ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มิถนุ ำยน 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 11 มิถนุ ำยน 2562)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม (ป.โท จำนวน 5 รำย)
1 58299130016 นางสาวพิชญาภรณ์ สถาพรวจนา คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

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

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

การจัดการ

ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการ
ทางานของผู้แทนยาใน
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

Factors influencing
the effectiveness of
medical
representatives in the
bangkok
metropolitan area

ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการ
ทางานของผู้แทนยาใน
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

Factors influencing
the effectiveness of
medical
representatives in the
bangkok
metropolitan area

วารสาร
ปีที่ 6
24 ม.ค. 12 พ.ค. 66.5
อ.ดร.ไพบูลย์ อาชา
สังคมศาสตร์บูรณา ฉบับที่ 2 62
62
คะแนน
รุ่งโรจน์
การ คณะ
(ก.ค. -ธ.ค.
ระดับ ผ่าน
สังคมศาสตร์และ
62)
มนุษยศษสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ประสิทธิผลองค์การ
กรณีศึกษากลุ่มพัฒนา
ธุรกิจ บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จากัด
(มหาชน) สานักงานใหญ่

3 พ.ค. 62 15 พ.ค. 61.33
อ.ดร.รสิตา สังข์บุญ
62
คะแนน
นาค
ระดับ ผ่าน

ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่ วี คาม
สัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจ
ซื้อธุรกิจแฟรนไซส์
ประเภทอาหารในเขต
กรุงเทพมหานคร

The case study of
factors affecting
organization
effectiveness
business
development group's
headquarter the
viriyah insurance
public
company
Marketing
mix factors
affecting decisions to
purchase food
franchise business in
the bangkok
metropolitan area

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนหุน้ ระยะยาว
กองทุนทีม่ เี งินปันผลของ
นักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร

Factors relating to
the investment
decisions on the
dividends of longterm equity funds in
bangkok

1 พ.ค. 62 15 พ.ค. 63 คะแนน ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
62
ระดับ ผ่าน

2

59199130354 นายทศพล เพิม่ ดี

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ประสิทธิผลองค์การ
กรณีศึกษากลุ่มพัฒนา
ธุรกิจ บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จากัด
(มหาชน) สานักงานใหญ่

3

59199130078 นางสาวศศิพิมพ์ พ่วงสุขี

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่ วี คาม
สัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจ
ซื้อธุรกิจแฟรนไซส์
ประเภทอาหารในเขต
กรุงเทพมหานคร

The case study of
factors affecting
organization
effectiveness
business
development group's
headquarter the
viriyah insurance
public
company
Marketing
mix factors
affecting decisions to
purchase food
franchise business in
the bangkok
metropolitan area

4

59199130350 นางสาวกิตติพร สุพรรณวิภากร คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนหุน้ ระยะยาว
กองทุนทีม่ เี งินปันผลของ
นักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร

Factors relating to
the investment
decisions on the
dividends of longterm equity funds in
bangkok

2 พ.ค. 62 15 พ.ค. 69.34
อ.ดร.รสิตา สังข์บุญ
62
คะแนน
นาค
ระดับ ผ่าน

หน้า 1

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มิถนุ ำยน 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 11 มิถนุ ำยน 2562)
ลำดับ
5

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

59199130060 นางสาวณัฏร์ธิรา บุญพยนต์

คณะ

สำขำวิชำ

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จำนวน 6 รำย และ ป.เอกจำนวน 2 รำย)
6 56199120001 นางสาวต้องรัก จิตรบรรเทา
คณะศึกษาศาสตร์

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจสมัคร
บัตรเครดิตของลูกค้า
กลุ่มเบบีบ้ ูมเมอร์ใน
กรุงเทพมหานคร

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)
The factors relating
to registration
decisions for credit
card among baby
boomer consumers in
the bangkok
metropolitan area

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจสมัคร
บัตรเครดิตของลูกค้า
กลุ่มเบบีบ้ ูมเมอร์ใน
กรุงเทพมหานคร

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

The factors relating
to registration
decisions for credit
card among baby
boomer consumers in
the bangkok
metropolitan area

ปีที่ ฉบับ วันส่ง
ที/่ วันที่ ปริญญำ
นำเสนอ นิพนธ์/
1 พ.ค. 62

บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
บทควำม กำรสอบ
15 พ.ค. 63 คะแนน ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
62
ระดับ ผ่าน

