
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561   

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

ระดับปริญญาเอก 
 

  

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (การจัดการเรียนรู้พลศึกษา)   
1 55299150019 นำยศุภกร บัวอยู่   

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ   
1 57199120021 อรรคพล วณิกสัมบัน   

 สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์   
1 55199120055 นำงสำวศิริรัตน์ บุญดิเรก   

2 55199120056 นำงสำวสุกัญญำ เพ็งพำนิช   

 สาขาวิชา อณูชีววิทยา   
1 54299120002 นำงสำวเดือนเต็ม ทองเผือก   

 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   
1 57199120094 นำงสำวปริญวิทย์ นุรำช   

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

 

  

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา เคมี   

1 58199110155 นำงสำวชฎำวรรณ สุขัมศรี   

    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา ชีววิทยา   
1 59199110146 นำยรวินศักดิ์ ภูมิธนนิเวศน์   

 สาขาวิชา ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)   
1 56199130297 นำยณรงค์วิทย์ วงษ์สินธุ์   

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (การจัดการเรียนรู้พลศึกษา)   
1 56299130129 นำยจตุรนต์ ลิ่มหัน   

2 56299130128 นำยสุคนธ์ อนุนิวัฒน์   

 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
(ภาษาไทย) 

  

1 57199130064 นำงสำวรัชวรรณ พรมลี   

2 57199130067 นำยทวิช อัศวตระกูลวงศ์   

3 57199130063 นำยพล พิมพ์โพธิ์   

4 59199130123 นำยพีระเสก บริสุทธิ์บัวทิพย์   

5 59199130119 นำงสำวจรรยำ เกิดแก้ว   

 สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ   
1 59199130148 นำยมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ ์   

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)   

 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล   

1 56299130055 นำยภำสพงศ์ภัสส์ บุญรัตน์   

2 56299130056 นำยวุฒิพงศ์ ไชยแสง   

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา ประวัติศาสตร์   

1 58199130153 นำยวรพล ศิริชื่นวิจิตร   

 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ   

1 59199130334 นำยจิรำนุวัฒน์ ค ำปลิว   

    

   มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ   

1 57199110070 นำงสำวภัททรำนิษฐ์ พันธุ์นวล   

 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   

 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ)   

1 58199130335 พระเรวัช วิชชุประภำกร   

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   
1 59199130072 นำงสำวปิยะนุช พำลีตำ   

2 59199110032 นำงสำวสุพิมล นำคผจญ   

3 59199110100 นำงสำวกัญญำรัตน์ จันทร   

4 57199110094 นำยสุรัตน์ พักน้อย   

5 57199130212 นำงสำวลักษมี อรรจนียกุล   

6 59199130063 นำยธนินท์รัฐ โรจนชัยพงศ์   

7 57199130197 นำยธันยวัฒน์ ไทยเจริญ   

8 59199130180 นำงสำวบุษรำภรณ์ เรืองอุตมำนันท์   

9 59199130179 นำงสำวนพวรรณ จันทรชิต   

10 59199110022 นำงสำวณัฏฐ์ณิชำ พุ่มพวง   

11 59199130061 นำงสำวดุษฎี อรรจน์กูร   

12 59199130068 นำงสำวนิชำภำ กุลดสภนพงศ์   

13 59199130054 นำงสำวกฤษณำ หมั่นประกอบ   

14 59199130058 นำงสำวจิตรี จรัลศรี   

15 59199130355 นำงสำวปณิศรำ วิชัยดิษฐ   

    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา การตลาด   
1 59199130171 นำงสำวศุภิสรำ เกตุกลัด   

2 59199130032 นำงสำวชมพูนท เติมประยูร   

4 59199130033 นำงสำวชมภูนุช สมบูรณ์พร   

5 59199130084 นำงสำวไอรินลดำ สุนันทำภรณ์   

6 59199130164 นำงสำวดวงพร เลิศสิริลดำกุล   

7 59199130309 นำงสำวสัณห์จุฑำ กีรติเลิศรัตน์   

8 59199130310 นำยสุคนธ์ วิสุวงษ์   

9 59199130046 นำยวุฒิพงษ์ มณีสุขเกษม   

10 59199130162 นำงสำวณัฐพร แสงทนต์   

11 59199130040 นำงสำวธนวรรณ จูมำนัศ   

12 56299130040 นำงสำวชำคริยำ ทำบสุวรรณ์   

13 58299130009 นำงสำววัชรี หยิบพฤกษ์ทอง   

14 58299130034 นำงสำวภิญญำ กลิ่นทองค ำ   

15 58299130006 นำงสำวธีรดำ รอดอินทร์   

16 58199130043 นำยกฤษฎำ ปำนลักษณ์   

 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) 
สาขาวิชา ศิลปกรรม (นวัตกรรมการออกแบบ) 

  

1 58199130358 น.ส.สวุลักษณ์ หนูสัมฤทธิ์   
2 58199130242 น.ส.วินริกำ ถวิลกำนนท์   
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   
 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
1 58199130329 นำยปริวรรต ปธำนรำษฎร์   
2 58199130039 นำยสุทธิพงศ์ ผ่องแผ้ว   
3 58199130333 นำยอภิชิต ปัตถำวรโร   
 สาขาวิชา ฟิสิกส์   
1 59199110042 นำยกฤษฏิชนม์ ชนิลกุล   
    
