
ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

คณะพลศึกษำ (ป.เอก 4  จ ำนวน ป.โท 2  จ ำนวน)
ระดับปริญญำเอก
1 55299120016 นางสาวดลหทยั ทองตะนนุาม คณะพลศึกษา วทิยาศาสตร์การ

กีฬาและการออก
ก าลังกาย 
(จิตวทิยาการกีฬา
และการออก
ก าลังกาย)

ลักษณะทางจิตวทิยาการ
กีฬาของนกักีฬากอล์ฟ
อาชีพไทย

Psychological 
Characteristics of 
Professional Thai 
Golfers.

ลักษณะทางจิตวทิยาของ
นกักีฬากอล์ฟชัน้เลิศของ
ไทย

Psychological 
Characteristics of Thai 
Elife  Professional 
Golfers.

วารสารคณะพล
ศึกษา

ปทีี่ 20 
เล่มที่ 2 
กรกฎาคม-
ธนัวาคม 
หนา้ 
62-72

16 พค.61 14 มีค.61 ระดับ ดี 
81.5 
คะแนน

ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์

2 56199120021 นายวรวฒิุ ธาราวฒิุ คณะพลศึกษา วทิยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
ก าลังกาย 
(จิตวทิยาการกีฬา
และการออก
ก าลังกาย)

โยคะบ าบดัส าหรับ
ผู้สูงอายุ

Yoga Therapy : 
Program for Improving 
Strength and Balance 
of Elderly.

โยคะบ าบดัส าหรับ
ผู้สูงอายุ : การออกแบบ
โปรแกรม

Yoga therapy for 
elderly : designing

วารสารคณะพล
ศึกษา

ปทีี่ 20 
เล่มที่ 2 
กรกฎาคม-
ธนัวาคม 
หนา้ 
83-93

16 พค.61 14 มีค.61 ระดับ ดี 
78.5 
คะแนน

ศาสตราจารย์ ดร.สาล่ี
 สุภาภรณ์

3 57199150026 นายสิทธพิงษ์ ปานนาค คณะพลศึกษา การจัดการกีฬา
และนนัทนาการ 
(การจัดการกีฬา)

การสังเคราะหง์าน
วทิยานพินธด้์านการ
บริหารจัดการองค์กรกีฬา
ในประเทศไทย : การ
ประยุกต์ใช้การวเิคราะห์
ชาติพันธุ์วรรณนาอภมิาน

The Synthesis a thesis 
on the Management 
to Sports 
Organizations in 
Thailand : The 
Application of Meta-
Ethnography.

1.การวเิคราะหก์ลยุทธ์
การบริหารจัดการองค์กร
กีฬาของประเทศไทย 2.
การสังเคราะหง์านวจิัย
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรกีฬาในประเทศ
ไทย : การประยุกต์ใช้การ
วเิคราะหช์าติพันธุ์วรรณา
อภมิาน

1.The analysis of 
thailand's sports 
organizations's 
management strategy 
2.the synthesis a 
research thesis on the 
management of 
sports organizations in 
thailand : the 
application of meta-
ethnography

1.วารสารคณะพล
ศึกษา มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ 2.
วารสาร มทร.อีสาน 
ฉบบัมนษุยและ
สังคมศาสตร์

1.ปทีี่ 20 
เล่มที่ 1 
มกราคม-
มิถุนายน 
2560 2.
ปทีี่ 5 
ฉบบัที่ 2 
กรกฎาคม-
ธนัวาคม 
2560

18 พค.61 14 มีค.61 ระดับ ดี
มาก 87.6 
คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กมลมาลย์ วรัิตน์
เศรษฐสิน

4 57199150027 นายจิรชัย หมืน่ฤทธิ์ คณะพลศึกษา การจัดการกีฬา
และนนัทนาการ 
(การจัดการ
นนัทนาการ)

การพัฒนาโปรแกรมการ
ทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา 
ส าหรับการแข่งขันไตร
กีฬาในประเทศไทย

Development of 
Sport Tourism 
Program for Triathlon 
in Thailand

องค์ประกอบของ
โปรแกรมการทอ่งเที่ยว
เชิงกีฬาส าหรับผู้เข้าร่วม
การแข่งขันไตรกีฬาและผู้
ที่เดินทางมาชมการ
แข่งขันไตรกีฬา

Investigating The 
Inderlying Factors of 
Sport Tourism 
Program for 
Participants to 
Compete and 
TheAudience to 
Attend Triathlon 
Events

วารสารคณะพล
ศึกษา Journal of 
faculty of 
physical 
education

18 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี
มาก 86.8 
คะแนน

ผู้ช่วยศาตราจารย์ 
ดร.สุนนัทา ศรีศิริ

ระดับปริญญำโท

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

5 57199110174 นายสาธติ ระวงิทอง คณะพลศึกษา วทิยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
ก าลังกาย 
(วทิยาศาสตร์การ
ฝึกกีฬา)

ผลการฝึกพลัยโอเมตริก
ควบคู่กับการฝึกด้วย
น้ าหนกั การฝึกพลัยโอ
เมตริกและการฝึกด้วย
น้ าหนกั ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการกระ
โด ของนกักีฬา
บาสเกตบอลหญิง

Effects of Plyometric 
Training Combined 
with Weight Training 
and Plyometric 
Training and Weight 
Training on the 
Jumping Ability of 
Female Basketball 
Players.

ผลการฝึกพลัยโอเมตริก
ควบคู่กับการฝึกด้วย
น้ าหนกั การฝึกพลัยโอ
เมตริกและการฝึกด้วย
น้ าหนกั ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการกระ
โด ของนกักีฬา
บาสเกตบอลหญิง

Effects of Plyometric 
Training Combined 
with Weight Training 
and Plyometric 
Training and Weight 
Training on the 
Jumping Ability of 
Female Basketball 
Players.

