ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.เอก 4 จำนวน)
1
54199150093 พันตรีหญิงรัตน์มณี สุยะใจ

คณะ

สำขำวิชำ

คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา (การ
บริหารการศึกษา
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

การพัฒนารูปแบบการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในยุคประเทศไทย 4.0
ของกองทัพบก

Development of a
learning Organization
Model for the Royal
Thai Army in the 4.0
Era of Thailand.

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
การพัฒนารูปแบบการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในยุคประเทศไทย 4.0
ของกองทัพบก

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที/่ วันที่
นำเสนอ

วันส่ง บัณฑิตฯ
ปริญญำ ตอบรับ
นิพนธ์/ บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

Veridan E-Journal, ปีที่ 11
31 มค.61 21 มิย.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.อัมพวัลย์
Silpakorn Uniersity no.11(201
60 คะแนน วิศวชีรานนท์
8)
มกราคมเมษายน

2

55199150034

นายดลศักดิ์ ไทรเล็กทิม

คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ การพัฒนารูปแบบการ
การจัดการ
บริหารโครงการโรงเรียน
การศึกษา (การ วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
บริหารการศึกษา)

Development of an การพัฒนารูปแบบการ
Adminisretive Model บริหารโครงการโรงเรียน
for a Science School วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
Project in Early
Childhood Education

Development of an Veridan E-Journal, 11/1/มค.- 23 ธค.60 21 มิย.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.ราชันย์
Adminisretive Model บัณฑิตวิทยาลัย
เมย.2561
66.8 คะแนน บุญธิมา
for a Science School มหาวิทยาลัยศิลปากร
Project in Early
Childhood Education

3

57199120003

นายกนก จันทรา

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(การศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนา)

การพัฒนาหลักสูตรโลก
ศึกษาที่เสริมสร้าง
สมรรถนะสากล สาหรับ
นักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาน

The Development of
Global Education
Curriculum to
Enhance Global
Competency for
Upper Secondary
School Students.

การพัฒนาตัวบ่งชี้
สมรรถนะสากลสาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมตอน
ปลาย

The Development of วารสารสังคมศาสตร์
Global Education
มหาวิทยาลัยศรีนค
Curriculum to
รินทรวิโรฒ
Enhance Global
Competency for
Upper Secondary
School Students.

ปีที่ 20
25 มิย.61 3 พค.61 ระดับ ดีมาก รองศาสตราจารย์ ดร.
ฉบับที่ 20
90.12
ประพันธุศิริ สุเสารัจ
มกราคมคะแนน
ธันวาคม
2560
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55199150043

นางอินทิรา หิรัญสาย

คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา (การ
บริหารการศึกษา)

การพัฒนารูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา
เพื่อการสอนที่ส่งเสรืม
ทักษะที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครุ
ผู้สอน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1

The development
model of internal
supervision for
teaching to promote
the skills and
desirable
charateristics in the
21st century under
pathumthani primary
educational service
area office 1

การพัฒนารูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา
เพื่อการสอนที่ส่งเสรืม
ทักษะที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครุ
ผู้สอน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1

The development
วิจัยและพัฒนา
model of internal
หลักสูตร
supervision for
teaching to promote
the skills and
desirable
charateristics in the
21st century under
pathumthani primary
educational service
area office 1

ปีที่ 8
15 พค.61 12 กค.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.ธีระภาพ
ฉบับที่ 2
60.8 คะแนน เพชรมาลัยกุล
กรกฎาคมธันวาคม
2561

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท 6 จำนวน)
5
56199130016 นางปนัดดา พลแสน

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา (การ
บริหารการศึกษา)

บทบาทส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้และภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูในศตวรรษที่
21 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต
1

Role in promoting
learning and
transformational
leadership of school
adimnistrators
Affercting teachers in
21 st century learning
management skills
under nontaburi
primary education
service area office 1

บทบาทส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้และภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูในศตวรรษที่
21 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต
1

Role in promoting
วารสารบริหาร
learning and
การศึกษา มศว
transformational
leadership of school
adimnistrators
Affercting teachers in
21 st century learning
management skills
under nontaburi
primary education
service area office 1

ผลของการจัดกิจกรรม
ศิลปะเกลือที่มีต่อ
พฤติกรรมการช่วยเหลือ
ของเด็กปฐมวัย

The Effect of Salt Art
Activities Through
Helping Behavior
Preschoel Children.

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

6

56199130043

นางสาวสิริวรรณ ทุมมี

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(การศึกษาปฐมวัย)

ผลของการจัดกิจกรรม
ศิลปะเกลือที่มีต่อ
พฤติกรรมการช่วยเหลือ
ของเด็กปฐมวัย

The Effect of Salt Art
Activities Through
Helping Behavior
Preschoel Children.

7

59199130114

นางสาวมัญชุสร รัตนะ

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(คณิตศาสตร์)

ผลการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่องการประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ที่มีต่อความสามารถ
ในการเชือ่ มโยง
คณิตศาสตร์กับชีวติ จริง
และพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2

The effect of problem- ผลการจัดการเรียนรู้โดย
based learning
ใช้ปญ
ั หาเป็นฐานร่วมกับ
together with student การจัดการเรียนรู้แบบ
teams achievement ร่วมมือเทคนิค STAD
dividions on
เรื่องการประยุกต์ของ
application of linear สมการเชิงเส้นตัวแปร
equations in one
เดียว ที่มีต่อความสามารถ
varible towards
ในการเชือ่ มโยง
mathematical
คณิตศาสตร์กับชีวติ จริง
connection skills with และพฤติกรรมการ
real lird and group
ทางานกลุ่ม ของนักเรียน
work behavior
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
mathayomsuksa 2
students

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที/่ วันที่
นำเสนอ

วันส่ง บัณฑิตฯ
ปริญญำ ตอบรับ
นิพนธ์/ บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

15/28
17 พค.61 21 มิย.61 ระดับ ดี
อาจารย์ ดร.ธีระภาพ
มค.-มิย.61
71.5 คะแนน เพชรมาลัยกุล

การประชุมวิชาการ 2561 25 15 มค.61 26 มิย.61 ระดับ ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.
ระดับชาติ การศึกษา พฤษภาคม/
68.5 คะแนน สิริมา ภิญโญอนันต
เพื่อพัฒนาการ
340
พงษ์
เรียนรู้ ครั้งที่ 2
ประจาปี 2561

The effect of problem- บริหารการศึกษาบัว 18/4/
based learning
บัณฑิต
ตุลาคมtogether with student
ธันวาคม
teams achievement
dividions on
application of linear
equations in one
varible towards
mathematical
connection skills with
real lird and group
work behavior
mathayomsuksa 2
students

12 พค.61 28 มิย.61 ระดับ ดีมาก อาจารย์ ดร.สุณิสา สุ
91.7
มิรัตนะ
คะแนน

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
ปีที่ 15
11 เมย.61 4 กค.61 ระดับ ดี 78 อาจารย์ ดร.วิไล
ฉบับที่ 1
คะแนน
ลักษณ์ ลังกา
มกราคมเมายน
2562
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56199130421

นางสาวกัลยารัตน์ พรมศร

คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ (การวิจัย
และสถิติทางการ
ศึกษา)

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
EIMA ที่มีต่อ
ความสามารถในการ
สร้างคาอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์
ความสามารถทางการคิด
อย่างมีเหตุผล และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องอะตอมและตาราง
ธาตุของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3

The effects of EIMA
instruction model on
scientific explanation
making ability,
reasoning thinking
ability and science
learning achievement
on Atoms and the
periodic of
Mathayomsuksa III
Student.