    มีหน้าต่อ 



     
 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ   
1 58199130149 ร้อยเอกอัณณพ หักฤทธิ์ศึก   
2 58199110162 ร้อยเอกรวีร์ธัช   กองเมือง   
 สาขาวิชา วิทยาการเภสัชภัณฑ์   
1 59199130268 นำยอิศเรศ ปัญญำ   
 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์   
1 57199130418 นำงภรณี วิรเศรณี   
     

 
 
 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  15 มกรำคม  2562 
 

โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



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 31 รำย)
1 59199130072 นางสาวปิยะนุช พาลีตา บริหารธุรกจิเพือ่

สังคม
การจดัการ ปัจจยัรูปแบบการส่ือสาร

ทีม่คีวามสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการ
ปฏบิัติงานของพนักงาน
ธนาคารแหง่หนึง่

Organization 
Communicaation 
Factors Related To 
Job Satisfaction 
Among Bank 
Employees.

ปัจจยัรูปแบบการส่ือสาร
ทีม่คีวามสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการ
ปฏบิัติงานของพนักงาน
ธนาคารแหง่หนึง่

Organization 
Communicaation 
Factors Related To 
Job Satisfaction 
Among Bank 
Employees.

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

64 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ. ดร.กลุเชษฐ์ มงคล

2 59199110032 นางสาวสุพิมล นาคผจญ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ทัศนคติด้านส่วนประสม
การตลาดทีม่ี
ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกจิไลน์แมนของคนวัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร

Attitudes Towarkting 
Mix Service Related 
to Selated to Service 
Usage Behavior of 
Line Man Business 
Among Working-Age 
People in Bangkok

ทัศนคติด้านส่วนประสม
การตลาดทีม่ี
ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกจิไลน์แมนของคนวัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร

Attitudes Towarkting 
Mix Service Related 
to Selated to Service 
Usage Behavior of 
Line Man Business 
Among Working-Age 
People in Bangkok

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

65.51 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.ไพบูลย ์อาชา
รุ่งโรจน์

3 59199110100 นางสาวกญัญารัตน์ จนัทร คณะสังคมศาสตร์ การจดัการ การเปรียบเทียบการ
เตรียมความพร้อมเพือ่
เกษียณอายรุะหว่าง
พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค ส านักงานใหญ่ 
และพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคเขต 3 
(ภาคเหนือ) จงัหวักลพบุรี

  Comparison of 
retirement 
preparation between 
provincial electrity 
autority head offoce 
employees and 
provincial electricity 
authority (n3) Lopburi 
province employees

การเปรียบเทียบการ
เตรียมความพร้อมเพือ่
เกษียณอายรุะหว่าง
พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค ส านักงานใหญ่ 
และพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคเขต 3 
(ภาคเหนือ) จงัหวักลพบุรี

  Comparison of 
retirement 
preparation between 
provincial electrity 
autority head offoce 
employees and 
provincial electricity 
authority (n3) Lopburi 
province employees

วารสารวชิาการบัณฑิต
วทิยาลัยสวนดุสิต 

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต

ปีที่ 15 
ฉบับที่ 1 

เดือน
มกราคม-
เมษายน 

2562

10 ก.ค. 
61

22 พ.ย. 
61

75 คะแนน 
ระดับ ดี

อ. ดร.ณัฐชยา 
ประดิษฐสุวรรณ

4 57199110094 นายสุรัตน์ พักน้อย คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ปัจจยัทีม่คีวามสัมพันธ์
ต่อความจงรักภกัดีต่อ
พระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนใน
ประเทศไทย

FACTORS RELATED 
TO BUDDHISM 
LOTALTY OF THAI 
BUDDHISTS

ภาพลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนาใน
มมุมองของพุธศาสนิกชน
ชาวไทย

The image of 
Buddhism in the view 
of Thai Buddhists

วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์

ปีที่ 5 ฉบับที่
 3 ก.ย.-ธ.ค.

 2561

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

84 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

อ. ดร.อนิทกะ พิริยะ
กลุ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

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

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

5 57199130212 นางสาวลักษม ีอรรจนียกลุ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ องค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ทีม่ี
ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ Apple 
Watch ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Product Components 
Related to 
Comsumer 
Purchasing Behavior 
of Apple Watchs in 
the Bangkok 
Metropolitan Area

องค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ทีม่ี
ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ Apple 
Watch ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Product Components 
Related to 
Comsumer 
Purchasing Behavior 
of Apple Watchs in 
the Bangkok 
Metropolitan Area

16 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

61 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ. ดร.ณักษ์ กลิุสร์

6 59199130063 นายธนินท์รัฐ โรจนชัยพงศ์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ปัจจยัทีม่คีวามสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
เสริมบ ารุงผิวชนิดเมด็
ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ในเขตพืน้ทีย่า่น
ศูนยก์ลางธุรกจิ

Factor Related to 
Buying Decisions for 
Skin Care 
Supplement Tablets 
among Thai Members 
of Generation Y in 
the Bangkok central 
Business District

ปัจจยัทีม่คีวามสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
เสริมบ ารุงผิวชนิดเมด็
ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ในเขตพืน้ทีย่า่น
ศูนยก์ลางธุรกจิ

Factor Related to 
Buying Decisions for 
Skin Care 
Supplement Tablets 
among Thai Members 
of Generation Y in 
the Bangkok central 
Business District