วารสารคณะพล
ศึกษา Journal of 
faculty of 
physical 
education

ปทีี่ 21 
เล่มที่ 1 
มกราคม -
 มิถุนายน
 2561

17 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี
มาก 88.3 
คะแนน

อาจารย์ ดร.พิชญาวร์ี
 ภานรัุชต์ฐนนท์

6 57199110171 นายภเูบศวร์ ภคะธนสมบติั คณะพลศึกษา วทิยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
ก าลังกาย 
(วทิยาศาสตร์การ
ฝึกกีฬา)

ผลการก าหนดความหนกั
ที่แตกต่างกันของการฝึก
ด้วยเส้ือถ่วงน้ าหนกัที่มี
ต่อความเร็วในการเล้ียง
ลุกฟุตบอลระยะ 20 เมตร

Effects of 
Determination Levels 
of Different Intensities 
in Weight-Vest 
Training on the 
Twenty Meter 
Dribbing Speed in 
Soccer.

ผลการก าหนดความหนกั
ที่แตกต่างกันของการฝึก
ด้วยเส้ือถ่วงน้ าหนกัที่มี
ต่อความเร็วในการเล้ียง
ลุกฟุตบอลระยะ 20 เมตร

Effects of 
Determination Levels 
of Different Intensities 
in Weight-Vest 
Training on the 
Twenty Meter 
Dribbing Speed in 
Soccer.

วารสารคณะพล
ศึกษา Journal of 
faculty of 
physical 
education

ปทีี่ 21 
เล่มที่ 1 
มกราคม -
 มิถุนายน
 2561

15 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี 
77.6 
คะแนน

อาจารย์ ดร.พิชญาวร์ี
 ภานรัุชต์ฐนนท์

คณะเภสัชศำสตร์ (ป.โท 3 จ ำนวน)
1 57199130285 นายณัฐวฒิุ สุขคุ้ม คณะเภสัชศาสตร์ วทิยาการเภสัช

ภณัฑ์
การศึกษาผลของชนดิ
น้ ามันพืชและความแรง
ของคล่ืนไมโครเฟสต่อ
ปริมาณไลโคปนืและฤทธิ์
ต้านอนมุูลอิสระของสาร
สกัดฟักข้าว

Effects of Different 
Vegetable Oils and 
Microwave Power on 
Lycopene Content 
and the Antioxidant 
Activity of Momordica 
cochinchinensis 
(LOUR.) Spreng. 
Extract.

การศึกษาผลของชนดิ
น้ ามันพืชและความแรง
ของคล่ืนไมโครเวฟต่อ
ปริมาณไลโคปนีของสาร
สกัดฟักข้าว

Effects of Different 
Vegetable Oils and 
Microwave Power on 
Lycopene Content 
and the Antioxidant 
Activity of Momordica 
cochinchinensis 
(LOUR.) Spreng. 
Extract.

งานประชุมวชิาการ
ระดับชาติ 'มศว. 
วจิัย' คร้ังที่ 10

หนา้ 
589-596

26 พค.61 3 พค.61 ระดับ ผ่าน
 64.9 
คะแนน

รองศาสตราจารย์ ดร.
วรีะศักด์ิ สามี

2 57199130535 นางสาวสุวมิล สุมลตรี คณะเภสัชศาสตร์ วทิยาการเภสัช
ภณัฑ์

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชือ้
กลากและวเิคราะห์
ปริมาณอิโมดินในสาร
สกัดสมุนไพรชุมเหด็เทศ 
ชุมเหด็ไทย และ
เถาวลัย์เหล็ก

Study of the 
Antidermatophytic 
Activities and Quality 
Control of Control of 
Senna alata (L.) Roxb.' 
Senna tora (L.) Roxb. 
And Ventilago 
Denticalata willd.

1.การศึกษาองคืประกอบ
ทางเคมีและ
ประสิทธภิาพของ
สมุนไพรในการรักษาโรค
กลาก จากต ารา
การแพทย์แผนไทยของ
ชาติ 2.การพัฒนาวธิกีาร
สกัดและทดสอบฤทธิ์ต้าน
เชือ้ราของสารสกัด
เถาวลัย์เหล็ก

1.Chemical 
composition and 
effectiveness of thai 
herbal medicines in 
the treatment of 
dermaatophytosis 
from National Thai 
Traditional Medicine 
textbook 
2.Development of 

งานประชุมวชิาการ
ระดับชาติ 'มศว. 
วจิัย' คร้ังที่ 9 และ 
10

คร้ังที่ 9 
หนา้ 
499-511
 คร้ังที่ 10
 หนา้ 
603-612

18 พค.61 3 พค.61 ระดับ ดี 81
 คะแนน

รองศาสตราจารย์ ดร.
วรีะศักด์ิ สามี



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

3 57199130530 นางสาวชัชรีย์ เอีย่มส าราญ คณะเภสัชศาสตร์ วทิยาการเภสัช
ภณัฑ์

การศึกษาลายพิมพ์ทาง
เคมีและวธิวีเิคราะห์
ปริมาณพลัมบาจินใน
เจตมูลเพลิงแดงโดยใช้วธิี
โครมาโทกราฟีของเหลว
สามรรถนะสูง

Study of 
Chromatographic 
Fingerprint and 
Quantification of 
Plumbagin in 
Plumbago Indica Linn. 
Root by High 
Performance Liquid 
Chromatography.

การศึกษาลายพิมพ์ทาง
เคมีและวธิวีเิคราะห์
ปริมาณพลัมบาจินใน
เจตมูลเพลิงแดงโดยใช้วธิี
โครมาโทกราฟีของเหลว
สามรรถนะสูง

งานประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ''มศว 
วจิัย '' คร้ังที่ 10

หนา้ 
579-588

18 พค.61 2 พค. 61 ระดับ ดี 
70.8 
คะแนน

รองศาสตราจารย์ ดร.
วรีะศักด์ิ สามี

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 13  รำย)
1 59199110104 นางสาวพิชญา เหลืองช่อสิริ คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ การรับรู้ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) ที่ส่งผล
ต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกค้า บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร

Perceptions of 
Corporate Social 
Responsibility 
Affecting Customer 
Loyalty of the Central 
Patana Public 
Company Limited 
(CPN) in the Bangkok 
Metropolitan Area.