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
EIMA ที่มีต่อ
ความสามารถในการ
สร้างคาอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์
ความสามารถทางการคิด
อย่างมีเหตุผล และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องอะตอมและตาราง
ธาตุของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3

The effects of EIMA
instruction model on
scientific explanation
making ability,
reasoning thinking
ability and science
learning achievement
on Atoms and the
periodic of
Mathayomsuksa III
Student.

วารสารวิจัย มสด
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(SDU Research
Journal
Humanities and
Social Sciences)

9

57199130460

นายรติ จิรนิรัติศัย

คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ (การ
ตรวจสอบและ
การประกัน
คุณภาพทางการ
ศึกษา)

การติดตามและการ
ประเมินหลักสูตรทวิ
ศึกษา ประเภทวิชา
เกษตรกรรมของโรงเรียน
ท่ามะกาวิทยาคม จังหวัด
กาญจนบุรี

The Monitoring and
Curriculum Evaluation
of the dual system
(Agriculture program)
of
Thamakawittayakom
school in
kanchanaburi province

การติดตามและการ
ประเมินหลักสูตรทวิ
ศึกษา ประเภทวิชา
เกษตรกรรมของโรงเรียน
ท่ามะกาวิทยาคม จังหวัด
กาญจนบุรี

The Monitoring and
Curriculum Evaluation
of the dual system
(Agriculture program)
of
Thamakawittayakom
school in
kanchanaburi province

การประชุมวิชาการ 2561/1/5/ 7 กค.61
ระดับชาติ การศึกษา 21-30
เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ครั้งที่ 2
ประจาปี 2561
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56199130037

นางสาวพัชชาดา เปลี่ยนแก้ว

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(การศึกษาปฐมวัย)

ความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะด้วยวัสดุที่
หลากหลาย

Spatial ability of
preschool children by
using ary activities
with a variety of
materials

ความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะด้วยวัสดุที่
หลากหลาย

Spatial ability of
preschool children by
using ary activities
with a variety of
materials

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การศึกษา
เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ครั้งที่ 2
ประจาปี 2561

25
15 พค.61 12 กค.61 ระดับ ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.
พฤษภาคม
67 คะแนน สิริมา ภิญโญอนันต
2561
พงษ์
หน้าที่ 261

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา ผลของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด
การศึกษาอิงสถานที่ต่อ
จิตสานึกต่อสิ่งแวดล้อม
และแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3

The Effect of Ecology
and Environment
Learning Unit Using
Place-Based
Education on
Environmental
Consciousness and
Scientific Conception
of Grade 9 Students.

Teaching Ecosystem
and Environment and
Its Effect on the
Environmental
Consciousness Grade
9 Students : A
preliminary self study

International
Conference for
Science
Educators and
Teachers (ISET)
2017 Proceedings
fo the 5 th
International
Conference for
Science
Educators and

2017/Vol. 13 มิย.61 22 กพ.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.สม
1923
69.225
ปรารถนา วงศ์บญ
ุ หนัก
03003-1คะแนน
03033-6

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท 9 จำนวน)
1
57199130516 นางสาวมณฑา ปานทองคา

26 มิย.61 ระดับ ดี 72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คะแนน
ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

2

59199110130

นายภูวนัตถ์ ช่วยความดี

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ที่
เสริมสร้างความสามารถ
ในการตัง้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น สาหรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์

Mathematical
activities to Enhance
pre-service teachers'
mathematical
problem-posing
ability on probability

กิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ที่
เสริมสร้างความสามารถ
ในการตัง้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น สาหรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์

Mathematical
ครุศาสตร์
activities to Enhance อุตสาหกรรม สจล.
pre-service teachers'
mathematical
problem-posing
ability on probability

3

59199110128

นายพศุตม์ ชูศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

การศึกษาความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หา เรื่อง
อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวผ่านการจัดกิจกรรม
การตัง้ ปัญหาสาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3

A study of
mathematical
problem-solving
ability in inequality
for mathayosuksa 3
students via problem
posing activities

การศึกษาความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หา เรื่อง
อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวผ่านการจัดกิจกรรม
การตัง้ ปัญหาสาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3

A study of
ครุศาสตร์
mathematical
อุตสาหกรรม สจล.
problem-solving
ability in inequality
for mathayosuksa 3
students via problem
posing activities

4

59199110136

นายวชิรวิทย์ เสมอใจ

คณะวิทยาศาสตร์ เคมี

เซ็นเซอร์ทางเคมีสาหรับ
ตรวจวัดเหล็กโดยใช้
อนุภาคนาโนเงินที่
ดัดแปลงด้วย
4-aminothiophenal
และอนุพันธ์ของ
naphthale-2-ol

Chemosensor for iron
detection using 4aminothiophenol and
naphthalene-2-ol
derivative modified
silver nanoparticles

5

59199110126

นางสาวจุไรรัตน์ วัชราไทย

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ผลการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการคิดไตร่ตรอง
เรื่อง วิธเี รียงสับเปลี่ยน
ที่มีต่อความรู้เชิงมโนทัศน์
และความรู้เชิง
กระบวนการของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5

The effect of leraning
management based
on reflective thinking
process in
permutations ov
conceptual and
procedural
knowledge of
mathayomsuksa v
students

Chemosensor for iron Iranian Journal of
detection using 4Science and
aminothiophenol and Technology
naphthalene-2-ol
derivative modified
silver nanoparticles

การศึกษาข้อบกพร่อง
ด้านความรู้เชิงมโนทัศน์
และความรู้เชิง
กระบวนการ เรื่อง วิธี
เรื่องสับเปลี่ยน ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 5

A Study of concepual ครุศาสตร์
and procedural
อุตสาหกรรม สจล.
knowledge
deficiencies in
permutations of
mathayomsuksa v
students

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
17/2/
18 พค.61 28 มิย.61 ระดับ ดี 70 อาจารย์ ดร.ญานิน
พฤษภาคมคะแนน
กองทิพย์
สิงหาคม

17/2/
23 เมย.61 26 มิย.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.ญานิน
พฤษภาคม61.01
กองทิพย์
สิงหาคม
คะแนน

22 มิย.61 4 กค. 61 ระดับ ดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
86.75
ดร.แพน ทองเรือง
คะแนน