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

73.69 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ. ดร.ธิตินันธุ์ ชาญ
โกศล

7 57199130197 นายธันยวัฒน์ ไทยเจริญ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการใช้บริการ
อนิเตอร์เน็ตแบงกก์ิง้ 
ของธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน)

Customer Satisfaction 
regarding the Internet 
Banking Services of 
Thanachart Bank

ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการใช้บริการ
อนิเตอร์เน็ตแบงกก์ิง้ 
ของธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน)

Customer Satisfaction 
regarding the Internet 
Banking Services of 
Thanachart Bank

22 พ.ย. 
61

21 ธ.ค. 
61

61.17 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ. ดร.ณักษ์ กลิุสร์

8 59199130180 นางสาวบุษราภรณ์ เรืองอตุ
มานันท์

คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ี
ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าลักชัวร่ีของสัตว์
เล้ียงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร

Marking Mix factors 
Related to Consumer 
Purchasing Behavior 
oF Luxury Cat 
Products in the 
Bangkok Metropolitan 
Area

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ี
ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าลักชัวร่ีของสัตว์
เล้ียงประเภทแมวในเขต
กรุงเทพมหานคร

Marking Mix factors 
Related to Consumer 
Purchasing Behavior 
oF Luxury Cat 
Products in the 
Bangkok Metropolitan 
Area

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

74.02 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ. ดร.ธิตินันธุ์ ชาญ
โกศล

หน้า 2



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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

9 59199130179 นางสาวนพวรรณ จนัทรชิต คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและ
การตัดสินใจเลือกลงทุน
ในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพหานคร

Marking Mix factors 
and Decisions to 
Invest in Omnibus 
Account among 
Consumers in the 
Bangkok Metropolitan 
Area

ปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและ
การตัดสินใจเลือกลงทุน
ในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพหานคร

Marking Mix factors 
and Decisions to 
Invest in Omnibus 
Account among 
Consumers in the 
Bangkok Metropolitan 
Area

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

63.01 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ. ดร.กลุเชษฐ์ มงคล

10 59199110022 นางสาวณัฏฐ์ณิชา พุม่พวง คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ เนือ้หาบนป้ายโฆษณา
ภายในขบวนรถไฟฟ้าบีที
เอสทีม่อีทิธิพลต่อการ
รับรู้และจดจ าของ
ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร

Content on 
Billboards in the BTS 
Sky Train Influencing 
on Consumers' 
Perception and 
Recognition in 
Bangkok

เนือ้หาบนป้ายโฆษณา
ภายในขบวนรถไฟฟ้าบีที
เอสทีม่อีทิธิพลต่อการ
รับรู้และจดจ าของ
ผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร

Content on 
Billboards in the BTS 
Sky Train Influencing 
on Consumers' 
Perception and 
Recognition in 
Bangkok

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

64.66 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ. ดร.ณักษ์ กลิุสร์

11 59199130061 นางสาวดุษฎ ีอรรจน์กรู คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของ
พยาบาลวิชาชีพ ในดรง
พยาบาลมหาวิทยาลัย
แหง่หนึง่

Needs of Self-
Improvement Among 
Nurses at University 
Hospitals

ความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของ
พยาบาลวิชาชีพ ในดรง
พยาบาลมหาวิทยาลัย
แหง่หนึง่

Needs of Self-
Improvement Among 
Nurses at University 
Hospitals

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

71 คะแนน 
ระดับ ดี

อ. ดร.กลัยกติต์ิ กรีติ
ยงักรู

12 59199130068 นางสาวนิชาภา กลุดสภนพงศ์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมการ
ท างาน แรงจงูใจด้าน
ผลตอบแทน และความ
ภกัดีต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัทขา้มชาติ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายบน
ถนนสาทร 
กรุงเทพมหานคร

Study of the 
Relationship Between 
Work Culture Reward 
Motivation and 
Corporate Loyalty of 
Multinational 
Employees 
Generation Y on 
Sathorn Road Bangkok

การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมการ
ท างาน แรงจงูใจด้าน
ผลตอบแทน และความ
ภกัดีต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัทขา้มชาติ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายบน
ถนนสาทร 
กรุงเทพมหานคร

Study of the 
Relationship Between 
Work Culture Reward 
Motivation and 
Corporate Loyalty of 
Multinational 
Employees 
Generation Y on 
Sathorn Road Bangkok

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

60.34 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.ณัฏฐพัชร มณี
โรจน์
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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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

13 59199130054 นางสาวกฤษณา หมัน่ประกอบ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ทัศนคติด้านผลิตภณัฑ์ 
แรงจงูใจ และความพึงใจ
ในการบริโภค อาหาร
พร้อมทานแช่เยน็ ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Consumers' Attitude 
on 
Product,Motivation 
and Satisfaction in 
Chilled Ready Meal 
Food at Bangkok 
Metropolis

ทัศนคติด้านผลิตภณัฑ์ 
แรงจงูใจ และความพึงใจ
ในการบริโภค อาหาร
พร้อมทานแช่เยน็ ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Consumers' Attitude 
on 
Product,Motivation 
and Satisfaction in 
Chilled Ready Meal 
Food at Bangkok 
Metropolis

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

63.64 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.ล่ าสัน เลิศกลู
ประหยดั