การรับรู้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ที่ส่งผล
ต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกค้า บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร

Perceptions of 
Corporate Social 
Responsibility 
Affecting Customer 
Loyalty of the Central 
Patana Public 
Company Limited 
(CPN) in the Bangkok 
Metropolitan Area.

ออนไลน์ 14 กพ. 61 14 มีค. 61 ระดับ ดี 74
 คะแนน

อาจารย์ ดร.ศุภณิญา
 ญาณสมบรูณ์

2 58199130135 นายสุพิเชษฐ์ ตองอ่อน คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ ปจัจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเปน็
สมาชิกที่ดีขององค์การ
ของบคุลากร 
มหาวทิยาลัยมหามกุฏ
ราชวทิยาลัย

Factors Affecting 
Staffs' Organizational 
Citizenship Behavior 
of Mahamakut 
Buddhist University.

ปจัจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเปน็
สมาชิกที่ดีขององค์การ
ของบคุลากร 
มหาวทิยาลัยมหามกุฏ
ราชวทิยาลัย

Factors Affecting 
Staffs' Organizational 
Citizenship Behavior 
of Mahamakut 
Buddhist University.

Veridian 
E-journal, 
Silpakorn 
University ฉบบั
ภาษาไทย

ปทีี่ 11 
ฉบบัที่ 1 
เดือน
มกราคม-
เมษายน 
2561 
หนา้ที่ 
2843-
2859

26 มีค.61 18 พค.61 ระดับ ดี 
75.68 
คะแนน



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

3 59199130169 นายศกุนต์ แพรเพ็ชร คณะสังคมศาสตร์ การตลาด การรับรู้ประโยชน ์และ
คุณภาพบริการที่มี
ความสัมพันธก์ับความพึง
พอใจในการใช้บริการรับ
โอนเงินผ่านพร้อมเพย์
ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร

Perception of Use 
Benefit and Service 
Quality related to the 
Satisfaction with 
Promptpay Users in 
the Bangkok 
Metropolitan Area.

การรับรู้ประโยชน ์และ
คุณภาพบริการที่มี
ความสัมพันธก์ับความพึง
พอใจในการใช้บริการรับ
โอนเงินผ่านพร้อมเพย์
ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร

Perception of Use 
Benefit and Service 
Quality related to the 
Satisfaction with 
Promptpay Users in 
the Bangkok 
Metropolitan Area.

15 พค. 61 18 พค. 61 ระดับ ผ่าน
 61 คะแนน

อาจารย์ ดร.ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ

4 59199130165 นางสาวทติยา เล็กเพ็ชร คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ปจัจัยที่มีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ร้านอีฟแอนด์บอยของ
ผู้บริโภคเพศหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

Factors Influencing 
Female Buying 
Behavior at Eve and 
Boy in the Bangkok 
Metropolitan Area 
and Vicinity.

16 พค. 61 10 พค. 61 ระดับ ดี 
79.01 
คะแนน

อาจารย์ ดร.อัฉรียา 
ศักด์ินรงค์

5 59199130308 นางสาววนัวลิา บวัชุม คณะสังคมศาสตร์ การตลาด คุณค่าตราสินค้าที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมบริโภค
ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีเอส 
แอนด์ พี ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Brand Equity Related 
to the Consumption 
Behavior at S&P 
Bakeries the Bangkok 
Metropolitan Area.

คุณค่าตราสินค้าที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมบริโภค
ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีเอส 
แอนด์ พี ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Brand Equity Related 
to the Consumption 
Behavior at S&P 
Bakeries the Bangkok 
Metropolitan Area.

16 พค. 61 18 พค. 61 ระดับ ผ่าน
 61 คะแนน

อาจารย์ ดร.ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ

6 57199130238 นางสาวชลลดา ศุภศิริสัตยากุล คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจต่อ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ กลุ่ม
สินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซ์
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Factors Relating to 
Satisfaction with Non-
Food Product 
Housebrands at Big C 
Supercenter in the 
Bangkok Metropolitan 
Area.

ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจต่อ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ กลุ่ม
สินค้าอุปโภค บริษัท บิ๊กซ์
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Factors Relating to 
Satisfaction with Non-
Food Product 
Housebrands at Big C 
Supercenter in the 
Bangkok Metropolitan 
Area.

30 เมย.61 18 พค.61 ระดับ ผ่าน
 62 คะแนน

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ณักษ์ กุลิสร์



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

7 56199130241 นายพิเศษรณ เถาสุวรรณ คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ความพึงพอใจส่วน
ประสมการตลาดบริการ
ที่มีความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการซ้ือซ้ าปนู
ส าเร็จรูปของผู้บริโภคใน
จังหวดัระยอง

Customer Satisfaction 
of the Service 
Marketing Mix Related 
to Consumer's 
Repurchasing 
Behavior of Mortar 
Cement in Rayong 
Province.

ความพึงพอใจส่วน
ประสมการตลาดบริการ
ที่มีความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการซ้ือซ้ าปนู
ส าเร็จรูปของผู้บริโภคใน
จังหวดัระยอง

Customer Satisfaction 
of the Service 
Marketing Mix Related 
to Consumer's 
Repurchasing 
Behavior of Mortar 
Cement in Rayong 
Province.