17/2/
29 มิย.61 4 กค.61 ระดับ ดี 81 อาจารย์ ดร.ชิรา
พฤษภาคมคะแนน
ลาดวนหอม
สิงหาคม

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

6

59199110138

นายศุภชัย ทองสุขแสงเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์ เคมี

การใช้คลื่นไมโครเวฟใน
การสังเคราะห์ไฮโดรเอล
ชนิด PVA/PVP-กรดซิ
ตริก ที่มีส่วนผสมของสาร
เมอริเมอรีน หรือ กรด
คลอโออีนกิ สาหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปดิ
แผล

Microwave-Assisted
Synthesis of PVA-PVACitric Acid Hydrogel
Bmbedded with
Berberine or
Chlorogenic Acid for a
Wound Dressing
Application

7

59199110129

นางสาวพิมสุภา ชิณสา

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ACE เรื่องพหุนามและ
เศษส่วนของพหุนาม ที่มี
ต่อความรู้เชิงมโนทัศน์
และความรู้เชิง
กระบวนการ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2

The effect of ACE
teaching Method in
Polynomial and
Polynomial fractions
on conceptual and
procedural
knowledge of
mathayomsuksa ll
students

8

57299130036

นางสาวภูษณิศา เจริญอึง้

คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การทานายผลผลิตอ้อย
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
ของเครื่อง : กรณีศึกษา
โรงงานน้าตาลแห่งหนึง่
ในประเทศไทย

Sugarcane Yield
Prediction using
Machine Learning
Tecgnique:A case
study of a sugar
factory in Thailand

9

58199110027

นายจีรกิตติ์ ตัง้ พัฒนารุ่งเรือง

คณะวิทยาศาสตร์ เคมี

การพัฒนาระบบรับรู้ทาง
เคมีไฟฟ้าเพื่อตรวจวัด
วิตามินที่ละลายได้ใน
ไขมันแบบพร้อมกันโดย
ใช้ข้อไฟฟ้าแบบพิมพ์
สกรีนกราฟีน
ร่วมกับแนฟฟิออน

Development of
Electrrochemical
sensors for the
simultaneous
determination of fatsolule vitamins using
a graphene nafion
screen-printed
electrode

คณะพลศึกษำ (ป.เอก 1 จำนวน)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
A facile synthesis of
self-catalytic PVP/PVA
- Citric acid hydrogel
using sodium
hydrogencarbonate as
a gelling agent

การศึกษาข้อบกพร่อง
ด้านความรู้เชิงมโนทัศนื
และความรู้เชิง
กระบวนการ เรื่องพหุ
นามและเศษส่วนของพหุ
นาม ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2

A Study of
mathayomsuksa ll
students' deficiencies
in conceptual and
procedurai knowledge
of polynomial and
polynomial fractions

Sugarcane Yield
Grade Prediction
using random forest
with forward feature
Selection and
Hyperparsmeter
Tuning
A nivel
electrochemical
Sensor for the
simultaneous
Determination of fatsoluble vitamins using
a Screen printed
Graphene nafion
electrode

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร
The 9th
International
Conference on
Science
Technology and
innovation for
Sustainable
Development :
Challenges
ครุสาสตร์
อุตสาหกรรม สจล.

Recent Advances
in Information
and
Communication
Technology 2018
Proceedings of
the 14th
International
2018
7th
International
Conference on
Advanced
materials and
engineering
materials
(ICAMEM2018)

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
P.7-22
6 กค.61 28 มิย.61 ระดับ ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
76.4 คะแนน ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรี
โรจน์

17/2/
29 มิย.61 4 กค.61 ระดับ ดี 74 อาจารย์ ดร.ชิรา
พฤษภาคมคะแนน
ลาดวนหอม
สิงหาคม

Vol
7 กค.61
769/pp3342

12 กค.61 ระดับ ดี
74.56
คะแนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประดิษฐ์ มิตราปิ
ยานุรักษ์

18 พค.61 11 กค.61 4 มิย.61 ระดับ ดี 83 รองศาตราจารย์ ดร.
คะแนน
วีณา เสียงเพราะ

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ
1

รหัสประจำตัว
นิสิต
56199150094

ชือ่ -สกุล

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา (การ
บริหารพลศึกษา
และการกีฬา)

คณะพลศึกษำ (ป.โท 2 จำนวน)
2
56199130323 นายเมธาสิทธิ์ ถาไชยลา

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพล ผลของโปรแกรมการ
ศึกษา (การจัดการ ฝึกพลัยโอเมตริก ควบคู่
เรียนรู้พลศึกษา) การฝึก เอส เอ คิว ที่มี
ต่อความเร็วและความ
คล่องแคล่วว่องไวของ
นักกีฬาฟุตบอล

2

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพล สมรรถภาพทางกายของ
ศึกษา (การจัดการ นักเรียนนายร้อย
เรียนรู้พลศึกษา) โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปกรรม
(มานุษยดุริยางค
วิทยา)

55299130160

นางสาวพิชญ์นติ า สองหนู

คณะ

พันตรีชัยธวัช เงินเงื่อนสุข

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท 10 จำนวน)
1
56199130412 นายวิทยา วอนกล่า

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

รูปแบบการบริหาร
The Administration รูปแบบการบริหาร
โครงการพัฒนากีฬาชาติ Model For The
โครงการพัฒนากีฬาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย National Sport
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Development Project
In Chulaongkorn
University
The effect of
plyometric coupled
with saq training
program on the
speed and agilty of
soccer player

The Administration ครุศาสตร์สาร
Model For The
National Sport
Development Project
In Chulaongkorn
University

16 มีค.61 4 กค.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.ทศพล
69 คะแนน ธานี

การศึกษาการเรียบเรียง
เพลงไทยเดิม สาหรับการ
บรรเลงเดีย่ วกูเ่ จิงของ
อาจารย์หมี่ หยาง

A Study of thai
Classical music for guzheng solo
arrangement by Li
Yang

การศึกษาการเรียบเรียง
เพลงไทยเดิม สาหรับการ
บรรเลงเดีย่ วกูเ่ จิงของ
อาจารย์หมี่ หยาง

A Study of thai
Classical music for guzheng solo
arrangement by Li
Yang

16 มิย.61 26 มิย.61 ระดับ ดี 79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คะแนน
ดร.รุจี ศรีสมบัติ

การพัฒนากิจกรรมการ
สอนการเต้นฮิปป็อปในชัน้
เรียน โดยใช้รูปแบบ
โมเดลซิปปา

The Development of
Hip Hop Dance
Instruction Activity in
Classroom to Improve
Creativity skill with
CIPPA model
approach.

การพัฒนากิจกรรมการ
สอนการเต้นฮิปป็อปในชัน้
เรียน โดยใช้รูปแบบ
โมเดลซิปปา

The Development of
Hip Hop Dance
Instruction Activity in
Classroom to Improve
Creativity skill with
CIPPA model
approach.