14 59199130058 นางสาวจติรี จรัลศรี คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ การรรับรู้และการจดัการ
ความเส่ียงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเทีย่ว
ต่างประเทศจากบริษัทน า
เทีย่วของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย

Perceived Rik and 
Management on the 
Service Usage 
Tendency of Thai 
Consumers of 
Outbound Tour 
Packages From 
Agents In Thailand

การรรับรู้และการจดัการ
ความเส่ียงในการใช้
บริการแพ็คเกจท่องเทีย่ว
ต่างประเทศจากบริษัทน า
เทีย่วของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย

Perceived Rik and 
Management on the 
Service Usage 
Tendency of Thai 
Consumers of 
Outbound Tour 
Packages From 
Agents In Thailand

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

65 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.ล่ าสัน เลิศกลู
ประหยดั

15 59199130355 นางสาวปณิศรา วิชัยดิษฐ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจงูใจในงานกบัความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กรของ
พนักงานในธุรกจิ ฟูด้ เดลิ
เวอร่ี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ

RELATIONSHIPS 
BETWEEN JOB 
MOTIVATION 
ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT 
AMONG EMPLOYEES 
IN THE FOOD 
DELIVERY BUSINESS IN 
PATHUMWAN, 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจงูใจในงานกบัความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กรของ
พนักงานในธุรกจิ ฟูด้ เดลิ
เวอร่ี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ

RELATIONSHIPS 
BETWEEN JOB 
MOTIVATION 
ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT 
AMONG EMPLOYEES 
IN THE FOOD 
DELIVERY BUSINESS IN 
PATHUMWAN, 

18 ก.ค. 
61

20 ก.ค. 
61

68.33 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.ณัฏฐพัชร มณี
โรจน์

16 59199130171 นางสาวศุภสิรา เกตุกลัด คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาและความพึง
พอใจทีม่ผีลต่อความ
ภกัดีต่อตรา S-Pure ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

The Internet 
Marketing 
Communication and 
Satisfaction Affecting 
Consumers Brand 
Loyalty on S-Pure in 
Bangkok Metropoltan 
Area

การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาและความพึง
พอใจทีม่ผีลต่อความ
ภกัดีต่อตรา S-Pure ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

The Internet 
Marketing 
Communication and 
Satisfaction Affecting 
Consumers Brand 
Loyalty on S-Pure in 
Bangkok Metropoltan 
Area

19 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

66.51 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.อนิทกะ พิริยะ
กลุ

หน้า 4



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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

17 59199130032 นางสาวชมพูนท เติมประยรู คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ส่วนประสมทางการตลาด
 และการร้องเรียนทีม่ี
อทิธิพลต่อความภกัดี
ต่อเว็ปไซต์ Agoda ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Brand Image, 
Satisfaction With 
Marketing Mix Factors 
and Complaints 
Influencing the 
Loyalty of Agoda 
Website From 
Consumrs in the 
Bangkok Metropolitan

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ส่วนประสมทางการตลาด
 และการร้องเรียนทีม่ี
อทิธิพลต่อความภกัดี
ต่อเว็ปไซต์ Agoda ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Brand Image, 
Satisfaction With 
Marketing Mix Factors 
and Complaints 
Influencing the 
Loyalty of Agoda 
Website From 
Consumrs in the 
Bangkok Metropolitan

19 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

65.68 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.อนิทกะ พิริยะ
กลุ

18 59199130300 นางสาวพนิดา บุญประเสริฐ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ความพึงพอใจด้านส่วน
ประสมทางการตลาด
บริการทีม่อีทิธิผลต่อ
ความภกัดีต่อสินค้า 
Jubilee Diamond (ยู
บิลล่ี ไดมอนด์) ของ
พนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Brand Image 
Marketing Mix Service 
Satisfaction 
Influencing Brand 
Loyalty Jubilee 
Diamond for 
Employees of Private 
Companies in The 
Bangkok Metrolitan 
Area 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ความพึงพอใจด้านส่วน
ประสมทางการตลาด
บริการทีม่อีทิธิผลต่อ
ความภกัดีต่อสินค้า 
Jubilee Diamond (ยู
บิลล่ี ไดมอนด์) ของ
พนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Brand Image 
Marketing Mix Service 
Satisfaction 
Influencing Brand 
Loyalty Jubilee 
Diamond for 
Employees of Private 
Companies in The 
Bangkok Metrolitan 
Area 

19 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

66 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.อนิทกะ พิริยะ
กลุ

19 59199130033 นางสาวชมภนูุช สมบูรณ์พร คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด อทิธิพลของภาพลักษณ์
ตราสินค้าและความพึง
พอใจทีม่ต่ีอความภกัดี
ต่อตราสินค้า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Influence of Brand 
Image and 
Satisfaction to the 
Loyalty of Zara 
Consumers of  in The 
Bangkok Metropolitan 
Area

อทิธิพลของภาพลักษณ์
ตราสินค้าและความพึง
พอใจทีม่ต่ีอความภกัดี
ต่อตราสินค้า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Influence of Brand 
Image and 
Satisfaction to the 
Loyalty of Zara 
Consumers of  in The 
Bangkok Metropolitan 
Area

19 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

63.98 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.อนิทกะ พิริยะ
กลุ

20 59199130084 นางสาวไอรินลดา สุนันทาภรณ์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของ
ลูกค้าทีม่คีวามสัมพันธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือ
คอนกรีตผสมเสร็จของ
บริษัท นครหลวง
คอนกรีต จ ากดั