การวิจยั และ การศึกษาและพัฒนาสุข
พัฒนาศักยภาพ ภาวะของผู้ให้คาปรึกษา
มนุษย์
สาหรับครูแนะแนว โดย
กลุ่มฝึกอบรม

A Study and
การศึกษาและพัฒนาสุข
Development of
ภาวะของผู้ให้คาปรึกษา
Counselor wellness สาหรับครูแนะแนว
for guidance teachers
through training grop

A Study and
วารสารสุทธิปริทัศน์
Development of
Counselor wellness
for guidance teachers

ปีที่ 33
11 พ.ค. 9 เม.ย.
ฉบับที่
62
62
107 เดือน
ก.ค.-ก.ย.
62

90 คะแนน รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี
ระดับ ดีมาก

การวิจยั และ การพัฒนาสมรรถนะการ
พัฒนาศักยภาพ ทาวิจยั สถาบันโดยใช้
มนุษย์
รูปแบบการฝึกอบรม
ผสานกับการชี้แนะทาง
ปัญญาสาหรับบุคลากรส
สายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

An institutional
research competency
development of
acdemic support staff
at Rajabhat
Universities in
Bangkok by using
training integrated
with the cognitive
coaching approach

การประเมินความ
ต้องการจาเป็นของ
สมรรถนะการทาวิจยั
สถาบันสาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร:
การวิจยั แบบผสมผสานวิธี

The Evaluation of
needs for institute
research ability of
supporting staffs of
rajabhat universities
in bangkok : a mixed
method research

วารสารการวัดผล
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ปีที่ 25
ฉบับที่ 1
ม.ค.-มิ.ย.
63

10 พ.ค. 9 เม.ย.
62
62

79 คะแนน รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
ระดับ ดี

A study on word
reading in secondary
school student with
reading difficulty
through phonics and
board games

การศึกษาความสามารถ
อ่านคามาตราตัวสะกด
แม่กนและม่กดของ
นักเรียนทีม่ ฟี ัญหาทาง
การอ่าน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยใช้วิธีโฟนิกส์ร่วมกับ
เกมกระดาน

A study on word
วารสารวิจยั และ
reading in secondary พัฒนาการศึกษา
school student with พิเศษ
reading difficulty
through phonics and
board games

ปีที่ 8
ฉบับที่ 1
(เดือน
มกราคมมิถนุ ายน
25625)

14 พ.ค. 7 พ.ค. 62 89.5
ผศ.ดร.ชนิดา มิ
62
คะแนน
ตรานันท์
ระดับ ดีมาก

7

56199150022 นางสาวเนตรรุ้ง อยูเ่ จริญ

คณะศึกษาศาสตร์

8

60199130152 นางสาวกรุณา พิทักษ์ทนต์

คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การศึกษาความสามารถ
อ่านคามาตราตัวสะกด
แม่กนและม่กดของ
นักเรียนทีม่ ฟี ัญหาทาง
การอ่าน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยใช้วิธีโฟนิกส์ร่วมกับ
เกมกระดาน

หน้า 2

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มิถนุ ำยน 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 11 มิถนุ ำยน 2562)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม
ปีที่ 8
10 พ.ค. 8 พ.ค. 62
ฉบับที่ 1 62
(เดือน
มกราคมมิถนุ ายน
25625)

ผลกำร
อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
กำรสอบ
85.5
ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวัน
คะแนน
ยงค์
ระดับ ดีมาก

9

60199130153 นายจารุวัชร ภูมพิ งศ์

คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การศึกษาความสามารถ
อ่านคาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทีม่ ปี ัญหาด้าน
การอ่าน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดย
ใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง

A study on
developing english
words reading ability
of lower secondary
school students with
reading difficulty
through phonics
method and
augmented reality

การศึกษาความสามารถ
อ่านคาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทีม่ ปี ัญหาด้าน
การอ่าน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดย
ใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง

A study on
วารสารวิจยั และ
developing english พัฒนาการศึกษา
words reading ability พิเศษ
of lower secondary
school students with
reading difficulty
through phonics
method and
augmented reality

10

57199110010 นางสาวดนยา ชัยเวชสกุล

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจัดการ
เรียนรู้
(วิทยาศาสตร์)

การศึกษาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์
เรื่องพลังงานทดแทน
ของชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ทีไ่ ด้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานที่
เน้น 5E ดัดแปลง

study fo sixth grade
students' analytic
thinking abilities and
scientific attitude on
renewable energy by
using blended
learning emphasizing
5E modified learning
model

การศึกษาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์
เรื่องพลังงานทดแทน
ของชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ทีไ่ ด้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานที่
เน้น 5E ดัดแปลง

study fo sixth grade
students' analytic
thinking abilities and
scientific attitude on
renewable energy by
using blended
learning emphasizing
5E modified learning
model

การประชุมวิชาการ 6-7
ระดับชาติ
ธันวาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศ 2562
าสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ครั้งที่
16

13 พ.ค. 22 เม.ย. 77.04
62
62
คะแนน
ระดับ ดี

11

59199130134 นางสาวพิชญา เจริญผล

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจัดการ
เรียนรู้
(วิทยาศาสตร์)

การพัฒนาบทปฏิบัตกิ าร
วิทยาศาสตร์ทเี่ น้น
เทคนิคการเรียนร่วมกัน
เพือ่ ส่งเสริมทักษะการใช้
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

การสร้างแบบประ
เมินักษะการใช้อปุ กรณ์
วิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1

Construction of
science Equipment
skills test for seventh
grade students

การประชุมวิชาการ 13-14
ระดับชาติ "ราชภัฏ ธันวาคม
กรุงเก่า" ประจาปี 2562
พ.ศ. 2561 "วิจยั
นวัตกรรม สู่การไป
ใช้ประโยชน์"

10 พ.ค. 22 เม.ย. 88 คะแนน รศ.ดร.สุนีย์ เหมะ
62
62
ระดับ ดีมาก ประสิทธิ์

12

59199130136 นางสาวรุจเิ รข เทีย่ งตรง

Development of
science laboratory
kits emphasizing
learing together
technique to
enhance science
equipment skills and
teamork ability of
seventh grade
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาการ การพัฒนาบทปฏิบัตกิ าร students
Development of
ทางการศึกษา ทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้เป็น resource-based
และการจัดการ ฐาน เรื่อง ป่าชายเลน
laboratory kits on
เรียนรู้
สาหรับนักเรียนชั้น
mangrove forest for
(วิทยาศาสตร์) ประถมศึกษาปีที่ 3
third grade students

การสร้างแบบวัดความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
ป่าชายเลนสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4

Construction of
environmental
awareness test for
third-grade students

การประชุมวิชาการ 13-14
ระดับชาติ "ราชภัฏ ธันวาคม
กรุงเก่า" ประจาปี 2562
พ.ศ. 2561 "วิจยั
นวัตกรรม สู่การไป
ใช้ประโยชน์"

13 พ.ค. 23 เม.ย. 85.33
รศ.ดร.สุนีย์ เหมะ
62
62
คาแนน
ประสิทธิ์
ระดับ ดีมาก

รศ.ดร.สุนีย์ เหมะ
ประสิทธิ์

หน้า 3

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มิถนุ ำยน 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 11 มิถนุ ำยน 2562)
ลำดับ
13

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

59199130294 นางสาวสิริมา ภูส่ วัสดิ์

คณะมนุษยศำตร์ (ป.โท จำนวน 4 รำย)
14 58199130029 นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะ
ทางสังคมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ทเี่ น้นการ
เรียนแบบร่วมมือ

คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สภาพและการประเมิน
ความต้องการจาเป็นต่อ
บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย

คณะ

สำขำวิชำ

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจัดการ
เรียนรู้
(วิทยาศาสตร์)

ปีที่ ฉบับ วันส่ง
ที/่ วันที่ ปริญญำ
นำเสนอ นิพนธ์/
20-ธ.ค.-61 13 พ.ค.
62

บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
บทควำม กำรสอบ
22 เม.ย. 86.17
รศ.ดร.สุนีย์ เหมะ
62
คะแนน
ประสิทธิ์
ระดับ ดีมาก

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

Development of
science process skills
and social skills of
fourth grade students
by using cooperative
learning science
activity pagkages

การศึกษาคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมืออย่าง
ผสมผสานทีส่ ่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศ่สตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

A study of the quality
of mixed cooperative
learning lesson plans
to support science
process skills of
fourth grad students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรปทุม
ครั้งที่ 13 ประจาปี
2561 เรื่อง วิจยั
และนวัตกรรมเพือ่
ประเทศไทย 4.1

The conditions and
needs assessment for
worldshare
interlibrary loan
service of university
libraries in thailand