22 เมย.61 18 พค.61 ระดับ ผ่าน
 60.33 
คะแนน

อาจารย์ ดร.ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ

8 58199130075 นายวนชิพงศ์ สิทธกิรวณิช คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ความส าคัญของ
องค์ประกอบในการผลิต
ภาพยนต์อนเิมชัน่ต่อการ
ตัดสินใจชม : กรณีศึกษา
สตูดิโอจิปลิ

Effects of Movie 
Product Components 
on the Audience 
Watch Decissions : 
Case study of Studio 
Ghibli Animation 
Movies.

ความส าคัญของ
องค์ประกอบในการผลิต
ภาพยนต์อนเิมชัน่ต่อการ
ตัดสินใจชม : กรณีศึกษา
สตูดิโอจิปลิ

Effects of Movie 
Product Components 
on the Audience 
Watch Decissions : 
Case study of Studio 
Ghibli Animation 
Movies.

15 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี 
70.17 
คะแนน

อาจารย์ ดร.อินทกะ 
พิริยะกุล

9 57199130486 นางสาวอัจฉรา ฉ่ าชืน่ คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะ)

การประเมินผลนโยบาย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร

Evaluation of Cash 
Allowance Policies for 
the Elderly : Case 
Study in the Bang 
Khae District under 
the Bangkok 
Metropolitan 
Administration

การประเมินผลนโยบาย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร

Evaluation of Cash 
Allowance Policies for 
the Elderly : Case 
Study in the Bang 
Khae District under 
the Bangkok 
Metropolitan 
Administration

17 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี 
71.61 
คะแนน

ศาสตราจารย์ ดร.วร
พิทย์ มีมาก

10 58199130077 นายวาทติ สังข์นวล คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือบา้น
ในระดับ 5-7 ล้านบาท
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Factors Relating 
Bangkokins' Buying 
Decision on 5-7 
Million Bath Real 
Estate Segment in 
Bangkok Area

ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือบา้น
ในระดับ 5-7 ล้านบาท
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Factors Relating 
Bangkokins' Buying 
Decision on 5-7 
Million Bath Real 
Estate Segment in 
Bangkok Area

18 พค.61 1 มิย.61 ระดับผ่าน 
64.98 
คะแนน

อาจารย์ ดร.ญาณพล 
แสงสันต์



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

11 59199130030 นายกิตติคุณ วฒันะโชติ คณะสังคมศาสตร์ การตลาด การส่ือสารการตลาด
แบบบรูณาการที่มี
ความสัมพันธก์ับการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟ 3 อิน 1
 ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Integrated marketing 
communication 
relating to consumer's 
buging decision on 3 
in 1 coffee in Bangkok 
metropolitan grea.

การส่ือสารการตลาด
แบบบรูณาการที่มี
ความสัมพันธก์ับการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟ 3 อิน 1
 ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Integrated marketing 
communication 
relating to consumer's 
buging decision on 3 
in 1 coffee in Bangkok 
metropolitan grea.

16 พค. 61 1 มิย.61 ระดัล ผ่าน
 62.33 
คะแนน

อาจารย์ ดร.อัจฉรียา 
ศักด์ินรงค์

12 59199130049 นางสาวสุทธนิ ีภกัดีวงศ์ชัย คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้า
เกีย่วกับสุนขัในร้าน
เพ็ทช็อปของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Service marketibg mix 
relating to consumer's 
purchasing behavior 
of dog product at pet 
shop in bangkok 
metropolitan area

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มี
ความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้า
เกีย่วกับสุนขัในร้าน
เพ็ทช็อปของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Service marketibg mix 
relating to consumer's 
purchasing behavior 
of dog product at pet 
shop in bangkok 
metropolitan area

16 พค.61 1 มิย.61 ระดับ ผ่าน
 60 คะแนน

อาจารย์ ดร.อัจฉรียา 
ศักด์ินรงค์

13 58199110125 นายอภนินัท ์จิระวฒันา คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการ
ทอ่งเที่ยวตลาดน้ า
โบราณบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ ของ
นกัทอ่งเที่ยวขาวไทย

Factors Associated 
With Thai Tourists' 
Travel Behavior at 
Bangpiee Ancient 
Floaiting Market In 
Samuiprakarn Province 

ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการ
ทอ่งเที่ยวตลาดน้ า
โบราณบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ ของ
นกัทอ่งเที่ยวขาวไทย

Factors Associated 
With Thai Tourists' 
Travel Behavior at 
Bangpiee Ancient 
Floaiting Market In 
Samuiprakarn Province 

วารสารรามค าแหง 
สาขามนษุยศาสตร์

22/1 
มกราคม-
กรกฎาคม
 2562

20 พย.60 4 มิย.61 ระดับ ผ่าน
 62.4 
คะแนน

อาจารย์ ดร.วริินทรา 
ศิริสุทธกิุล

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.เอก 5 จ ำนวน ป.โท 2 จ ำนวน)
ระดับปริญญำเอก
1 55199150044 นายเอกวฒัน ์ล้อสุนรัินดร์ คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ

การจัดการ
การศึกษา (การ
บริหารการศึกษา)

การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก

Development of 
Training Curriculum to 
Enhancing Corporate 
Social Responsibility 
of School 
Administrators under 
the Nakhonnayok 
Authosity of the 
Primary educational 
Service Area Office.

การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก

Development of 
Training Curriculum to 
Enhancing Corporate 
Social Responsibility 
of School 
Administrators under 
the Nakhonnayok 
Authosity of the 
Primary educational 
Service Area Office.

วารสาร
มหาวทิยาลัยราชภฏั
ธนบรีุ

ปทีี่ 12 
ฉบบัที่ 2 
กค.-ธค.
2561

16 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี 72
 คะแนน

อาจารย์ เรือเอก ดร.
อภธิร์ี ทรงบณัฑิตย์



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

2 56199150026 นายพุฒิศักด์ิ แนวทอง คณะศึกษาศาสตร์ การวจิัยและ
พัฒนาศักยภาพ
มนษุย? (การวจิัย
และสถิติทางการ
ศึกษา)

การพัฒนารูปแบบ
เสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่ม
ของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

Developing a Model 
for Enhancing 
Collective Leadership 
among Teachers in 
Schools under the 
Jurisdiction of the 
Bangkok Metropolitan 
Area.

การวเิคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู้น า
กลุ่มของครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

A Factor Analysis of 
Teacher Collective 
Leadership in Schools 
under Bangkok 
Metropolitan 
Jurisdiction

วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา Journal of 
Behavioral 
Science for 
Development 
(JBSD)

ปทีี่ 9 
ฉบบัที่ 2 
สิงหาคม 
2560 40-
55

16 พค.61 2 เมย.61 ระดับ ดี 80
 คะแนน

รองศาสตราจารย์ ดร.
องอาจ นยัพัฒน์

3 57199150014 นายวรพงษ์ แสงประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(การศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนา)

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษ
อย่างมีวจิารณญาณของ
นกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Development of an 
Instructional Model 
Based on Active 
Learning Concepts in 
the Development of 
the Critical English 
Speaking Abilities of 
Secondary School 
students

วทิยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ 
(การศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา)

Development of an 
Instructional Model 
Based on Active 
Learning Concepts in 
the Development of 
the Critical English 
Speaking Abilities of 
Secondary School 
students

วารสารวชิาการ
ศึกษาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ

ปทีี่ 18 
ฉบบัที่ 1 
เดือน 
มกราคม-
มิถุนายน 
2560 
หนา้ 
116-124

17 พค.61 8 พย.60 ระดับ ดี
มาก 92.2 
คะแนน

อาจารย์ ดร.รุ่งทวิา 
แย้มรุ่ง

4 54199150019 นางนชุริน ทองพูล คณะศึกษาศาสตร์ การวจิัยและ
พัฒนาศักยภาพ
มนษุย์ (การวจิัย
และสถิติทางการ
ศึกษา)

การพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
การรู้เทา่นัน้ส่ือสังคม
ออนไลนข์องนกัศึกษา

Development of a 
Training model to 
Enhance social Media 
Literacy among 
Undergraduate 
Students.

การวเิคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
โมเดลการวดัการรู้เทา่ทนั
ส่ือสังคมออนไลนข์อง
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี

Confirmatory Factor 
Analysis of the 
Measurement Model 
fo Social Media 
Literacy among 
Undergraduate 
Students

วารสารวจิัย มทร.ก
รุงเทพ

ปทีี่ 12 
ฉบบัที่ 1 
มกราคม -
 มิถุนายน
 2561

9 สค.60 18 พค.61 ระดับ ผ่าน
 60 คะแนน

อาจารย์ ดร.วไิล
ลักษณ์ ลังกา

5 54199150021 นางสาววรรณมน จันทร์โอกุล คณะศึกษาศาสตร์ การวจิัยและ
พัฒนาศักยภาพ
มนษุย์ (การวจิัย
และสถิติทางการ
ศึกษา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของกลุ่ม
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม : การวเิคราะห์
ปจัจัยเชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับและการวเิคราะห์
ด้วยเทคนคิ Tows Matrix

The Strategy for 
Improving The Quality 
of Learners of 
Distance Learning 
Television : Multilevel 
Analysis and Tows 
Metrix

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของกลุ่ม
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม : การวเิคราะห์
ปจัจัยเชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับและการวเิคราะห์
ด้วยเทคนคิ Tows Matrix

The Strategy for 
Improving The Quality 
of Learners of 
Distance Learning 
Television : Multilevel 
Analysis and Tows 
Metrix

วารสารวจิัย มทร.ก
รุงเทพ

ปทีี่ 12 
ฉบบัที่ 1 
มกราคม -
 มิถุนายน
 2561

11 สค.60 18 พค.61 ระดับ ผ่าน
 69 คะแนน

อาจารย์ ดร.พนดิา มา
รุ่งเรือง

ระดับปริญญำโท



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

6 56199130008 นางสาวชริดา เหล่ียมดี คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา (การ
บริหารการศึกษา)

ทกัษะการบริหารที่ส่งผล
ต่อการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
บรีุรัมย์ เขต 2

Adiministrative Skills 
Affecting Strategic 
Planning of School 
Administrators under 
the Office of Buriram 
Primary Educational 
Service Area 2

ทกัษะการบริหารที่ส่งผล
ต่อการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
บรีุรัมย์ เขต 2

Adiministrative Skills 
Affecting Strategic 
Planning of School 
Administrators under 
the Office of Buriram 
Primary Educational 
Service Area 2

วารสารบริหาร
การศึกษา มศว

15/28/
ม.ค.-มิ.ย.

12 พค.61 18 พค.61 อาจารย์ 
ดร.สมบรูณ์
 บรูศิริรักษ์

7 57199130470 นางสาวสุนารี รอดเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(คณิตศาสตร์)

การพัฒนาความสามารถ
ในการเชือ่โยงทาง
คณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 โดย
ใช้รูปแบบการสอนแนะ
ใหรู้้คิดที่เนน้การใช้
ค าถามระดับสูง

Development of 
Mathematical 
Connection Abilities 
and Mathematical 
Achievement in 
Linear Equations with 
a Single Variable 
among Seventh Grade 
Students Using a 
Cognitively Guided 
Instruction Model to 
Emphasize Higher 
Order Questions.

การพัฒนาความสามารถ
ในการเชือ่โยงทาง
คณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 โดย
ใช้รูปแบบการสอนแนะ
ใหรู้้คิดที่เนน้การใช้
ค าถามระดับสูง

Development of 
Mathematical 
Connection Abilities 
and Mathematical 
Achievement in 
Linear Equations with 
a Single Variable 
among Seventh Grade 
Students Using a 
Cognitively Guided 
Instruction Model to 
Emphasize Higher 
Order Questions.