Costomer pErspective 
on Marketing Mix 
Related to Consumer 
Buying Behavior of 
Ready Mixed at 
Concrete Siam City 
Concrete

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของ
ลูกค้าทีม่คีวามสัมพันธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือ
คอนกรีตผสมเสร็จของ
บริษัท นครหลวง
คอนกรีต จ ากดั

Costomer pErspective 
on Marketing Mix 
Related to Consumer 
Buying Behavior of 
Ready Mixed at 
Concrete Siam City 
Concrete

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

68 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.ไพบูลย ์อาชา
รุ่งโรจน์

หน้า 5



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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

21 59199130164 นางสาวดวงพร เลิศสิริลดากลุ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด คุณค่าตราสินค้า ความ
ไว้วางใจและตุณภาพ
สินค้าทีม่คีวามสัมพันธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าในเครือสหพัฒน์
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

BRAND EQUITY TRUST 
PRODUCT QUALITY 
RELETED TO 
CONSUMER PRODUCT 
OF PURCHASING 
BEHAVIOR OF SAPAT 
GROUP PRODUCTS IN 
THE BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

คุณค่าตราสินค้า ความ
ไว้วางใจและตุณภาพ
สินค้าทีม่คีวามสัมพันธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าในเครือสหพัฒน์
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

BRAND EQUITY TRUST 
PRODUCT QUALITY 
RELETED TO 
CONSUMER PRODUCT 
OF PURCHASING 
BEHAVIOR OF SAPAT 
GROUP PRODUCTS IN 
THE BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

26 เม.ย.
 61

2 พ.ค. 61 93 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

อ. ดร.วสันต์ สกลุกจิ
กาญจน์

22 59199130309 นางสาวสัณหจ์ฑุา กรีติเลิศรัตน์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด การส่ือสารแบบปากต่อ
ปากผ่านทาง
อเิล็กทรอนิกส์ และการ
รับรู้ส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการขอพรส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ของ
นักท่องเทีย่วไทยใน
กรุงเทพมหานคร

ELECTRONIC WORD 
OF MOUTH AND 
PERSONAL 
PERCEPTION WITH 
BEHAVIOR OF HOLY 
BLESSINGS OF THAI 
TOURISTS IN BANGKOK

การส่ือสารแบบปากต่อ
ปากผ่านทาง
อเิล็กทรอนิกส์ และการ
รับรู้ส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการขอพรส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ของ
นักท่องเทีย่วไทยใน
กรุงเทพมหานคร

ELECTRONIC WORD 
OF MOUTH AND 
PERSONAL 
PERCEPTION WITH 
BEHAVIOR OF HOLY 
BLESSINGS OF THAI 
TOURISTS IN BANGKOK

24 พ.ค. 
61

26 ม.ิย. 
61

77 คะแนน 
ระดับ ดี

อ. ดร.เศรษฐวัสภุ ์
พรมสิทธิ์

23 59199130310 นายสุคนธ์ วิสุวงษ์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
กล้องติดรถยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

MARKETING MIX 
AFFECTING THE 
BUYING DECISION 
PROCESS OF 
CONSUMERS OF CAR 
CAMERAS RECORDING 
DEVICES IN THE 
BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

ส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
กล้องติดรถยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

MARKETING MIX 
AFFECTING THE 
BUYING DECISION 
PROCESS OF 
CONSUMERS OF CAR 
CAMERAS RECORDING 
DEVICES IN THE 
BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

26 ม.ิย. 
61

12 ก.ค. 
61

71 คะแนน 
ระดับ ดี

อ. ดร.เศรษฐวัสภุ ์
พรมสิทธิ์

24 59199130046 นายวุฒิพงษ์ มณีสุขเกษม คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการทีม่ี
ความสัมพันธ์กบัการ
ตัดสินใจใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายใุนเขต
กรุงเทพมหานคร

SERVICE MARKETING 
MIX REATING TO 
DECISION MAKING IN 
SELECTING ELDERLY 
NURSING HOME 
SERVICE IN BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการทีม่ี
ความสัมพันธ์กบัการ
ตัดสินใจใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายใุนเขต
กรุงเทพมหานคร

SERVICE MARKETING 
MIX REATING TO 
DECISION MAKING IN 
SELECTING ELDERLY 
NURSING HOME 
SERVICE IN BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

8 พ.ค. 61 18 พ.ค. 
61

69.02 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.ไพบูลย ์อาชา
รุ่งโรจน์

หน้า 6



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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

25 59199130162 นางสาวณัฐพร แสงทนต์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด ปัจจยัพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือวิทยทุีส่่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกรับฟัง
วิทย ุผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นของผู้ฟังใน
เขตกรุงเทพมหานคร

FACTORS AFFECTING 
BEHAVIOR MEDIA 
EXPOSURE DECISIONS 
ON LISTENING TO 
RADIO VIA MOBILE 
APPLICATIONS IN 
BANGKOK 
METROPOLIS

ปัจจยัพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือวิทยทุีส่่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกรับฟัง
วิทย ุผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นของผู้ฟังใน
เขตกรุงเทพมหานคร

FACTORS AFFECTING 
BEHAVIOR MEDIA 
EXPOSURE DECISIONS 
ON LISTENING TO 
RADIO VIA MOBILE 
APPLICATIONS IN 
BANGKOK 
METROPOLIS