สภาพและการประเมิน
ความต้องการจาเป็นต่อ
บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย

The conditions and วารสารบรรณ
needs assessment for ศาสตร์ มศว
worldshare
interlibrary loan
service of university
libraries in thailand

ปีที่ 12
ฉบับที่ 1
เดือน
มกราคมมิถนุ ายน
2562

11 พ.ค. 13 พ.ค. 73 คะแนน รศ.ดร.แววตา เตชา
62
62
ระดับ ดี
ทวีวรรณ

ผลของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่มีต่อเจต
คติการอ่านและการใช้
ห้องสมุดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)

Effects of reading
promotion activities on
reading attitudes and
library usage amomg
fifth grade students at
srinakharinwirot
university prasarnmit
demonstration school
(elementery)

ผลของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่มีต่อเจต
คติการอ่านและการใช้
ห้องสมุดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)

Effects of reading
promotion activities on
reading attitudes and
library usage amomg
fifth grade students at
srinakharinwirot
university prasarnmit
demonstration school
(elementery)

วารสารบรรณ
ศาสตร์ มศว

ปีที่ 12
ฉบับที่ 1
เดือน
มกราคมมิถนุ ายน
2562

13 พ.ค. 15 พ.ค. 81.5
62
62
คะแนน
ระดับ ดี

15

57199130140 นางสาวปิยะรัตน์ งามประดับ

16

59199130016 นางสาวอภินดา ชัยมานะเดช

คณะมนุษยศาสตร์

จิตวิทยา
พัฒนาการ

ปัจจัยทางจิตสังคมทีม่ ผี ล
ต่อพฤติกรรมตาม
บทบาทของพ่อแม่เลี้ยง
เดีย่ วในเขต
กรุงเทพมหานคร

Effects of
psychosocial factors
on role performance
for single parent in
bangkok metroplitan
area

ปัจจัยทางจิตสังคมทีม่ ผี ล
ต่อพฤติกรรมตาม
บทบาทของพ่อแม่เลี้ยง
เดีย่ วในเขต
กรุงเทพมหานคร

Effects of
วารสารร่มพฤกษ์
psychosocial factors
on role performance
for single parent in
bangkok metroplitan
area

ปีที่ 37
24 เม.ย. 7 พ.ค. 62 87.75
อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
ฉบับที่ 1 62
คะแนน
เดือน ม.ค.ระดับ ดีมาก
เม.ย. 61

17

59199130151 นางสาวอรัญญ์ชยาต์ บุญชูกติ ติ
ยศ

คณะมนุษยศาสตร์

จิตวิทยา
พัฒนาการ

ปัจจัยคัดสรรทีส่ ัมพันธ์
กับพฤติกรรมทีเ่ ป็น
ปัญหาในวัยรุ่น: การ
จาแนกกลุ่มระหว่างกลุ่ม
วัยรุ่นทีก่ ระทาความผิด
กับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น
ตอนปลาย

Selected factors
related to problem
behavior: the
dicscriminant anliysis
between juvenile
delinquency group
and late adolescent

ปัจจัยคัดสรรทีส่ ัมพันธ์
กับพฤติกรรมทีเ่ ป็น
ปัญหาในวัยรุ่น: การ
จาแนกกลุ่มระหว่างกลุ่ม
วัยรุ่นทีก่ ระทาความผิด
กับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น
ตอนปลาย

Selected factors
วารสาร
related to problem กระบวนการยุตธิ รรม
behavior: the
dicscriminant anliysis
between juvenile
delinquency group
and late adolescent

ปีที่ 12
12 พ.ค. 15 พ.ค. 82 คะแนน ผศ.ดร. สิทธิพงศ์
เล่มที่1
62
62
ระดับ ดี
วัฒนานนท์สกุล
เดือน ม.ค.เม.ย. 62

คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา

รศ.ดร.แววตา เตชา
ทวีวรรณ

หน้า 4

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มิถนุ ำยน 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 11 มิถนุ ำยน 2562)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท จำนวน 3 รำย)
18 57199130477 นายปภังกร จันทร์หอม

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

คณะสังคมศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ แนวคิดและบทบาท
ทางการเมืองของพระว
รวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ธานีนิวัติ กรมหมืน่ พิทยา
ลาภพฤฒิยากร พ.ศ.
2542-2517