57199130359

นางสาวมานา รอดสรรเสริญ

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา
(ศิลปะการแสดง
ศึกษา)

3

56199130307

นายภควัฒน์ ภครัตนวานิช

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา (ดนตรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อกิจกรรม Factors Affecting
ศึกษา)
วงโยธวาทิตในประเทศไทย Marching Band
Activities in thailand

The effect of
plyometric coupled
with saq training
program on the
speed and agilty of
soccer player

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
ปีที่13/
26 มิย.61 18 พค.61 ระดับ ดี
อาจารย์ ดร.สาธิน
ฉบับที่ 1
76.75
ประจัญบาน
เดือน มค.คะแนน
มิย.61
2562

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา ครั้งที่
5 ประจาปี 2561
(The 5th
NMCCON 2018)
วิจัยและพัฒนาสู่
Physical fitness of
สมรรถภาพทางกายของ Physical fitness of
การประชุมวิชาการ
cadets of
นักเรียนนายร้อย
cadets of
และการประกวด
chulachomklao royal โรงเรียนนายร้อยพระ
chulachomklao royal นวัตกรรม
military academy
จุลจอมเกล้า
military academy
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและ

2

ผลของโปรแกรมการ
ฝึกพลัยโอเมตริก ควบคู่
การฝึก เอส เอ คิว ที่มี
ต่อความเร็วและความ
คล่องแคล่วว่องไวของ
นักกีฬาฟุตบอล

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกิจกรรม Factors Affecting
วงโยธวาทิตในประเทศไทย Marching Band
Activities in thailand

5 กพ.61

12 กค.61 ระดับ ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.
65.5 คะแนน ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

2018/5th 23 มิย.61 28 มิย.61 ระดับ ผ่าน ผู้ช่วยศาสตร์จารย์
มิถุนายน66.29
ดร.นพดล อินทร์จันทร์
หน้า49
คะแนน

การประชุมวิชาการ 25-พ.ค.-61 8 พค.61
และนาเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประจาปี

28 มิย.61 ระดับ ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
78.3 คะแนน ดร.ประพันนธุ์ พุ่ม
อินทร์

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

4

56199130298

นายธัชคม จินดารัตน์

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา (ดนตรี การสร้างแบบฝึกทักษะ
ศึกษา)
มาริมบาจากเพลงต้นวร
เชษฐ์

Creating a practice
model of marimba
from ton vorachate
song

การสร้างแบบฝึกทักษะ
มาริมบาจากเพลงต้นวร
เชษฐ์

Creating a practice
model of marimba
from ton vorachate
song

5

56199130296

นางสาวณฐภัทร หะริณสุต

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา (ดนตรี การเปรียบเทียบ
ศึกษา)
ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนวิชา
ดนตรีของนักเรียนชัน้
อนุบาล 3 โรงเรียน
เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ตาม
วิธกี ารสอนของโคดายกับ
การเรียนการสอนแบบ
พื้นฐาน

The comparison of
musical learning
achievements
between Kodaly and
basic teaching
methods in
kindergarten 3
students at Settabutr
Upathum School

การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ดนตรีของนักเรียนชัน้
อนุบาล 3 โรงเรียน
เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ตาม
วิธกี ารสอนของโคดายกับ
การเรียนการสอนแบบ
พื้นฐาน

The comparison of
musical learning
achievements
between Kodaly and
basic teaching
methods in
kindergarten 3
students at Settabutr
Upathum School

6

56199130299

นายธันยวัฒน์ จันทร์กระจ่าง

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา (ดนตรี การศึกษาการจัดการ
ศึกษา)
โรงเรียนดนตรีเอกชน
นอกระบบ กรณีศึกษา
สถาบันดนตรี เคพีเอ็น
สาขา ซีคอนบางแค

The study of Nonformal private music
school management
KPN music academy,
seacon square branch

การศึกษาการจัดการ
โรงเรียนดนตรีเอกชน
นอกระบบ กรณีศึกษา
สถาบันดนตรี เคพีเอ็น
สาขา ซีคอนบางแค

7

56199130308

นางสาวสมภัสสร เกตุรัตนสุวรรณ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา (ดนตรี การศึกษาทัศนคติของ
ศึกษา)
ผู้ปกครองนักเรียนในการ
ส่งเสริมการเรียนดนตรี
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้าน
เก่งขิม

A Study the attitudes
of parbnt in terms of
soportting student to
study khim, the thai
dulcimer classic
musical instrument at
baan keng khim

การศึกษาทัศนคติของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการ
ส่งเสริมการเรียนดนตรี
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้าน
เก่งขิม

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร
Social Sciences,
Arts, and media
International
Conference 2018

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
14-มิ.ย.-18 30 พค.61 26 มิย.61 ระดับ ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
69 คะแนน ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม

การประชุมวิชาการ 25-พ.ค.-61 3 พค.61 28 มิย.61
และนาเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประจาปี
2561 ราชธานี
วิชาการครั้งที่ 3
นวัตกรรมที่พลิกโฉม
สังคมโลก
Disruptive
Innovation
The study of NonThe 5th Social
14-มิ.ย.-18 30 พค.61 26 มิย.61
formal private music sciences and
school management media
KPN music academy, international
seacon square branch conference 2018
A Study the attitudes
of parbnt in terms of
soportting student to
study khim, the thai
dulcimer classic
musical instrument at
baan keng khim

ระดับ ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
73.3 คะแนน ดร.ประพันนธุ์ พุ่ม
อินทร์

ระดับ ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
69 คะแนน ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม

การประชุมวิชาการ 25-พ.ค.-61 15 พค.61 4 กค.61 ระดับ ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และนาเสนอ
79.6 คะแนน ดร.ปะพันธ์ศักดิ์ พุ่ม
ผลงานวิจัย
อินทร์
ระดับชาติ ประจาปี
2561 ราชธานี
วิชาการครั้งที่ 3
นวัตกรรมที่พลิกโฉม
สังคมโลก

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

8

56199130292

นางสาวกนกวรรณ อุย๋ สุวรรณ

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา (ดนตรี การสร้างชุดการสอนการ
ศึกษา)
ขับร้องประสานเสียง
กรณีศึกษา และเพลงชาติ
ไทย สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนชัยภูมิภกั ดีชุมพล
ตาบลในเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

9

56299130077

นายศุภชัย สิงห์เถือ่ น

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปกรรม
(มานุษยดุริยางค
วิทยา)

ศึกษาเทคนิคการบรรเลง
ระนาดเอกประกอบการ
แสดงละครพันทางเรื่อง
ผู้ชนะสิบทิศของครูเผชิญ
กองโชค

10

57199130341

นายพันธกานต์ แสงอ่อน

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปกรรม
(มานุษยดุริยางค
วิทยา)

การผูกเพลงเรื่องนางหงส์
ของครูวบิ ลู ย์ธรรม เพียร
พงษ์

คณะแพทยศำสตร์ (ป.เอก 1 จำนวน)
1
54299120004 นางสาวนิตติญา ชาวชายโขง

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท 1 จำนวน)