20 ก.ค. 
61

20 ก.ค. 
61

65 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ. ดร.กลุเชษฐ์ มงคล

26 59199130040 นางสาวธนวรรณ จมูานัศ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด ความสัมพันธ์ของการ
ส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ภาพลักษณ์
ตราสินค้ากบัการ
ตัดสินใจจอง
คอนโดมเินียมกอ่นการ
ขายจริง ของผู้บริโภคใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

RELATIONSHIPS 
BETWEEN 
INTEGRATED 
MARKETING 
COMMUNICATION 
BRAND IMAGE AND 
DECISION-MAKING ON 
PRESALE 
CONDOMINIUMS FOR 
CONSUMERS IN THE 
BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

ความสัมพันธ์ของการ
ส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ภาพลักษณ์
ตราสินค้ากบัการ
ตัดสินใจจอง
คอนโดมเินียมกอ่นการ
ขายจริง ของผู้บริโภคใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

RELATIONSHIPS 
BETWEEN 
INTEGRATED 
MARKETING 
COMMUNICATION 
BRAND IMAGE AND 
DECISION-MAKING ON 
PRESALE 
CONDOMINIUMS FOR 
CONSUMERS IN THE 
BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

17 ก.ค. 
61

20 ก.ค. 
61

72.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ. ดร.เศรษฐวัสภุ ์
พรมสิทธิ์

27 56299130040 นางสาวชาคริยา ทาบสุวรรณ์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการทีม่ี
อทิธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม
โค้ก ซีโร่ ซูกา้ ของ
ผู้บริโภควัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร

Influence of 
Integrated Marketing 
Communication on 
The Purchasing 
Behavior of working 
Age Consumers of 
coke Zero Sugar in 
The Bangkok 
Metropolitan Area

การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการทีม่ี
อทิธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม
โค้ก ซีโร่ ซูกา้ ของ
ผู้บริโภควัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร

Influence of 
Integrated Marketing 
Communication on 
The Purchasing 
Behavior of working 
Age Consumers of 
coke Zero Sugar in 
The Bangkok 
Metropolitan Area

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

61.83 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ. ดร.ล่ าสัน เลิศกลู
ประหยดั

28 58299130009 นางสาววัชรี หยบิพฤกษ์ทอง คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
กระเป๋าเดินทางแบรนด์
เนมกบัความภกัดีต่อ
ราคาสินค้าของผู้บริโภค
วัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร

Product Factors of 
Brand Name Luggage 
and the Brand 
Loyalty of Custmers 
Among Working In 
The Bangkok 
Metropolitan Area

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
กระเป๋าเดินทางแบรนด์
เนมกบัความภกัดีต่อ
ราคาสินค้าของผู้บริโภค
วัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร

Product Factors of 
Brand Name Luggage 
and the Brand 
Loyalty of Custmers 
Among Working In 
The Bangkok 
Metropolitan Area

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

62.68 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.เศรษฐวัสภุ ์
พรมสิทธิ์

หน้า 7



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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

29 58299130034 นางสาวภญิญา กล่ินทองค า คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด การยอมรับเทคโนโลยี
และการรับรู้ความเส่ียงที่
มอีทิธิพลต่อการตัดสินใจ
ช าระค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

Technology 
Acceptance and 
Perceived Risk 
Affecting The 
Consumer Decision-
making Process on 
Paying For Goods and 
Services Using the QR 
Payment Sytem in 
Bankok Metropolitan 
Area

การยอมรับเทคโนโลยี
และการรับรู้ความเส่ียงที่
มอีทิธิพลต่อการตัดสินใจ
ช าระค่าสินค้าและ
บริการด้วยระบบ QR 
Payment ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

Technology 
Acceptance and 
Perceived Risk 
Affecting The 
Consumer Decision-
making Process on 
Paying For Goods and 
Services Using the QR 
Payment Sytem in 
Bankok Metropolitan 
Area

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

66.66 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.เศรษฐวัสภุ ์
พรมสิทธิ์

30 58299130006 นางสาวธีรดา รอดอนิทร์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด การรับรู้โฆษณาตรงและ
โฆษณาแฝง และปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ทีม่ผีลต่อ
การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์น้ ายาซักผ้า 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Direect Advertising, 
Product Placement 
and Product Factor 
Which Affecting 
Decisions OT Buy 
Liquid Detergent 
Product in the 
Bangkok Metropolitan 
Area

การรับรู้โฆษณาตรงและ
โฆษณาแฝง และปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ทีม่ผีลต่อ
การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์น้ ายาซักผ้า 
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Direect Advertising, 
Product Placement 
and Product Factor 
Which Affecting 
Decisions OT Buy 
Liquid Detergent 
Product in the 
Bangkok Metropolitan 
Area

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

68.33 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.เศรษฐวัสภุ ์
พรมสิทธิ์

31 58199130043 นายกฤษฎา ปานลักษณ์ คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ความสัมพันธ์ระหว่าง
การตลาดเชิงเนือ้หาทาง
ส่ืออนิสตาแกรมของยู
นิโคล ประเทศไทย กบั
ความผูกพันและคุณค่า
ตราสินค้ายนูิโคลใน
ทัศนะคติของกลุ่มเจเนอ
เรชั่นเอม็