19

57199130481 นางสาวกรรณิการ์ ทวีมหาคุณ

คณะสังคมศาสตร์

20

57199110105 นายรัศรุจ เทพฉายโต

คณะสังคมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย ป.เอก จำนวน 2 รำย)
21 56299150020 นายภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

16 พค.
62

รัฐประศาสน การวิเคราะห์การ
ศาสตร์
ดาเนินงานแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด: กรณีศึกษา ศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดน่าน

2 พ.ค. 62 15 พ.ค. 67.34
ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญ
62
คะแนน
ณรงค์
ระดับ ผ่าน

policy formulation of
process accelerating
conduct
complaint/petition
follow-up of
damrongdhma center
nan province

บทบาทของพระวรวงศ์
เธอ กรมหมืน่ พิทยลาภ
พฤฒิยากร ในฐานะทีท่ รง
เป็นนักเขียนวรรณกรรม
แนวอนุรักษ์นิยมเพือ่
วิจารณ์คณะราษฎร พ.ศ.
2475-2491

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

H.H prince dhani
การประชุมวิชาการ 24-25
nivat kromamun
บัณฑิตศึกษา
ธันวาคม
bidayalabh
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 2562
brdihyakorn's role in
term of being a
coservative
lierayature author
who criticized
รัฐประศาสน ปัจจัยทีส่ ัมพันธ์กบั การ Factors related to
ปัจจัยทีส่ ัมพันธ์กบั การ Factors related to
ศาสตร์
ตัดสินใจทาประกัน
voluntary health
ตัดสินใจทาประกัน
voluntary health
(นโยบายสาร สุขภาพแบบสมัครใจของ insurance decisions of สุขภาพแบบสมัครใจของ insurance decisions of
ธารณะ)
ผู้ประกันตนในระบบ
insured people in the ผู้ประกันตนในระบบ
insured people in the
ประกันสังคม :
social security system ประกันสังคม :
social security system
กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี : case study of
กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี : case study of
chonburi province
chonburi province

ศิลปวัฒนธรรม เครื่องปัน้ ดินเผาในกลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยา

The political
thoughts and roles of
H.H.PRINCE DHANI
NIVAT KROMAMUN
BIDAYALABH
BRDIHYAKORN, 19091974

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

การวิเคราะห์การ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด: กรณีศึกษา ศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดน่าน

policy formulation of
process accelerating
conduct
complaint/petition
follow-up of
damrongdhma center
nan province

POTTERY IN SOURCE วิถชี ุมชนกับการสือทอด
AREA CHAO-PRAYA ภูมปิ ัญญา
RIVER VALLEY
เครื่องปัน้ ดินเผาในเขต
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา

Local lifestyle with
convey the wisdom
of pottery in the ChoPraya river basin

วารสารวิจยั และ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

10 เม.ย. 63 คะแนน อ.ดร.ชาติชาย มุกสง
62
ระดับ ผ่าน

17 พ.ค. 15 พ.ค. 63 คะแนน อ.ดร.กัลยา แซ่องั้
62
62
ระดับ ผ่าน

ปีที่ 8
16 พ.ค. 1 พ.ค. 60 83 คะแนน รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐ์ศิริ
ฉบับพิเศษ 62
ระดับ ดี
ที่ 1
(ตุลาคม)
2559 หน้า
43-66

หน้า 5

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มิถนุ ำยน 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 11 มิถนุ ำยน 2562)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
ศิลปวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จติ รกรรม A Creative Production การสร้างสรรค์จติ รกรรม A Creative Production Veridian Eปีที่ 11
10 พ.ค. 18 มี.ค. 82.8
รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒ
สื่อประสมของศิลปิน
of mixed media
สื่อประสมของศิลปิน
of mixed media
Journal Silpakorn ฉบับที่ 3 62
62
คะแนน
นบรรเทิง
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ paintings by Thai
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ paintings by Thai
University
เดือน
ระดับ ดี
ระหว่างปี พ.ศ.
National Artisti in the ระหว่างปี พ.ศ.
National Artisti in the
กันยายน2520-2559
Field of Visual Arts 2520-2560
Field of Visual Arts
นวาคม
Between 1977 and
Between 1977 and
2562
2016
2016
สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

The Electronic book
in weaving teching of
ban kok charoen lop
buri province as
learning material for
student in
matthayom sueksa 2