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติด้าน
มนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คร้ังที่ 
1 ณ มหาวทิยาลัย
ราชภฏับรีุรัมย์

28-29
เมษายน 
2561

9 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี 79
 คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชมนาด เชือ้
สุวรรณทวี

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.โท 1 จ ำนวน ป.เอก 2  จ ำนวน)
ระดับปริญญำโท
1 58199130308 นางสาวพรชนก สระน้ าค า บณัฑิตวทิยาลัย จิตวทิยาประยุกต์ โมเดลความสัมพันธเ์ชิง

เหตุผลและผลของการ
เหน็คุณค่าในตนเองและ
จิตวญิญาณในการท างาน
ของพนกังานเสริมคลินกิ
เสริมความงาม

Causal Model of Self-
Esteem and Spirit at 
Work of Beauty and 
Institute Officers.

Causal Model of Self-
Esteem and Spirit at 
Work of Beauty and 
Institute Officers.

Universal 
academic cluster 
international april 
conference in 
bangkok,2018

26-27 
April 
2018 
page 7.

18 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี 
79.9 
คะแนน

อาจารย์ ดร.ปยิพงษ์ 
คล้ายคลึง

ระดับปริญญำเอก



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

2 57199120071 นางสาวศิรินทร มีขอบทอง บณัฑิตวทิยาลัย การวจิัยและ
พัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการเปน็
ผู้ประกอบการธรุกิจเร่ิม
ใหม่เชิงสร้างสรรค์และ
นวตักรรม ส าหรับ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี
 ในมหาวทิยาลัยเอกชน

Developing 
Competencies Based 
Training for Develop 
Startup Competencies 
of undergradute in 
Private University

การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการเปน็
ผู้ประกอบการธรุกิจเร่ิม
ใหม่เชิงสร้างสรรค์และ
นวตักรรม ส าหรับ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี
 ในมหาวทิยาลัยเอกชน

Developing 
Competencies Based 
Training for Develop 
Startup Competencies 
of undergradute in 
Private University

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ปทีี่ 17 
ฉบบัที่ 1 
เดือน 
มกราคม-
เมษายน 
2561

5 มีค.61 18 พค.61 ระดับ ดี 76
 คะแนน

รองศาสตราจารย์ ดร.
มารุต พัฒผล

3 56199120040 นาวาตรีหญิงสิริกาญจน ์กระจ่าง
โพธิ์

บณัฑิตวทิยาลัย การวจิัยและ
พัฒนาหลักสูตร

การพัฒนารูปแบบที่ใช้
กิจกรรมเปน็ฐานเพื่อ
เสริมสร้างการเหน็คุณค่า
ในตนเองของผู้สูงอายุ

The Development of 
Self-esteem 
Enhancement model 
for Older Adults With 
Activity Based Learning

การพัฒนารูปแบบ
เสริมสร้างการเหน็คุณค่า
ในตนเองของผู้สุงอายุโดย
ใช้กิจกรรมเปน็ฐาน

Development of the  
Self-esteem 
Enhancement model 
for Older Adults With 
Activity Based Learning

วารสารแพทย์นาว ี
Royal Thai Navy 
Medical Journal

ปทีี่ 45 
ฉบบัที่ 2 
(พ.ค.-ส.ค.
 2561)

26 เมย.61 3 พค.61 ระดับ ดี 70
 คะแนน

รองศาสตราจารย์ ดร.
มารุต พัฒผล

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ (ป.โท 3 จ ำนวน
1 59199130346 นางสาวเบญจมาภรณ์ งามยิง่ ส านกัทดสอบ

ทางการศึกษา
และจิตวทิยา

วทิยาการประเมิน การพัฒนาทฤษฎี
โปรแกรมด้วยวธิกีาร
สืบค้นร่องรอย ส าหรับ
ประเมินการส่งเสริม
ค่านยิมการรู้จักด ารงตน
อยู ่โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนกัเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Program Theory 
Development using 
the Process Tracing 
Method for Living 
Philosophically with a 
Self-Sufficiency 
Economy and Value 
Promotion Evaluation 
of Upper Secondary 
School Students.

การพัฒนาทฤษฎี
โปรแกรมด้วยวธิกีาร
สืบค้นร่องรอย ส าหรับ
ประเมินการส่งเสริม
ค่านยิมการรู้จักด ารงตน
อยู ่โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนกัเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Program Theory 
Development using 
the Process Tracing 
Method for Living 
Philosophically with a 
Self-Sufficiency 
Economy and Value 
Promotion Evaluation 
of Upper Secondary 
School Students.

The Universal 
academic cluster 
international april 
conference in 
bangkok,56-27 
April 2018

17 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี
มาก 85 
คะแนน

อาจารย์ ดร.ปยิพงษ์ 
คล้ายคลึง

2 58299130050 นายพรรษวฒิุ จูโพธิ์แก้ว ส านกัทดสอบ
ทางการศึกษา
และจิตวทิยา

วทิยาการประเมิน การประเมินหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา โดย
การประยุกต์ใช้รูปแบบ
ของโรเบร์ิต แอล แฮม
มอนด์

Evaluation of 
Mathematics Learning 
Area Curriculum at 
Triam Udom Suksa 
School Using the 
Model of Robert 
L.Hammand

การประเมินหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา โดย
การประยุกต์ใช้รูปแบบ
ของโรเบร์ิต แอล แฮม
มอนด์

Evaluation of 
Mathematics Learning 
Area Curriculum at 
Triam Udom Suksa 
School Using the 
Model of Robert 
L.Hammand

Proceedings of 
The Universal 
academic cluster 
international april 
conference in 
bangkok