Relationship between 
content marketing on 
instageam of Uniqlo 
Thailand with 
engagement and 
brand Equity of 
Unoqlo Products 
from the point of 
view of M Generation

ความสัมพันธ์ระหว่าง
การตลาดเชิงเนือ้หาทาง
ส่ืออนิสตาแกรมกบัความ
ผูกพันและคุณค่าตรา
สินค้าเคร่ืองแต่งกายจาก
ประเทศญี่ปุน่ในทัศนะ
ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอม็
ในประเทศไทย

Relationship between 
content marketing on 
instageam and 
engagement and 
brand from the point 
of view of M 
generation' s in 
thailand

วารสารวชิาการ
บริหารธรุกจิ สมาคม
สถาบันอดุมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์

 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุารี

ปีที่ 7 ฉบับ
พิเศษ เล่ม 2

 
ประจ าเดือน
กรกฎาคม-
ธนัวาคม 

2561

4 ก.ย. 61 3 ธ.ค. 61 61 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.วรินทรา ศิริ
สุทธิกลุ

คณะวศิวกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

32 56299130055 นายภาสพงศ์ภสัส์ บุญรัตน์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองก
ล

การศึกษาสมรรถนะของ
เคร่ืองอบแหง้ผลิตภณัฑ์
ชุมชนด้วยอากาศแบบ
สลับทิศทางทีผ่ลิตจาก
เตาชีวมวลประสิทธิภาพ
สูง

การศึกษาสมรรถนะของ
เคร่ืองอบแหง้ผลิตภณัฑ์
ชุมชนด้วยอากาศแบบ
สลับทิศทางทีผ่ลิตจาก
เตาชีวมวลประสิทธิภาพ
สูง

งานปนะชุมสัมมนา
วิชาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแหง่ประเทศ
ไทย คร้ังที ่10

26 ธ.ค. 
61

4 ก.ย. 61 66 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ. ดร.สมมาส แกว้
ล้วน

33 56299130056 นายวุฒิพงศ์ ไชยแสง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองก
ล

ศึกษาพัฒนาเคร่ืองท าน้ า
ร้อนแบบต่อเนือ่งใน
อตุสาหกรรมอาหาร

The development of 
the hot water 
generator for food in 
dustrial

ออกแบบเคร่ืองท าน้ า
ร้อนแบบต่อเนือ่งใน
อตุสาหกรรมอาหาร

The development of 
the hot water 
generator for food in 
dustrial

การประชุมเสวนา
วิชาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแหง่ประเทศ
ไทย คร้ังที ่10

30 พ.ย. 
2560

19 ธ.ค. 
61

9 พ.ย. 61 64 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ. ดร.ภาคภมู ิศรีรม
ร่ืน

คณะวทิยำศำสตร์ ( ป. เอก จ ำนวน 1 รำย ป.โท จ ำนวน 6  รำย)
34 57199120021 นายอรรคพล วณิกสัมบัน คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ การแยกและศึกษา

คุณลักษณะของยนี spätzle
 จากกุง้กา้มกราม 
(Macrobrachium 
rosenbergii)

Isolation and molecular 
characterization of a 
spätzle  gene from 
frashwater prawn 
(Macrobrachium 
rosenbergii)

Molecular isolation and 
characterization of a 
spätzle  gene from
Macrobrachium 
rosenbergii

Fish and Shellfish 
Immunology

2019 / 84
January / 
441–450

13 ก.ค. 
61

30 ต.ค. 
61

70 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ ดร.ปรินทร์ ชัยวิ
สุทธางกรู

35 58199130329 นายปริวรรต ปธานราษฎร์ คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การท านายประสิทธภิาพการ
ท างานของ JUPYTER 
NOTEBOOK บน 
JUPYTERHUB โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง

Performance prediction 
of jupyter notenook in 
jupyterhub using 
machine learing

Performance prediction 
of jupyter notenook in 
jupyterhub using 
machine learing

2019 Internationnal 
Conference on 
Intelligent 
informatics and 
Biomedical Sciences 
(ICIIBMS)

21-24 
October 
2019

19 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

67.67 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.วีรยทุธ เจริญ
เรืองกจิ

36 58199130039 นายสุทธิพงศ์ ผ่องแผ้ว คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การศึกษาการแบ่งกลุ่ม
เมล็ดพันธุ์ด้วยขอ้มลู
โครงสร้างของเมล็ด

STUDY OF THE SEE 
CLUSTERING PROCESS 
USING STRUCTURAL 
DATA

การศึกษาอลักอริธึมการ
แบ่งกลุ่มโดยใช้ K-mean
 ส าหรับการแยกเมล็ด
พันธุ์

A study of K-mean 
clustering algorithm 
for seed classification

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้าน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
ประยกุต์และระบบ
สารสนเทศคร้ังที ่14

23-ก.ค.-61 16 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

65.27 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.วีรยทุธ เจริญ
เรืองกจิ
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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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

37 58199130333 นายอภชิิต ปัตถาวรโร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การวิเคราะห?รู)แบบ
การบุกรุกบนระบบ
เครือขา่ยโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ของเคร่ือง

ANALYSIS OF 
INTRUSION 
DETECTION ON THE 
NETWORK USING THE 
MACHINE LEARNING 
TECHNIQUES

Anomaly-based 
network intrusion 
detection system 
through feature 
selection and hybrid 
machine learning 
technique