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

22

57199150041 นางสาวทักษิณา พิพิธกุล

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

23

58199130194 นางสาวชีวพร คชฤทธิ์

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การทอผ้าพืน้ เมืองบ้าน
โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
สาหรับการเรียนการ
สอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การทอผ้าพืน้ เมืองบ้าน
โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
สาหรับการเรียนการ
สอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

The Electronic book การประชุมวิชาการ 20-21
in weaving teching of ระดับชาติ "มศว
มีนาคม
ban kok charoen lop วิจยั " ครั้งที่ 12
2563
buri province as
learning material for
student in
matthayom sueksa 3

15 พ.ค. 13 พ.ค. 71.99
62
62
คะแนน
ระดับ ดี

24

58199130207 นางสาวหทัยดาว รุ่งเรือง

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา

การศึกษาค่าศิลปะเด็กสู่ A study on
การศึกษาค่าศิลปะเด็กสู่
นานาชาติ: กรณีศึกษา internatonal camp for นานาชาติ: กรณีศึกษา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย children: case study โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
of wattana wittaya
academy

A study on
การประชุมวิชาการ 20-21
internatonal camp for ระดับชาติ "มศว
มีนาคม
children: case study วิจยั " ครั้งที่ 12
2562
of wattana wittaya
academy

15 พ.ค. 13 พ.ค. 68.66
ผศ.ดร.เลิสศิริร์ บวร
62
62
คะแนน
กิตติ
ระดับ ผ่าน

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย ป.เอก จำนวน 1 รำย))
25 60199110139 นางสาวนันทัชพร ทาเกตุ
คณะวิทยาศาสตร์

26

57199110041 นายสาเริง ลาเจียก

คณะวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ การศึกษาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสือบสวน
สอบสวน
ฟิสิกส์

สมบัตคิ วามไม่ชอบน้า
ยิง่ ยวดของฟิล์มบางพอลิ
เตตระฟลูออโรเอทีลีนที่
เคลือบบนฟิล์ม
อะลูมเิ นียมผิวขรุขระ

A study of
mathayomsuksa I
students analytical
thainking abilities on
ratio and percentages
through inquiry-based
learning activities
Superhydrophobicity
of
polytetrafluoroethyen
e thin films
deposited on rough
aluminium film
surface

การศึกษาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสือบสวน
สอบสวน

A study of
วารสารครุศาสตร์
mathayomsuksa I
อุตสาหกรรม
students analytical
thainking abilities on
ratio and percentages
through inquiry-based
learning activities

ผศ.ดร.เลิสศิริร์ บวร
กิตติ

18/2พ.ค.- 13 พ.ค. 15 พ.ค. 84 คะแนน อ.ดร.สุกญ
ั ญา หะยีสา
ส.ค. 2562 62
62
ระดับ ดี
และ

Super hydrophobicity Journal of
2018/vol.2 16 พ.ค. 17 พ.ค. 77.66
of sputtered PTFE
metals, materials 8 no.1
62
62
คะแนน
films on
and minerals
pp.1-5
ระดับ ดี
nanotextured
aluminum surface

ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มน
นทกุล

หน้า 6

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มิถนุ ำยน 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 11 มิถนุ ำยน 2562)
ลำดับ
27

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

55199120038 นางศุภกาญจน์ บัวทิพทย์

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
28 58199110096 นางสาวภัทริดา ลัพธิกลุ ธรรม

สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
29 57199130422 นายสิทธิพัทธ์ โพธิ์ศรี

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์

คณะพลศึกษำ (ป.โท จำนวน 1 รำย ป.เอก จำนวน 1 รำย)
30 58199110135 นางสาวกานต์ชิษนก สารสุข
คณะพลศึกษา

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

วิทยาศาสตร การพัฒนารูปแบบการ
ศึกษา
ดูแลให้คาปรึกษาแบบ
ผสมผสานเพือ่ ส่งเสริมสม
รถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สาหรับ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

ตจวิทยา

การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลระหว่างการ
ใช้ยาทาสารสกัดสมุนไพร
กับ 2.5% เบนโซอิล
เปอร์ออกไซด์ ในการ
รักษาสิวทีร่ ะดับรุนแรง
น้อยถึงปานกลาง

การวิจยั
การปรับตัวในการทางาน
พฤติกรรม ข้ามวัฒนธรรมของ
ศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรไทย: กรณีศกึ ษา
วิศวกรผู้มปี ระสบการณ์
ในประเทศสมาชิกอาเซียน