2018/Apr
/29/38

30 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี 
76.5 
คะแนน

อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี 
กล้าหาญ



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

3 59199130345 นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์ ส านกัทดสอบ
ทางการศึกษา
และจิตวทิยา

วทิยาการประเมิน แนวทางการประเมิน
หลักสูตร ระดับ
การศึกษาพื้นฐาน โดย
ประยุกต์ใช้การประเมิน
อภมิานและสังเคราะห์
การประเมิน

Guidelins for 
Curriculum Evaluation 
in Basic Education 
Level Applied Using 
by Meta-Evaluation 
and Evalution 
Synthesis

แนวทางการประเมิน
หลักสูตร ระดับ
การศึกษาพื้นฐาน โดย
ประยุกต์ใช้การประเมิน
อภมิานและสังเคราะห์
การประเมิน

Guidelins for 
Curriculum Evaluation 
in Basic Education 
Level Applied Using 
by Meta-Evaluation 
and Evalution 
Synthesis

The Universal 
academic cluster 
international april 
conference in 
bangkok,56-27 
April 2018

2018/6/A
pril/1-6

17 พค.61 18 พค.61 ระดับ ดี
มาก 85 
คะแนน

อาจารย์ ดร.ปยิพงษ์ 
คล้ายคลึง

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท 1 จ ำนวน ป.เอก 1 จ ำนวน)
ระดับปริญญำโท
1 58199130224 นางสาวกัญญาวร์ี เปี้ยนสีทอง คณะศิลปกรรม

ศาสตร์
ศิลปศึกษา
(ศิลปะการแสดง
ศึกษา)

การบริหารกล้ามเนือ้ใน
ผู้สูงอายุ โดยใช้กิจกรรม
นาฎศิลปบ์ าบดั ส าหรับ
ชุมชนไทยพวน จังหวดั
นครนายก

Physical Exercise 
through Dance 
Therapy Activities for 
Senior Citizens in the 
Thai Puan 
Community, 
NakornNayok Province.

การบริหารกล้ามเนือ้ใน
ผู้สูงอายุ โดยใช้กิจกรรม
นาฎศิลปบ์ าบดั ส าหรับ
ชุมชนไทยพวน จังหวดั
นครนายก

Physical Exercise 
through Dance 
Therapy Activities for 
Senior Citizens in the 
Thai Puan 
Community, 
NakornNayok Province.

วารสารวชิาการ
นวตักรรมส่ือสาร
สังคม

27 มค.61 18 พค.61 ระดับ ดี 
75.99

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นภดล อินทร์จันทร์

ระดับปริญญำเอก
2 56299150014 นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้า คณะศิลปกรรม

ศาสตร์
ศิลปวฒันธรรม กระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรม : 
กรณีศึกษาชุมชนริมน้ า
จันทบรู

Community 
Participation in Arts 
and Culture Resource 
Development : Case 
Study of Communities 
along the 
Chanthabun Riverside.

กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรม : 
กรณีศึกษาชุมชนริมน้ า
จันทบรู

Community 
Participation in Arts 
and Culture Resource 
Development : Case 
Study of Communities 
along the 
Chanthabun Riverside.

วารสารวจิัยและ
พัฒนามหาวทิยาลัย
ราชภฎัสวนสุนนัทา

ปทีี่ 8 
2016 
ฉบบัที่ 2 
หนา้ 7-18

10 สค.60 3 กค.60 ระดับ ดี 71
 คะแนน

รองสาสตราจารย์ 
ดร.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท 3 จ ำนวน) 
1 56299110021 นางสาวมัณฑนา ศรีสุจันทร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์ที่
เสริมสร้างความสามารถ
ในการใหเ้หตุผลแลล
อุปนยั ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4

Mathematical 
Instructional Activities 
to Enhance Inductive 
Reasoning Ability for 
Mathayomsuksa Four 
Students.

กิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ที่
เสริมสร้างความสามารถ
ในการใหเ้หตุผลแลล
อุปนยั ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4

Mathematical 
Instructional Activities 
to Enhance Inductive 
Reasoning Ability for 
Mathayomsuksa Four 
Students.

วารสารวทิยาศาสตร์
 มศว.

ปทีี่ 34 
ฉบบัที่ 1 
มิถุนายน 
2561

23 ธค.61 31 พค.61 ระดับ ผ่าน
 67 คะแนน

อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า 
จันทจ์ารุภรณ์



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

2 58199110152 นางสาวภมูิริน ทสันะเมธี คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเร่ืองเมทริกซ์ โดยใช้
เคร่ืองค านวณเชิงกราฟ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปทีี่ 4

Instructional Activity 
Package on Matrix 
Using a Graphic 
Calculator For 
Matayomsuksa Four 
Students.

ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเร่ืองเมทริกซ์ โดยใช้
เคร่ืองค านวณเชิงกราฟ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปทีี่ 4

Instructional Activity 
Package on Matrix 
Using a Graphic 
Calculator For 
Matayomsuksa Four 
Students.

วารสารวทิยาศาสตร์
 มศว.

ปทีี่ 34 
ฉบบัที่ 1 
มิถุนายน 
2561

13 กพ.61 18 พค.61 ระดับ ผ่าน
 61.29 
คะแนน

อาจารย์ ดร.สายัณห ์
โสธะโร

3 58199110154 นางสาววภิาดา ช านาญ คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเร่ืองก าหนดการเชิง
เส้น โดยใช้เคร่ืองมือ
ค านวณเชิงหราฟส าหรับ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 5

Instructional Activity 
Package on Linear 
Programming Using a 
Graphic Calculator for 
Mathayomsuksa Five 
Students

ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเร่ืองก าหนดการเชิง
เส้น โดยใช้เคร่ืองมือ
ค านวณเชิงหราฟส าหรับ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 5

Instructional Activity 
Package on Linear 
Programming Using a 
Graphic Calculator for 
Mathayomsuksa Five 
Students

วารสารครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม สจล.

