
ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 58299130008 นางสาวรุจิรา ปานกลัด บริหารธุรกิจเพ่ือ

สังคม
การตลาด ลักษณะบุคลิกภาพของ

ผู้บริโภค และคุณค่าตรา
สินค้า ท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้
บริการร้าน 7-Eleven 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Personality Trailts of 
Consumers and Brad 
Equity That Relate to 
Customer Behavior 
For 7-Eleven in the 
Bangkok Metropolitan 
Area

ลักษณะบุคลิกภาพของ
ผู้บริโภค และคุณค่าตรา
สินค้า ท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้
บริการร้าน 7-Eleven 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Personality Trailts of 
Consumers and Brad 
Equity That Relate to 
Customer Behavior 
For 7-Eleven in the 
Bangkok Metropolitan 
Area

24 ต.ค. 
61

9 พ.ย. 61 67.15 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อาจารย์ ดร.
เศรษฐวัสภ์ุ พรมสิทธ์ิ

2 58299130005 นางสาวทัชชญา ชัยเมืองมูล บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด ความส าคัญของการบอก
ต่อผ่านส่ือเฟซบุ๊กมี
ความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการ
ซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของ
ผู้หญิงท่ีท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร

ความส าคัญของการบอก
ต่อผ่านส่ือเฟซบุ๊กมี
ความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการ
ซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของ
ผู้หญิงท่ีท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร

IMPORTANCE OF 
WORD-OF-MOUSE 
THROUGH FACEBOOK 
AND RELEVANT 
PURCHASING 
BEHAVIOR TRENDA 
REGARDING FACIAL 
CREAMS USED BY 
WORKING WOMEN IN 
BANGKOK

24 ต.ค. 
61

9 พ.ย. 61 69.17 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อาจารย์ ดร.
เศรษฐวัสภ์ุ พรมสิทธ์ิ

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
3 58199110103 นางสาวพีรยา หล่อลีฬหา ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก

 (ทันตกรรม
ประดิษฐ์)

ความแข็งแรงยึดติดและ
ความสวยงามของซีเมนต์
ระหว่างครอบฟันเซรามิก
 2 ชนิด และหลักยึดเซอร์
โคเนีย

Retentive streangth 
and aesthetics of 
cements between 2 
types of ceramic 
crowns and zirconia 
abutment

ความแข็งแรงยึดติดและ
สีของครอบฟันเซรามิกห
ลังยึดด้วยซีเมนต์บนหลัก
ยึดเซอร์โคเนีย

Retentive strength 
and color of 
cemented ceramic 
crown on zirconia 
abutment

นิตยาสารทันต
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ

ปีท่ี 11 
ฉบับท่ี 2 
เดือน 
กรกฎาคม
 -ธันวาคม

18 พ.ค. 
61

9 พ.ย. 61 73.34 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ. ดร. ทพญ.มะลิ 
พลานุเวช

คณะพลศึกษำ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
4 57199130427 นางสาวทัตยา ยามะรัต พลศึกษา การจัดการกีฬา

และนันทนาการ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการ
หน้าผาจ าลองของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

FACTORS EFFECT 
CUSTOMER 
BEHAVIORS USING OF 
THAMMASAT 
CLIMBING WALL

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการ
หน้าผาจ าลองของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

FACTORS EFFECT 
CUSTOMER 
BEHAVIORS USING OF 
THAMMASAT 
CLIMBING WALL

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคง
รัตนโกสินทร์ 
(การบูรณาการ
ความรู้เพ่ือสังคมท่ี
ย่ังยืน) คร้ังท่ี 3

13 ก.ค. 
61

9 พ.ย. 61 60 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผส ดร.สุนันทา ศรีศิริ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  11/2561 (วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561)
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน้า 1



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  11/2561 (วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561)
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.เอก 1 รำย ป.โท จ ำนวน 4 รำย)

5 56299150021 นายวิภูษณะ ศุภนคร ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร: การ
จัดการและการด ารงอยู่
ในบริบทของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วม
สมัย

The Private Art 
Gallery in Bangkok: A 
Management and 
Presence in Thai 
Contemporary Culture

หอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร: การ
จัดการและการด ารงอยู่
ในบริบทของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วม
สมัย

The Private Art 
Gallery in Bangkok: A 
Management and 
Presence in Thai 
Contemporary Culture

วารสารวิจัยและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

ปีท่ี 9 
ฉบับพิเศษ

ท่ี 3 
(กรกฎาคม)

 2560

5-พ.ย.-61  15 พ.ย.
 61

80.4 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒ
นบรรเทิง

6 58199130356 นางสาววิลาวัณย์ วัชรินทร์รัตน์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมวิชาเอก
นวัตกรรมการ
ออกแบบ

การศึกษาและพัฒนา
แอปพลิเคชันเกม เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม :
 กรณีศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา

STUDY AND 
DEVELOPMENT OF 
GAME APPLICATION 
FOR PUBLICIZE 
CULTURAL TOURISM. 
: CASE STUDY OF 
NAKHON 
RATCHASIMA 
PROVINCE. 

การศึกษาและพัฒนา
แอปพลิเคชันเกม เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม :
 กรณีศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา

STUDY AND 
DEVELOPMENT OF 
GAME APPLICATION 
FOR PUBLICIZE 
CULTURAL TOURISM. 
: CASE STUDY OF 
NAKHON 
RATCHASIMA 
PROVINCE. 

