอร์
นอลทรานสไครบส์เป
เซอร์ของพืชสกุลคลอซีนา

Genetic Variations in 
the Unternal 
Transcribed Spacer 
Region of Clausena 
spp.

การพิสูจนเ์อกลักษณ์ของ
พืชสมุนไพรในสกุล 
Clausena โดยใช้ข้อมูล
ล าดับนวิคลีโอไทด์ 
ต าแหนง่ ITS1 ของ
นวิเคลียร์ดีเอ็นเอ

Identification of the 
Genus Clausena 
Based on Nucleotide 
Sequence Data of the 
Internal Transcibed 
Spacer 1 of the 
Nuclear Ribosomal 
DNA

15 พค.61 2 พค.61 ระดับ ผ่าน 
65.7  
คะแนน

รองศาสตราจารย์ ดร.
วรพรรณ สิทธถิาวรยบ

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 57199130283 นางสาวกัณฐลดาภรณ์ ค ายัง คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

สาธารณะ
ปจัจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารที่มีผลต่อการ
ลงทนุโดยตรงจาก
ต่างประเทศ

Information 
Communication 
Technology 
Determinants of 
Foreign Direct 
Investment.

ความสัมพันธร์ะหวา่ง
ปจัจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารกับการลงทนุ
โดยตรงจากต่างประเทศ

Relationship between 
Information 
Communication 
Technology 
Determinants and 
Foreign Direct 
Investment.

ประมวลผลการ
ประชุมทางวชิาการ 
(Proceding) คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วทิยาการจัดการ 
มหาวทิยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วทิยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี

2560/ 
ฉบบัที่ 1 /
 สิงหาคม/
 หนา้ 3-17

5 เม.ย. 61 18 กย. 60 ระดับ ดี 
74.75 
คะแนน

อาจารย์ ดร.วรรณ
สินท ์สัตยานวุตัร์

คณะพลศึกษำ (ป.โท จ ำนวน 2  รำย)
1 57199110168 นางสาวคณิตา คุ้มสิงสัน คณะพลศึกษา วทิยาศาสตร์การ

กีฬาและการออก
ก าลังกาย 
(วทิยาศาสตร์การ
ฝึกกีฬา)

ผลของเทคนคิการฟื้น
สภาพที่แตกต่างกัน 3 
แบบ ที่มีต่อการใช้
ความเร็วสูงสุดแบบซ้ าๆ 
ของนกักีฬาฟุตซอล

Effects of Different 
Recovery Tchniques 
on the Repeated 
Sprint Ability of Futsal 
Players.

ผลของเทคนคิการฟื้น
สภาพที่แตกต่างกัน 3 
แบบ ที่มีต่อการใช้
ความเร็วสูงสุดแบบซ้ าๆ 
ของนกักีฬาฟุตซอล

Effects of Different 
Recovery Tchniques 
on the Repeated 
Sprint Ability of Futsal 
Players.

วารสารคณะพล
ศึกษา Journal of 
faculty physical 
education

ปทีี่ 20 
เล่มที่ 2 
กรกฎาคม-
ธนัวาคม 
2560 
หนา้ที่ 
140-149

7 พค.61 22 กพ 61 ระดับ ดีมาก
 94.4 
คะแนน

อาจารย์ ดร.พิชญาวร์ี
 ภานรัุชต์ฐนนท์



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 ำเดือนพฤษภำคม 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22  พฤษภำคม 2561)

2 57199110170 นางสาวนจุเรศ ฉิมบา้นไร่ คณะพลศึกษา วทิยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
ก าลังกาย 
(วทิยาศาสตร์การ
ฝึกกีฬา)

ผลของความถีท่ี่แตกต่าง
ในการพายบนเรือมังกร
วดังานระยะ 200 เมตร 
ที่มีต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสรีรวทิยาและ
ประสิทธภิาพในการพาย
เรือมังกรของฝีพายเรือ
มังกรเพศหญิง

Effects of Paddles of 
Different Frequencies 
on Dragon Boat 
Ergometrs in the 200-
Meter regarding 
Physiological Changes 
and Oaddle Efficiency 
in Female Dragon 
Boat Paddlers.

ผลของความถีใ่นการพาย
เรือ ระยะทาง 200 เมตร
 ต่อตัวแปรทางสรีรวทิยา
และประสิทธภิาพใน
ฝีพายเรือมังกรเพศหญิง

Effect of Frequencies 
in 200-Meter Paddling 
on Physiological 
Parameters Effciency 
in Female Dragon 
Boat Paddlers

วารสารคณะพล
ศึกษา Journal of 
faculty physical 
education

ปทีี่ 20 
เล่มที่ 2 
กรกฎาคม-
ธนัวาคม 
2560 
หนา้ที่ 
114-125

2 พค 61 22 กพ 61 ระดับ ดีมาก
 86.15 
คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ถนอมศักด์ิ เสนาค า

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือนพฤษภำคม 2561 ทั้งหมด จ ำนวน 35  รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม
1 คณะศึกษำศำสตร์ 8 3 11
2 คณะสังคมศำสตร์ 4 4
3 คณะวิทยำศำสตร์ 7 1 8
4 คณะเศรษฐศำสตร์ 1 1
5 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 1 1
6 บัณฑิตวิทยำลัย 1 1
7 คณะทันตแพทยศำสตร์ 2 2
8 คณะพลศึกษำ 2 2
9 คณะเภสัชศำสตร์ 1 1
10 คณะมนุษยศำสตร์ 2 2
11 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 2 2

29 6 35

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก

รวม