ปทีี่ 17 
ฉบบัที่ 2 
เดือน
พฤษภาคม
-สิงหาคม
 2561

15 พค.61 7 พค.61 ระดับ ดี 
81.34 
คะแนน

อาจารย์ ดร.สายัณห ์
โสธะโร

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท 1 จ ำนวน)
1 56199130143 นางสาวปวณีา คานยีอ คณะ

มนษุยศาสตร์
ภาษาอังกฤษธรุกิจ
เพื่อการส่ือสาร
นานาชาติ

ปญัหาการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและกลยุทธ์
ในการแก้ปญัหาของ
พนกังานฝ่ายบริการบตัร
โดยสารของสายการบนิ

English 
Communication 
Problems and 
Strategies used by 
Airline Check-In 
Ground Staff.

ปญัหาการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและกลยุทธ์
ในการแก้ปญัหาของ
พนกังานฝ่ายบริการบตัร
โดยสารของสายการบนิ

English 
Communication 
Problems and 
Strategies used by 
Airline Check-In 
Ground Staff.

Changing Era : 
What's happening 
in Arts & Design in 
21 st century

2561/13/
03/893

18 พค.61 18 พค.61 ระดับ ผ่าน
 66.11 
คะแนน

อาจารย์ ดร.วรรธนะ 
สุจศิริปกรณ์ชัย

คณะกำยภำพบ ำบัด (ป.โท 1 จ ำนวน) )
1 58199110139 นายบดินทร์ คุ้มโนนชัย คณะ

กายภาพบ าบดั
กายภาพบ าบดั ความแม่นย าของ

โฟมนวิโรคอมและแอเร็ก
ที่ใช้ในการทดสอบ 
Modified Clinical Test
 of Sensory Interction
 and Balance 
(mCTSIB) เพื่อระบุ
ผู้สูงอายุที่มีประวติัล้ม

Accuracy of 
Neurocom and Airex 
foams used in the 
Modified Clinical Test 
of Sensory Interction 
and Balance (mCTSIB) 
for identifying elderly 
fallers.

ระยะเวลาในการควบคุม
การทรงตัวระหวา่ง
โฟมนวิโรคอมและแอเร็ก
ที่ใช้ในการทดสอบ 
Modified Clinical Test
 of Sensory Interction
 and Balance 
(mCTSIB) ในผู้สุงอายุ

Time to maintain 
standing balance on 
Neurocom and Airex 
foams during the 
Modified Clinical Test 
of Sensory Interction 
and Balance (mCTSIB) 
in elderly

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ส านกั
วทิยาศาสตร์สุขภาพ
 ประจ าป ี2560 
(คร้ังที่ 1)

1 มิย.61 18 พค.61 ระดับ ดี 
81.25 
คะแนน

อาจารย์ ดร.นธินินัท ์
ชัยคีรี

คณะวัฒนธรรมสิง่แวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชงินิเวศ (ป.โท 1 จ ำนวน) 



ล ำดับ
รหัส

ประจ ำตัวนิสิต
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
น ำเสนอ

เ
ก
ร

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมณิ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำยและภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560

ประจ ำเดือนมถุินำยน 2561
เขำ้ที่ประชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 19  มถุินำยน 2561)

1 56199130358 นางสาวจิตติวรรณ บ ารุงบตุร คณะวฒันธรรม
ส่ิงแวดล้อมและ
การทอ่งเที่ยว
เชิงนเิวศ

เทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากร

ประสิทธภิาพการจัดการ
น้ าด้วยวธิเีปยีกสลับแหง้
ต่อการตอบสนองทางสรี
วทิยาและผลผลิตข้าว
พันธุ์ กข 41 (Oryza 
sativa L.C.V. RD41)

Growth and Yield of 
Rice (Oryza sativa 
L.Cv. Rd41) Grown 
Under Altermate 
Wetting and Drying 
Irrigation

Root Dunamics of 
Rice (Oryza sativa 
L.Cv. Rd41) Grown in 
Heavy Clay Soil Under 
 Altermate Wetting 
and Drying Irrigation

International Soil 
Conference 
Sustainable Uses 
of Soil in 
Harmony with 
food Security

2558 
เมษายน
 /39

24 พค.61 2 พค.61 ระดับ ผ่าน
 69 คะแนน

อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ
 หาญพัฒนากิจ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ป.โท 1 จ ำนวน)
1 58199110145 นายภเูบต แสงมะฮะหมัด คณะ

วศิวกรรมศาสตร์
วศิวกรรมไฟฟ้า การส่งสัญญาณแบง่แถบ

ความถีแ่ละสเปกตรัมต้ัง
ฉากหลายสายอากาศส่ง
สายอากาศรับเด่ียวหลาย
ผู้ใช้ส าหรับโครงข่ายถ่าย
โอนสารสนเทศความลับ
และก าลังไร้สายเวลา
เดียวกัน

Multi-User MISO-
OFDM for Secrecy 
SWIPT Networks.

Secrecy Downlink 
Multi-User MISO 
Networks

16 r8.61 26 ,u8.61 ระดับ ดี 
82.67 
คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ก าพล วรดิษฐ์

โท เอก รวม
1 คณะศึกษำศำสตร์ 2 5 7
2 คณะสังคมศำสตร์ 13 13
3 คณะวิทยำศำสตร์ 3 3
4 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 1 1 2
5 คณะวัฒนธรรมสิง่แวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชงินิเวศ 1 1
6 บัณฑิตวิทยำลัย 1 2 3
7 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 1
8 คณะพลศึกษำ 2 4 6
9 คณะเภสัชศำสตร์ 3 3
10 คณะมนุษยศำสตร์ 1 1
11 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 1 1
12 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ 3 3

32 12 44

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก

รวม

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือนมถุินำยน 2561 ทั้งหมด จ ำนวน   รำย