ประชุมวิชาการมศววิจัย
 คร้ังท่ี12

29-30 
มีนาคม 2561

 22 ต.ค.
 61

 27 ก.ย.
 61

76 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.กรกลด ค าสุข 
และ อ.ดร.ยศไกร 
ไทรทอง

7 58199130350 นางสาวชาคริยา สุวรรณปริ
สุทธ์ิ

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม 
(นวัตกรรมการ
ออกแบบ)

การศึกษาและพัฒนาเว็บ
ไซด์ การใช้รูปแบบ
อักษรภาษาไทยเพ่ือ
ถ่ายทอดเร่ืองราวในมัง
งะส าหรับกลุ่มผู้อ่านคน
ไทย

STUDY AND 
DEVELOPMENT OF 
THE WEBSITE FOR 
APPIYING THAI  
TYPEFACE TO 
COMMUNICATE 
MANGA STORIES FOR 
THAI READERS

การศึกษาและพัฒนาเว็บ
ไซด์ การใช้รูปแบบ
อักษรภาษาไทยเพ่ือ
ถ่ายทอดเร่ืองราวในมัง
งะส าหรับกลุ่มผู้อ่านคน
ไทย

STUDY AND 
DEVELOPMENT OF 
THE WEBSITE FOR 
APPIYING THAI  
TYPEFACE TO 
COMMUNICATE 
MANGA STORIES FOR 
THAI READERS

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "มศว" 
วิจัย คร้ังท่ี 11

หน้าท่ี 
1270-1281
 น าเสนอ
วันท่ี 29 
มี.ค. 61

22 ต.ค. 
61

17 ต.ค. 
61

70 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ยศไกร ไทรทอง

8 58199130354 นางสาวแพรวา รุจิณรงค์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม 
(นวัตกรรมการ
ออกแบบ)

การศึกษาเฉดสีย้อม
ธรรมชาติจากผ้าโฮลใน
จังหวัดสุรินทร์สู่การ
พัฒนาผลิตภัณท์ส่ิงทอ

THE STUDY AND 
DEVELOPMENT OF 
NATURAL DYE 
COLORS FROM "HOL 
TEXTILE" IN SURIN 
PROVINCE FOR 
TEXTILE PRODUCTS.

การศึกษาเฉดสีย้อม
ธรรมชาติจากผ้าโฮลใน
จังหวัดสุรินทร์สู่การ
พัฒนาผลิตภัณท์ส่ิงทอ

THE STUDY AND 
DEVELOPMENT OF 
NATURAL DYE 
COLORS FROM "HOL 
TEXTILE" IN SURIN 
PROVINCE FOR 
TEXTILE PRODUCTS.

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "มศว" 
วิจัย คร้ังท่ี 11

หน้าท่ี 
650-663 
วันท่ี 
29-30 
มี.ค. 61

11 ต.ค. 
61

5 ต.ค. 61 81 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร.รวิเทพ มูสิกะ
ปาน

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญาโท

หน้า 2



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  11/2561 (วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561)
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561

9 58199130243 นางสาวศุภนิดา มณีโชติ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม 
(นวัตกรรมการ
ออกแบบ)

การศึกษาและออกแบบ
เคร่ืองประดับกลาสเซรา
มิกท่ีระลึกส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจากอัตลักษณ์ 
จ.แพร่

STUDY AND DESIGN 
OF JEWELRY GLASS 
CERAMIC SOUVENIR 
TOURISM 
PROMOTION FROM 
THE IDENTITY OF 
PHRAE

การศึกษาและออกแบบ
เคร่ืองประดับกลาสเซรา
มิกท่ีระลึกส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจากอัตลักษณ์ 
จ.แพร่

STUDY AND DESIGN 
OF JEWELRY GLASS 
CERAMIC SOUVENIR 
TOURISM 
PROMOTION FROM 
THE IDENTITY OF 
PHRAE

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "มศว" 
วิจัย คร้ังท่ี 11

22 ต.ค. 
61

27 ก.ย. 
61

63.5 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.กรกลด ค าสุข

คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
10 58199130279 นางสาวเปรมสุดา สุนทรพิธ วัฒนธรรม

ส่ิงแวดล้อมและ
การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ

เทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากร

การแสดงออกของยีน 
Metallothionein และ 
Vitellogenin ต่อปริมาณ
โลหะหนัก (แคดเมียม
ปรอท สารหนู และ
ทองแดง) ในตับกุ้งก้าม
แดง

Mrtallothinonrin and 
vitellogenin gene 
expressions in 
hepatopanceras of 
crayfish (cherax 
guadricarinat) 
exposed to cadmium, 
mercury, arsenic and 
copper

การแสดงออกของยีน 
Metallothionein และ 
Vitellogenin ต่อปริมาณ
โลหะหนัก (แคดเมียม
ปรอท สารหนู และ
ทองแดง) ในตับกุ้งก้าม
แดง

Mrtallothinonrin and 
vitellogenin gene 
expressions in 
hepatopanceras of 
crayfish (cherax 
guadricarinat) 
exposed to cadmium, 
mercury, arsenic and 
copper

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
"วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่การ
พัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ิน"

ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 
หน้า 
676-688

9 พ.ค. 61 4 ก.ย. 61 63.3 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ.ดร. อรินทม์ งาม
นิยม

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท 1 รำย)
11 57199130114 นายชลศิลป์ ตรีสงค์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยี
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