คณะแพทยศาสตร์ อณูชีววิทยา

การเหนีย่ วนา
กระบวนการตายแบบอะ
พอพโทซิส และยับยัง้
ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับการ
กระตุน้ การสร้างหลอด
เลือดในเซลล์มะเร็งลาไส้
ใหญ่ โดยสารโควาติน

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)
A Construction of a
Choral case study
instructional package
for thai national
anthem for secondary
school level 4
student
chaiyabhakdeechump
hon school in nai
mueang subdistrict
mueang district
chaiyaphum prouince
Study of the
Techniques of
Pachean Gongcoke
for a Raned Ek in
plain text
Accompanying a
Lakon Pan Tang Titled
Pu Chana Sidtid
Pleng Rueng Nang
Hong Arrangement by
Khru Wiboontham
Pianpong
Regulation and
signaling pathways of
apoptosis induction
and inhibit angiogenic
factors in colorectal
cancer cell by
cowanin

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
A Construction of a A Construction of a การประชุมวิชาการ 25-พ.ค.-61 11 พค.61 4 กค.61 ระดับ ดี
ผู้ช่วยสาสตราจารย์
Choral case study
Choral case study
และนาเสนอ
73.6 คะแนน ดร.ปะพันธ์ศักดิ์ พุ่ม
instructional package instructional package ผลงานวิจัย
อินทร์
for thai national
for thai national
ระดับชาติ ประจาปี
anthem for secondary anthem for secondary 2561 ราชธานี
school level 4
school level 4
วิชาการครั้งที่ 3
student
student
นวัตกรรมที่พลิกโฉม
chaiyabhakdeechump chaiyabhakdeechump สังคมโลก
hon school in nai
hon school in nai
Disruptive
mueang subdistrict mueang subdistrict Innovation
mueang district
mueang district
chaiyaphum prouince chaiyaphum prouince
ศึกษาเทคนิคการบรรเลง Study of the
26 มิย.61 4 กค.61 ระดับ ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.
ระนาดเอกประกอบการ Techniques of
69.64
มานพ วิสุทธิแพทย์
แสดงละครพันทางเรื่อง Pachean Gongcoke
คะแนน
ผู้ชนะสิบทิศของครูเผชิญ for a Raned Ek in
กองโชค
plain text
Accompanying a
Lakon Pan Tang Titled
Pu Chana Sidtid
การผูกเพลงเรื่องนางหงส์ Pleng Rueng Nang
วารสารวิชาการ
ปีที่ 9
7 พค.61 4 กค.61 ระดับ ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของครูวบิ ลู ย์ธรรม เพียร Hong Arrangement by มหาวิทยาลัยราช
ฉบับที่ 1
66.97
ดร.วีระ พันธุ์เสือ
พงษ์
Khru Wiboontham
ภัฎพระนคร
มิย.61
คะแนน
Pianpong
หน้าที่ 212
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

p38 inhibitor ยับยัง้
กระบวนการตายแบบอะ
พอพโทซิสในเซลล์มะเร็ง
ลาไส้ที่ถูกเหนีย่ วนา
โดยสารโควาติน

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

p38 inhibitor inhibitor International
inhibits the apoptosis Journal of
of cowanib-treated oncology (IJO)
human colorectal
adenocarcinon cells

2018/52/ 22 มิย.61 28 มิย.61 ระดับ ดี 77 รองสาสตราจารย์
March/203
คะแนน
ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน
1-2040

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ
1

รหัสประจำตัว
นิสิต
59199110070

ชือ่ -สกุล
นางสาวปุณณภา ดีวงกิจ

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท 4 จำนวน)
1
57199110250 นางสาวJING LIN

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

คณะแพทยศาสตร์ ตจวิทยา

การศึกษาฤทธิ์ยับยัง้ เชือ้
แบคทีเรียของสารสกัด
หยาบจากใบมะขามป้อม
เปลือกทับทิม และเหง้า
ขมิน้ ต่อเชือ้ โปรปิโอนิ
แบคทีเรียม แอคเน่ ใน
ผู้ปว่ ยสิว

In-vitro study of
antibacterial
antibacterial achivihes
of Phyllanthus
emblica L. leaves
Punica granatum L.
peels and Caurcuma
longa L.rhizomes
crude extracts to
Propionibcterium
acne vulgaris patients

การศึกษาฤทธิ์ยับยัง้ เชือ้
แบคทีเรียของสารสกัด
หยาบจากใบมะขามป้อม
เปลือกทับทิม และเหง้า
ขมิน้ ต่อเชือ้ โปรปิโอนิ
แบคทีเรียม แอคเน่ ใน
ผู้ปว่ ยสิว

In-vitro study of
วารสารจดหมาย
antibacterial
เหตุทางการแพทย์
antibacterial achivihes
of Phyllanthus
emblica L. leaves
Punica granatum L.
peels and Caurcuma
longa L.rhizomes
crude extracts to
Propionibcterium
acne vulgaris patients

คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย(การ
สอนภาษาไทยใน
ฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)

หนังสืออ่านประกอบ
ทักษะการอ่านภาษาไทย
เรื่องน่ารู้เกีย่ วกับ
กรุงเทพฯ สาหรับ
นักศึกษาจีน

Supplementary of
thai language reading
book of bangkok for
chinese students

การสร้างหนังสืออ่าน
ประกอบทักษะการอ่าน
ภาษาไทย เรื่องน่ารู้
เกีย่ วกับกรุงเทพฯ
สาหรับนักศึกษาจีน

Supplementary of
thai language reading
book of bangkok for
chinese students

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
2018/vol1 4 พค.61 26 มิย.61 ระดับ ดี 77 รองศาสตราจารย์
01/กย. No
คะแนน
นพ.มนตรี อุดม
9
เพทายกุล

6 กค.61

28 มิย.61 ระดับ ดี
รองศาสตราจารย์ ดร.
78.9 คะแนน ดวงเด่น บุญปก

9 กค.61

4 กค.61 ระดับ ดี
81.67
คะแนน

2

59199130012

นางสาวชุติภาดา อาจศิริ

คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ ผลของโปรแกรมการเล่า
เรื่องแบบต่อเนือ่ งที่มีต่อ
ความสามารถของสมอง
ในการบริหารจัดการชีวติ
ของเด็กปฐมวัย

Effects of a
Sequential
Storytelling Program
on the Executive
Functions of
Preschoolers

ผลของโปรแกรมการเล่า
เรื่องแบบต่อเนือ่ งที่มีต่อ
ความสามารถของสมอง
ในการบริหารจัดการชีวติ
ของเด็กปฐมวัย

Effects of a
Sequential
Storytelling Program
on the Executive
Functions of
Preschoolers

The Asian
Conference on
Psychology&Behav
ioral Sciences
Conference
Proceedi

3

58199130014

นายพงษ์ดนัย นามปักใต้

คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

การพัฒนาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนไทยใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาโดย
การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทลั

The Use of Digital
Storytelling in
Fostering English
Speaking Ability of
thai Secondary
Students

การพัฒนาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนไทยใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาโดย
การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทลั

The Use of Digital
Storytelling in
Fostering English
Speaking Ability of
thai Secondary
Students

veridian e-journal 14/4
10 พค.61 4 กค.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.วรรธนะ
silpakorn
January64.47
สุขศิริปกรณ์ชัย
university
june 2018
คะแนน

4

58199130017

นางสาวศิรยา เอกวารีย์

คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลของการใช้กิจกรรมที่มี
ผลต่อความคล่องในการ
พูดของนักเรียนไทย
ระดับมัธยมศึกษา

The effects of Drama
Activities on thai
Secondary students
Speaking fluency

ผลของการใช้กิจกรรมที่มี
ผลต่อความคล่องในการ
พูดของนักเรียนไทย
ระดับมัธยมศึกษา

The effects of Drama veridian e-journal 14/4
10 พค.61 12 กค.61 ระดับ ผ่าน ผู่ช่วยศาสตราจารย์
Activities on thai
silpakorn
January67.8 คะแนน ดร.พณิดา กุลศืรืสวัสดิ์
Secondary students university
june 2018
Speaking fluency

คณะทันตกรรมศำสตร์ (ป.โท 3 จำนวน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิธญ
ั ญา วัณโณ

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

1

57199110159

นายณฐพล บารุงกิตติกุล

คณะทันตกรรม
ศาสตร์

ทันตกรรมคลินกิ การศึกษาใน
(วิทยาเอ็นโดดอนต์) ห้องปฏิบตั ิการของการ
กาจัดขึน้ สเมียร์บนผิว
คลองรากฟันของเลเซอร์
Er.Cr:YSGG

2

59199110120

นางสาววรินทร โอภาสสัจจะกุล

คณะทันตกรรม
ศาสตร์

ทันตกรรมทั่วไป

3

58199110104

นายสันติ เอือ้ วงษ์พานิชย์

คณะทันตกรรม
ศาสตร์

ทันตกรรมคลินกิ
(ทันตกรรม
ประดิษฐ์)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที/่ วันที่
นำเสนอ

วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
22 มิย.61 28 มิย.61 ระดับ ดี
อาจารย์ ดร. ทพญ.
70.31
จารุมา ศักดิด์ ี
คะแนน

In Vitro Study of
Smear Layer Removal
on Root Canal
Surface by Er.Cr:YSGG
Laser

การศึกษาใน
ห้องปฏิบตั ิการของการ
กาจัดขึน้ สเมียร์บนผิว
คลองรากฟันของเลเซอร์
Er.Cr:YSGG

In Vitro Study of
Smear Layer Removal
on Root Canal
Surface by Er.Cr:YSGG
Laser

The relationship of
body posture
between body axis
and center of
pressure in different
occlusions
ผลของความเป็นพิษต่อ Cytotoxicity and
เซลล์และคุณสมบัติความ tensile strength of
แข็งแรงในวัสดุเสริมบาน acrylic denture soft
ฟันเทียม
lincr with Silver nanoprisms

ความสัมพันธ์ของการ
ทรงตัวระหว่างแนวแกน
ร่างกายกับค่าจุด
ศูนย์กลางแรงดันในกลุ่ม
การสบฟันประเภทต่างๆ

The relationship of
body posture
between body axis
and center of
pressure in different
occlusions
Cytotoxicity of Silver
namo-prisms
containing acrylic
denture soft liner

มหาวิทยาลัยศรีนคริ ปีที่ 10
23 เมย.61 26 มิย.61 ระดับ ดีมาก รองศาสตราจารย์ ดร.
นทรวิโรฒ (สาขา ฉบับที่ 20
87.16
ทพญ.พรสวรรค์ ธน
วิทยาศาสตร์และ
กค-ธค.61
คะแนน
ธรวงศ์
เทคโนโลยี)

ความสัมพันธ์ของการ
ทรงตัวระหว่างแนวแกน
ร่างกายกับค่าจุด
ศูนย์กลางแรงดันในกลุ่ม
การสบฟันประเภทต่างๆ

วารสารทันตกรรม
ศาสตร์

ปีที่ 68
17 พค.61 12 กค.61 ระดับ ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เดือน
66.75
ดร.ทพญ.ณปภา
กรกฎาคม
คะแนน
เอีย่ มจิรกุล

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท 16 จำนวน)
1
58199130116 นางสาวน้าทิพย์ ทองปลอน

คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

ความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
และต่างประเทศด้วย
ตนเองของนักท่องเที่ยว
วัยรุ่นชาวไทย

The relationship
between media
exposure and
domestic oversea
touring behaviors
among independent
Thai youth tourists

ความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
และต่างประเทศด้วย
ตนเองของนักท่องเที่ยว
วัยรุ่นชาวไทย

The relationship
between media
exposure and
domestic oversea
touring behaviors
among independent
Thai youth tourists

16 พค.61 26 มิย.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติ
67 คะแนน เวทิน

2

58199110126

นางสาวประวรา บุญลักขะ

คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางจิตวิทยากับ
พฤติกรรมการรับชมละคร
เกาหลีของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย

Relatlongship
between
psychological factors,
consumer behavior
and watching a
korean series in
thailand

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางจิตวิทยากับ
พฤติกรรมการรับชมละคร
เกาหลีของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย

Relatlongship
between
psychological factors,
consumer behavior
and watching a
korean series in
thailand

25 พค.61 26 มิย.61 ระดับ ดี 75 อาจารย์ ดร.ศุภณ
ิ ญา
คะแนน
ญาณสมบูรณ์

3

58199130102

นายไชยพศ ประคุณคงชัย

คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
Factors influencing
ความตัง้ ใจลาออกจาก Turnver among Thai
องค์การของพนักงาน
Flight attendants.
ต้อนรับบนเครื่องบินชาว
ไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
Factors influencing
ความตัง้ ใจลาออกจาก Turnver among Thai
องค์การของพนักงาน
Flight attendants.
ต้อนรับบนเครื่องบินชาว
ไทย

28 พค.61 26 มิย.61 ระดับ ดี
71.48

อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ์
กีรติอังกูร

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที/่ วันที่
นำเสนอ

วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
9 มิย.61 28 มิย.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.ยาณพล
65.66
แสงสันต์
คะแนน

4

59199130298

นางสาวฉัตรชนก ตรีประทีปกุล

คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

การตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์กับบริษัท
หลักทรัพย์ สาหรับนัก
ลงทุน GEN Y ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

Investment Decision
with Securities
Company for
Generation y investor
in Bangkok Area

การตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์กับบริษัท
หลักทรัพย์ สาหรับนัก
ลงทุน GEN Y ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

Investment Decision
with Securities
Company for
Generation y investor
in Bangkok Area

5

58299130013

นางสาวญาดา เฉลิมล้น

คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและ
นโยบายองค์กร มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร
ของพนักงาน บริษัท ส.
นภา (ประเทศไทย) จากัด