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

THE DEVELOPMENT
OF A BLENDEDMANTTORING MODEL
TO ENHANCE SCIENCE
TEACHING
MANAGEMENT
COMPETENCY FOR
PRE-SERVICE SCIENCE
TEACHER

Enhancing science
International
teaching competency jornal of
among pre-science instraction
teachers through
blended-mentoring
process

A comparative study
on the effectiveness
of herbal extracts vs
2.5% benzoyl
peroxide in the
treatment of mild to
moderate acne
vulgaris

A comparative study Journal of
on the effectiveness cosmetic
of herbal extracts vs dermatology
2.5% benzoyl
peroxide in the
treatment of mild to
moderate acne
vulgaris

Work cross-cultural
adjustment of thai
engineers: a case
study of experienced
engineers in ASEAN

วิทยาศาสตร์ สภาพปัญหาและความ Problems and needs
การกีฬาและ ต้องการในการออกกาลัง of elderly exercising
ออกกาลังกาย กายของผูส้ ูงอายุในสวน at lumpini park
ลุมพินี

การปรับตัวในการทางาน
ข้ามวัฒนธรรมของ
วิศวกรไทย: กรณีศึกษา
วิศวกรผู้มปี ระสบการณ์
ในประเทศสมาชิกอาเซียน

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
12/3/july 14 ก.ค. 15 พ.ค.6 60 คะแนน รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิ
2019
61
62
ระดับ ผ่าน สุทธางกูร

may 2019 18 ก.ค. 8 พ.ค. 62 71 คะแนน รศ.นพ.มนตรี อุดม
v.18 issue 61
ระดับ ดี
เพทายกุล
3

Work cross-cultural วารสารพฤติกรรม ปีที่ 11
15 พ.ค. 17 พ.ค. 84.75
ผศ.ดร.อมราพร สุรการ
adjustment of thai
ศาสตร์เพือ่ การพัฒนา ฉบับที่ 2 62
62
คะแนน
engineers: a case
ก.ค. 2562
ระดับ ดีมาก
study of experienced
engineers in ASEAN

สภาพปัญหาและความ Problems and needs
ต้องการในการออกกาลัง of elderly exercising
กายของผู้สูงอายุในสวน at lumpini park
ลุมพินี

การประชุมวิชาการ 16-17
4 ม.ค. 62 28 พ.ค. 67.18
อ.ดร.อุษากร พันธุ์วา
ระดับชาติ
พ.ค. 2562
62
คะแนน
นิช
"สาธารณสุขวิจยั
ระดับ ผ่าน
ครั้งที่ 2"
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มิถนุ ำยน 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 11 มิถนุ ำยน 2562)
ลำดับ
31

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

56299150009 นายวิรัตน์ ทองแก้ว

คณะพลศึกษา

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ เดือน มิถนุ ำยน 2562 ทัง้ หมด จำนวน 31 รำย
คณะ / สถำบัน / สำนัก
ป.บัณฑิต
1 คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
2 คณะศึกษำศำสตร์
3 คณะมนุษยศำสตร์
4 คณะสังคมศำสตร์
5 คณะศิลปศำสตร์
5 คณะวิทยำศำสตร์
6 คณะแพทยศำสตร์
7 สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์
8 คณะพลศึกษำ
รวม

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

การจัดการกีฬา การพัฒนาโปรแกรม
และนันทนาการ นันทนาการกลางแจ้ง
เพือ่ สร้างเสริมการเป็น
ผู้นาของเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเทีย่ ว

โท
5
6
4
3
2
2
1
1
1

เอก

25

6

2

2
1

1

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)
DEVELOPMENT
OUTDOOR
RECREATION
PROGRAM FOR
ENHANCHING YOUTH
VOLUNTEER TOURISM
LEADERSHIP

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
ผลของการเข้าร่วม
โปรแกรมนันทนาการ
กลางแจ้งทีม่ ตี อ่ การสร้าง
เสริมการเป็นผู้นาของ
เยาวชนอาสาสมัครการ
ท่องเทีย่ ว

Effects of
participation in
outdoor recreation
program on the
enhancement of
leadership of Youth
tourism volunteers

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
วารสารวิเทศศึกษา ปีที่ 9
15 พ.ค. 13 พ.ค. 85 คะแนน รศ.ดร.สุปราณี ขวัญ
ฉบับที่ 1 62
62
ระดับ ดีมาก บุญจันทร์
ม.ค.- มิ.ย.
2562
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

รวม
5
8
4
3
4
3
1
1
2
31
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