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ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 59199130069 นางสาวปฐมาวดี หนิเธาว์ คณะบริหารธุรกจิ

เพือ่สังคม
การจดัการ ความต้ังใจในการลาออก

ของพนักงานบริษัทผู้
ใหบ้ริการลูกค้าภาคพืน้
กบัสายการบินแหง่หนึง่

The Intention of 
Resigning Employees 
of a Company That 
Serving Ground Staff 
in an Airline

ความต้ังใจในการลาออก
ของพนักงานบริษัทผู้
ใหบ้ริการลูกค้าภาคพืน้
กบัสายการบินแหง่หนึง่

The Intention of 
Resigning Employees 
of a Company That 
Serving Ground Staff 
in an Airline

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

61.01 
คะแนน 
ระดับผ่าน

อ.ดร.ณัฏฐพัชร มณี
โรจน์

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1  รำย)
2 58199130206 นายเสกสรรค์ ชาทองยศ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์
ศิลปศึกษา การจัดการเรียนรู้บูรณาการ

แบบ STEAM Education 
เพื่อประสิทธภิาพการเรียนรู้
ด้านศิลปะ เร่ือง ทัศนธาตุ 
ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3

STAM Education on 
visual art elements 
learning efficiency of 
primary school grade III 
students

การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แบบ STEAM Education 
เพื่อประสิทธภิาพการเรียนรู้
ด้านศิลปะ เร่ือง ทัศนธาตุ 
ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4

STAM Education on 
visual art elements 
learning efficiency of 
primary school grade III 
students

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา 
คร้ังที่ 9 เร่ือง วจิัยและ
นวตักรรมเพื่อสังคม

 18-19 ต.ค.
 2562

9 ส.ค. 61 15 พ.ย. 
61

69 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวร
กติติ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน มกรำคม 2562 ทัง้หมด จ ำนวน 2  รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม
1 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม 1 1
2 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 1 1

2 0 2รวม

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 2/2562 (วนัที ่12 กุมภำพันธ์ 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก

หน้า 1



ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 57199130213 นางสาวลินดา ปานเอีย่ม บริหารธุรกจิเพือ่

สังคม
การจดัการ ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อ

ความพึงพอใจ ในการใช้
บริการ SCB EASY ของ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ในเขต 
กรุงเทพมหานคร

Factors influencing 
customer satisfation 
with the SCB EASY 
application for SIAM 
Commercial Bank in 
Bangkok Metropolitan 
Area

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อ
ความพึงพอใจ ในการใช้
บริการ SCB EASY ของ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ในเขต 
กรุงเทพมหานคร

Factors influencing 
customer satisfation 
with the SCB EASY 
application for SIAM 
Commercial Bank in 
Bangkok Metropolitan 
Area

23 ม.ค. 
62

17 ม.ค. 
62

60 คะแนน
ระดับ ผ่าน

รศ.ดร.ณักษ์ กลิุสร์

2 58299130017 นายรัฐศรัณย ์หยบิพฤกษ์ทอง บริหารธุรกจิเพือ่
สังคม

การจดัการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงและ
บรรยากาศองค์การกบั
พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานขายในธุรกจิเช่า
ซ้ือรถยนต์ของธนาคาร
พาณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร

RELATIONSHIP 
BETWEEN 
TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP AND 
ORGANIZATION 
CLIMATE AMONG 
INNOVATION SALES 
WORK  BEHAVIOR OF 
EMPLOYEES IN 
FINANCIAL 
INSTITUTIONS 
PROVIDING AUTO 
LOANS IN THE 
BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงและ
บรรยากาศองค์การกบั
พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานขายในธุรกจิเช่า
ซ้ือรถยนต์ของธนาคาร
พาณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร

RELATIONSHIP 
BETWEEN 
TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP AND 
ORGANIZATION 
CLIMATE AMONG 
INNOVATION SALES 
WORK  BEHAVIOR OF 
EMPLOYEES IN 
FINANCIAL 
INSTITUTIONS 
PROVIDING AUTO 
LOANS IN THE 
BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

25 ม.ค. 
62

28 ม.ค. 
62

68.34 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.เศรษฐวัสภุ ์
พรมสิทธิ์

คณะพลศึกษำ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
3 57199130300 นายระพี ค าชู พลศึกษา สุขศึกษาและ

พลศึกษา (การ
จดัการเรียนรู้
พลศึกษา)

ผลของการใช้โปรแกรม
การออกก าลังกายของ
กองทัพอากาศแคนนาดา
 ทีม่ผีลต่อสมรรถภาพ
ทางกายเพือ่สุขภาพของ
นักเรียนสตรีอา่งทอง

EFFECTS OF EXERCISE 
PROGRAM OF ROYAL 
CANADA AIR FORCE 
OF HEALTH RELATED 
PHYSICAL FITNESS OF 
SATVE ANGTHONG 
SCHOOL STUDENTS

ผลของการใช้โปรแกรม
การออกก าลังกายของ
กองทัพอากาศแคนนาดา
 ทีม่ผีลต่อสมรรถภาพ
ทางกายเพือ่สุขภาพของ
นักเรียนสตรีอา่งทอง

EFFECTS OF EXERCISE 
PROGRAM OF ROYAL 
CANADA AIR FORCE 
OF HEALTH RELATED 
PHYSICAL FITNESS OF 
SATVE ANGTHONG 
SCHOOL STUDENTS