The relationship
between the
transformational
leadership and
corporate policy with
organizational
citizenship behavior
in the s.napa
(Thailand) company

ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและ
นโยบายองค์กร มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร
ของพนักงาน บริษัท ส.
นภา (ประเทศไทย) จากัด

The relationship
between the
transformational
leadership and
corporate policy with
organizational
citizenship behavior
in the s.napa
(Thailand) company

5 พค.61

6

57299130017

นางสาวศุภาภรณ์ ภครมณีย์

คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเครื่องแต่งกาย
ลวดลายเชิงวัฒนธรรม
ไทยของเจนเนอเรชัน่ วาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors inrlurnce
acceptance of thai
cultural clothing for
generation y in
bangkok metropolitan
area

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเครื่องแต่งกาย
ลวดลายเชิงวัฒนธรรม
ไทยของเจนเนอเรชัน่ วาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors inrlurnce
acceptance of thai
cultural clothing for
generation y in
bangkok metropolitan
area

18 พค.61 4 กค.61 ระดับ ดี 76 อาจารย์ ดร.
คะแนน
เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์

7

58199130115

นางสาวนัฐกานต์ ฐิติจาเริญพร

คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานองค์กรธุรกิจ
ของบริษัทโตโยต้าไดร์ทสุ
เอ็นจิเนียริ่ง ทอนด์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จากัด

Factors affecting
Engploy's Innovation
Behavior in Toyota
Daihatsu Engineering
& Mannufacturing
co.,LTD.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานองค์กรธุรกิจ
ของบริษัทโตโยต้าไดร์ทสุ
เอ็นจิเนียริ่ง ทอนด์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จากัด

Factors affecting
Engploy's Innovation
Behavior in Toyota
Daihatsu Engineering
& Mannufacturing
co.,LTD.

8

58199130143

นายชณาภัท พันธ์สุข

คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสน
การศึกษากระบวนการมี
ศาสตร์ (นโยบาย ส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
สาธารณะ)
ในการพัฒนาชุมชน
สามชุก ตลาดร้อยปี
อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี

A Study of
Partieipatory Process
Commanity
Organization for
Commuuunity
Development : 100
years'sam Chak
martel in Suphanburi
Province

การศึกษากระบวนการมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน
สามชุก ตลาดร้อยปี
อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี

A Study of
Partieipatory Process
Commanity
Organization for
Commuuunity
Development : 100
years'sam Chak
martel in Suphanburi
Province

26 มิย.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.
65.97
เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
คะแนน

วารสารวิชาการ
2561/Vol 17 มิย.61 4 กค.61 ระดับ ดี 76 อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ์
Veridian E11 No 2/
คะแนน
กีรติอังกูร
Journal, Silpakorn
University
พฤษภาคมสิงหาคม
4 กค.61

4 กค.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.จิรภา
69.28
พฤกษ์พาดี
คะแนน

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที/่ วันที่
นำเสนอ

วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
5 กค.61 28 มิย.61 ระดับ ดี 78 อาจารย์ ดร.ศุภณ
ิ ญา
คะแนน
ญาณสมบูรณ์

9

59199110097

นางสาวปิยะวรรณ สัตย์ซื่อ

คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

อิทธิพลของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการใน
มุมมองของผู้บริโภคต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ชาตรามือของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Influence of the
Service Marketing
Mox on Consumer
Perspectives of the
Consumption
Behavior of Consumer
in ChaTraMue in
Bangkok Metropolitan
Area

อิทธิพลของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการใน
มุมมองของผู้บริโภคต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ชาตรามือของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Influence of the
Service Marketing
Mox on Consumer
Perspectives of the
Consumption
Behavior of Consumer
in ChaTraMue in
Bangkok Metropolitan
Area

10

58299130002

นางสาวจรี กุพชกะ

คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

คุณค่าตราสินค้าที่มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเบียร์ลี
โอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Brand Equity Ewlatine
to Consumer's buying
behaviour on Leo
beer in bangkok
metropolitan area

คุณค่าตราสินค้าที่มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเบียร์ลี
โอของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Brand Equity Ewlatine
to Consumer's buying
behaviour on Leo
beer in bangkok
metropolitan area

9 กค.61

11

59199110021

นางสาวฉัตรญา มุสิกสวัสดิ์

คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อ่านอิทธิพลการ
สร้างแรงจูงใจและความ
พึงพอใจ ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร

Social media
behavicr : the
mediating effect of
motivation and
satiseaction on
working perfopmance
of private companies
in bangkok

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อ่านอิทธิพลการ
สร้างแรงจูงใจและความ
พึงพอใจ ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร

Social media
behavicr : the
mediating effect of
motivation and
satiseaction on
working perfopmance
of private companies
in bangkok

16 พค.61 12 กค.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.วสันต์
68.02
สกุลกิจกาญจน์
คะแนน

12 กค.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.อัจฉรียา
62.17
ศักดิน์ รงค์
คะแนน

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที/่ วันที่
นำเสนอ

วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
16 พค.61 12 กค.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.วสันต์
69.02
สกุลกิจกาญจน์
คะแนน

12

59199110027

นายพิตตินนั ท์ กิตติรัตนวิวฒ
ั น์

คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

คุณลักษณะของงาน
องค์การ และภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมในการ
ปฏิบตั ิงานและความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิของ
พนักงานในกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมการผลิต
และจัดจาหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้า แรงต่า ในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

Job and Organization
characteristics and
Transformational
Leadership Affecting
to Working Behavior
and Job Satisfacton
of Employees in High
Voltage Equipment
Production and
Distribution in
Bangkok Metropolotan

คุณลักษณะของงาน
องค์การ และภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมในการ
ปฏิบตั ิงานและความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิของ
พนักงานในกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมการผลิต
และจัดจาหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้า แรงต่า ในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

Job and Organization
characteristics and
Transformational
Leadership Affecting
to Working Behavior
and Job Satisfacton
of Employees in High
Voltage Equipment
Production and
Distribution in
Bangkok Metropolotan

13

58299130035

นางสาวหทัยศิลป์ เชีย่ ววิชา

คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร
อินทรีย์ ของผู้ยริโภค ใน
กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน

Factors Influencing
consumer buying
behavior of organic
food in stockholm
sweden

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร
อินทรีย์ ของผู้ยริโภค ใน
กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน

Factors Influencing
consumer buying
behavior of organic
food in stockholm
sweden

26 มิย61

14

59199130031

นางสาวฆรินรัตน์ เลิศวณิชย์วฒ
ั นา คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

การรับรู้ตราสินค้าและ
บุคลิกภาพทูตสินค้าที่มี
ความสัมพันธ์กับความ
เชือ่ มัน่ ตราสินค้า
เครื่องปรับอากาศในเจต
กรุงเทพมหานคร

Brand Peroeprion and
Personahty of Brand
Ambassdor Relate
with Brand trust of Air
Consumer in bangkok
Area