20 ม.ค. 
62

28 ม.ค. 
62

65.5 
คะแนน 
ระดับผ่าน

อ.ดร.สาธิน 
ประจญับาน

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 2/2562 (วนัที ่12 กุมภำพันธ์ 2562)
ประจ ำเดอืน กุมภำพันธ์ 2562
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ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 2/2562 (วนัที ่12 กุมภำพันธ์ 2562)
ประจ ำเดอืน กุมภำพันธ์ 2562

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
4 57199110067 นางสาวชนวรรณ อนิทร์แกว้ มนุษยศาสตร์ ภาษาองักฤษ A Study of English 

Oral Communication 
Strategies Used 
Among Thai EFL 
Students of Different 
English Proficiels: A 
Case Study of First 
Year English Major 
Students, 
Srinakharinwirot 
University

A Study of English 
Oral Communication 
Strategies Used 
Among Thai EFL 
Students of Different 
English Proficiels: A 
Case Study of First 
Year English Major 
Students, 
Srinakharinwirot 
University

PEOPLE : 
International 
Journal of social 
sciences

volume4 
/ ISSUE2 
/ October 
2018 / 
pp.1528-
1546

26 ต.ค. 
61

17 ม.ค. 
62

73 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.นราธิป ธรรม
วงศา

สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
5 56199150071 นางพนิดา ทองเงา ดอร์น สถาบันวิจยั

พฤติกรรมศาสตร์
จติวิทยาประยกุต์ ความยดึมัน่ในความเป็น

พลเมอืงของเยาวชนไทย:
 การพัฒนาเคร่ืองมอืวัด
และโปรแกรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ

CIVIC ENGAGEMENT 
OF THAI 
ADOLESCENTS: SCALE 
AND AN INTEGRATIVE 
LEARNING PROGRAM 
DEVELOPMENT

การพัฒนาโมเดลการวัด
คุณลักษณะความยดึมัน่
ในความเป็นพลเมอืง
ส าหรับเยาวชนไทย

THE DEVELOPMENT 
OF A CIVIC 
ENGAGEMENT 
MEASUREMENT 
MODEL FOR THAI 
YOUTH

สุทธิปริทัศน์ ปีที ่32 
ฉบับพิเศษ 
เมษายน-
มถินุายน 
พ.ศ.2561
 หน้า 
39-53

16 ม.ค. 
62

19 ก.ย. 
61

88 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ 
วัฒนานนท์สกลุ

คณะวทิยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
6 59199110149 นายวรายทุธ บุญโยประการ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ผลของการเจอืเหล็กทีม่ี

ต่อความต้านทานของ
ตัวน ายวดยิง่ Y156 ที่
สังเคราะหโ์ดยวิธี
ปฏกิริิยาสถานะของ
ของแขง็

DOPING EFFECT Fe 
ON RESISTIVITY OF 
Y156 
SUPERCONDUCTOR 
SYNTHESIZED BY 
SOLID STATE 
REACTION

ผลของการเจอืเหล็กทีม่ี
ต่อความต้านทานของ
ตัวน ายวดยิง่ Y156 ที่
สังเคราะหโ์ดยวิธี
ปฏกิริิยาสถานะของ
ของแขง็

DOPING EFFECT Fe 
ON RESISTIVITY OF 
Y156 
SUPERCONDUCTOR 
SYNTHESIZED BY 
SOLID STATE 
REACTION

วารสารวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลย ี
มทร.ธัญบุรี

ปีที ่8/
ฉบับที่2 / 
ก.ค.-ธ.ค. 
61/86-95

14 ธ.ค. 
61

17 ม.ค. 
62

71.25 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สิริ สิรินิลกลุ

คณะกำยภำพบ ำบัด (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
7 58199110138 นางสาวฐิติยา คล้ายแกว้ กายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด ผลของการกระโดดซ้ าต่อ

ความสามารถทรงท่าใน
วัยรุ่นตอนต้นทีม่ภีาวะ
เท้าแบนชนิดยดืหยุน่

EFFECT OF 
REPETITIVE HOPPING 
ON POSTURAL 
BALANCE IN YOUNG 
ADOLESCENCE WITH 
FILEXIBLE FLATFOOT

ผลของการกระโดดซ้ าต่อ
ความสามารถทรงท่าใน
วัยรุ่นตอนต้นทีม่ภีาวะ
เท้าแบนชนิดยดืหยุน่

EFFECT OF 
REPETITIVE HOPPING 
ON POSTURAL 
BALANCE IN YOUNG 
ADOLESCENCE WITH 
FILEXIBLE FLATFOOT

รายงานการประชุม
ผลงานวิจยั
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ คร้ังที ่13
 ประจ าปีการศึกษา 
2561

2561/13/0
8/3160

29 ม.ค. 
62

7 ก.พ. 62 71.3 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.วันวิสาข ์พานิ
ชาภรณ์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน กุมภำพันธ์ 2562 ทัง้หมด จ ำนวน 6  รำย
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ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 2/2562 (วนัที ่12 กุมภำพันธ์ 2562)
ประจ ำเดอืน กุมภำพันธ์ 2562

ป.บัณฑิต โท เอก รวม
1 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม 2 2
2 คณะพลศึกษำ 1 1
3 คณะมนุษยศำสตร์ 1 1
4 สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ 1 1
5 คณะวทิยำศำสตร์ 1 1
6 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 1

6 1 7รวม

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก

หน้า 3