การรับรู้ตราสินค้าและ
บุคลิกภาพทูตสินค้าที่มี
ความสัมพันธ์กับความ
เชือ่ มัน่ ตราสินค้า
เครื่องปรับอากาศในเจต
กรุงเทพมหานคร

Brand Peroeprion and
Personahty of Brand
Ambassdor Relate
with Brand trust of Air
Consumer in bangkok
Area

26 มิย.61 12 กค.61 ระดับ ดี 74 อาจารย์ ดร.
คะแนน
เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์

15

59199130301

นางสาวพัชราวดี จักษ์ตรีมงคล

ความคาดหวังและการ
รับรู้คุณภาพบริการ
โรงแรมระดับสามดาว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

Thai tourist
expextations and
perceptions of the
service quality of
three star hotels in
the bangkok
metropolitan area

ความคาดหวังและการ
รับรู้คุณภาพบริการ
โรงแรมระดับสามดาว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

Thai tourist
expextations and
perceptions of the
service quality of
three star hotels in
the bangkok
metropolitan area

26 มิย.61 12 กค.61 ระดับ ดี 72 อาจารย์ ดร.
คะแนน
เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์

คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

12 กค.61 ระดับ ดี
73.33
คะแนน

อาจารย์ ดร.ล่าสัน
เลิศกูลประหยัด

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ปัจจัยความสาเร็จในการ
จัดการความรู้ที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิ์ผลของ
องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร

Success factors in
knowledge
managenment
influencing the
effectiveness of
marketing
organization for farmer

ปัจจัยความสาเร็จในการ
จัดการความรู้ที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิ์ผลของ
องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร

Success factors in
knowledge
managenment
influencing the
effectiveness of
marketing
organization for farmer

สถาบันวิจัย
การวิจัย
การวิจัยปฏิบตั ิการเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิพากษ์เพื่อการสร้าง
ประยุกต์
รูปแบบและกลไกการ
จัดการขยะอย่างครบ
วงจรบนฐานการมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนและ
ชุมชน

The Emancipatory
Action Research to
Create to Integrated
Waste Management
Model and
Mechanism based on
the Particcipation of
school and
Community

การวิจัยปฏิบตั ิการเชิง
วิพากษ์เพื่อการสร้าง
รูปแบบและกลไกการ
จัดการขยะอย่างครบ
วงจรบนฐานการมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนและ
ชุมชน

The Emancipatory
วารสารพฤติกรรม
Action Research to
ศาสตร์
Create to Integrated
Waste Management
Model and
Mechanism based on
the Particcipation of
school and
Community

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.เอก 2 จำนวน)
1
55199120060 นางสาวปฐมาภรณ์ สานุกูล

บัณฑิตวิทยาลัย

การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร

ความสัมพันธ์ของรูปแบบ
การเรียนการสอนตาม
แนวเมตาคอกนิชัน
ร่วมกับการกากับตนเอง
และการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
แก้ปญ
ั าคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา

The Relationship of
metacognitive
Instruction with selfRegulation and selfefficacy to enhance
mathematical
problem soling ability
of primary students

ความสัมพันธ์ระหว่างเม The Relationships
ตาคอกนิชนั่ การกากับ between
ตนเองกับความสามารถ Metacognition Selfในการแก้ปญ
ั หา
regulation and
คณิตศาสตร์ของนักเรียน Mathematical
ชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย problem solving
ability of Upper
Primary Students

2

บัณฑิตวิทยาลัย

การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร

การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาทาง
คณิตศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา

The Development of
an Instructional
Model to Enhance
Math Creative
Problem Solving
Abilities of Primary
Students

การพัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุของความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาทาง
คณิตศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษา

ลำดับ
16

รหัสประจำตัว
นิสิต
59199110057

ชือ่ -สกุล
นางสาวสุทธิดา สุนทรทิพย์

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (ป.เอก 1 จำนวน)
1
53199120059 นายเก ประเสริฐสังข์

55199120058

นางสาวทิพวรรณ เหมอารัญ

คณะ

สำขำวิชำ

คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

วารสารวิธวี ทิ ยาการ
วิจัย (Journal of
Research
Methodology:JRM)

Development of a
วารสารวิจัยและ
Causal Model of
พัฒนาหลักสูตร
Mathcreative Problem
Solving Abilities of
Primary Students

ปีที่ ฉบับ
ที/่ วันที่
นำเสนอ

วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
16 พค.61 12 กค.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.วสันต์
68.03
สกุลกิจกาญจน์
คะแนน

ปีที่ 24
22 พย.60 12 กค.61 ระดับ ดี
รองศาสตราจารย์ ดร.
ฉบับที่ 2
72.4 คะแนน ดุษฎี โยเหลา
กรกฎาคม
2561

ปีที่ 30
ฉบับที่ 3
(กันยายน
ธันวาคม
2560)

10 กค.61 2 พค.61 ระดับ ดี
83.17
คะแนน

อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์
อยูใ่ นศิล

ปีที่ 7
10 กค.61 2 พค.61 ระดับ ดี
ฉบับที่ 2
80.84
(กรกฎาคมคะแนน
ธันวาคมม
2560)

อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์
อยูใ่ นศิล

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนกรกฏำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 17 กรกฏำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ป.โท 1 จำนวน)
1
56299130109 นางสาวจุฑารัตน์ เสงี่ยมวงษ์
คณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ

สำขำวิชำ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากร

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

การศึกษาความสามารถ
ในการรองรับความเป็น
กรดโดยการประยุกต์ใช้
The First-order Acidity
Balana model :
กรณีศึกษา อ่างเก็บน้า
เขือ่ นวชิราลงกรณ์
จังหวัดกาญจนบุรี

A Study of Critical
Load for Acidity by
using the First-order
Acidity Balance
Model : a case study
of Vajiralongkorn
reservoir
kanchanaburi province

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ เดือนกรกฏำคม 2561 ทั้งหมด จำนวน 61 รำย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คณะ / สถำบัน / สำนัก
คณะศึกษำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์
คณะพลศึกษำ
คณะศิลปกรรมศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์
คณะทันตกรรมศำสตร์

โท
6
9
2
10
1
4
3

เอก
4
1
1
-

คณะสังคมศำสตร์
สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์
บัณฑิตวิทยำลัย
คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
รวม

16
1
52

1
2
9

รวม
10
9
3
10
2
4
3
16
1
2
1
61

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
ความสามารถในการ
รองรับกรดในอ่างเก็บน้า
เขือ่ นวชิราภรณ์ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยการใช้
The First-order Acidity
Balana model

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร
วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

ปีที่ ฉบับ
ที/่ วันที่
นำเสนอ
ปีที่ 11
ฉบับ 21
เดือน
มกราคมมิถุนายน
2562

วันส่ง บัณฑิตฯ
ปริญญำ ตอบรับ
นิพนธ์/ บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

10 สค.60 12 กค.61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.ศุภกิ า วา
66 คะแนน นิชชัง