Proceedings 2018 
Sixteenth 
International 
Conference on 
ICT and 
Knowledge 
Engineering IEEE

2018/Volu
me 

16/Nov/64-
69

19 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

64.32 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ. ดร.วีรยทุธ เจริญ
เรืองกจิ

38 59199110042 นายกฤษฏิชนม์ ชนิลกลุ คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ การศึกษาความหนาแน่น
ของของไหลยวดยิง่และ
ความล฿กซาบซึมได้ของ
ตัวน ายวดยิง่ทีข่ึน้กบั
ทิศทางชนิดคล่ืนเอสด้วย
ทฤษฎกีึง่คลาสสิก

THE STUDY ON THE 
SUPERFLUID DENSITY 
AND THE 
PENETRATION DEPTH 
OF ANISOTROPIC S-
WAVE 
SUPERCONDUCTORS 
BY SEMICLASSICAL 
THEORY

The study on 
temperature dependent 
superfluid density of 
anisotropic 
superconductors

siam physics 
congress 2018

21-23 may 
2018

18 ก.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

77.34 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ. ดร.พงษ์แกว้ 
อดุมสมทุรหรัิญ

39 58199110155 นางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรี คณะวทิยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ตัวแทนความคิดทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปริมาณ
สัมพันธส์ าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Devlopment of learning 
management using 
scientific representation 
in stoichiometry for high 
school students

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ตัวแทนความคิดทาง
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปริมาณ
สัมพันธส์ าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Devlopment of learning 
management using 
scientific representation 
in stoichiometry for high 
school students

วารสารครุศาสตร์
อตุสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ปีที่ 17 
ฉบับที่ 3 
เดือน
กนัยายน-
ธนัวาคม 
2561

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

88.25 
คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ. ดร.มะยโูซ๊ะ กโูน

40 59199110146 นายรวนิศักด์ิ ภูมิธนนิเวศน์ คณะวทิยาศาสตร์ ชีววทิยา การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง 
ระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน

Develoment of learning 
achievementof senior 
secondents on the topic 
of endocrine system by 
using problem-based 
learning

การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง 
ระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน

Develoment of learning 
achievementof senior 
secondents on the topic 
of endocrine system by 
using problem-based 
learning

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ 
วทิยาศาสตร์วจิัย คร้ังที่
 10

 24-25 
พฤษ๓คม 
2561

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

71.50 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ. ดร.สมเกยีรติ 
พรพิสุทธิมาศ

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 4  รำย)
41 58199130358 น.ส.สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธิ์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์
ศิลปกรรม 

(นวตักรรมการ
ออกแบบ)

การศึกษาและพัฒนาพิพธ
ภัณฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริง
บนบรรจุภัณฑ์

Study and Development of 
Thai Cordial virtual museum 
on packaging

การศึกษาและพัฒนาพิพธ
ภัณฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริง
บนบรรจุภัณฑ์

Study and Development of 
Thai Cordial virtual museum 
on packaging

มศว วจิัย คร้ังที่ 11 29-30 
มีนาคม 2561

22 ต.ค. 
61

30 ต.ค. 
61

63 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ. ดร.อรัญ วานิชกร
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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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

42 58199130242 น.ส.วนิริกา ถวลิกานนท์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปกรรม 
(นวตักรรมการ

ออกแบบ)

การศึกษาและพัฒนาเคร่ือง
แต่งกายสตรีส าหรับผู้ที่มี
สายตาเลือนรางในช่วงวยั
ท างาน

Study and Development for 
ladies costumes emphasis 
on workableaged people 
with low vision

การศึกษาและพัฒนาเคร่ือง
แต่งกายสตรีส าหรับผู้ท่ีมี
สายตาเลือนรางในช่วงวยั
ท างาน

Study and Development for 
ladies costumes emphasis 
on workableaged people 
with low vision

มศว วจิัย คร้ังที่ 12 29-30 
มีนาคม 2562

22 ต.ค. 
61

30 ต.ค. 
61

63.50 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ. ดร.รวิเทพ มสิุกะ
ปาน

43 56199130297 นายณรงค์วทิย ์วงษ์สินธุ์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา (ดนตรี
ศึกษา)

การศึกษาสภาพปัญหาการ
สอนในรายวชิาดนตรีสากล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกดั
เขตพื้นที่การศึกษา 1 กรุงเทพ

The problems of 
International music 
teaching in the lower 
secondary education 
level at secondary 
schools under the office 
of educatioonal service 
area 1 bangkok

The problems of 
International music 
teaching in the lower 
secondary education 
level at secondary 
schools under the office 
of educatioonal service 
area 1 bangkok

SAMIC the 5th 
social Sciences Arts 
and Media 
Internation 
conference 2018

14-15 june 
2018

20 ก.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

65.40 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ. ดร.สิชฌน์เศก 
ยา่นเดิม

คณะสงัคมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 4  รำย)
44 58199130149 ร้อยเอกอณัณพ หักฤทธิศึ์ก คณะสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ การเปรียบเทียบการประเมิน

ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง
ของภาพถ่ายออร์โธท่ีได้จาก
ระบบเครือข่ายการรังวดัด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ในทันที
และแบบสถิติ

A comparison of 
Accuracy Position of 
Orthophoto Derived 
Network-based Real 
Time Kine and Static 
Survey

การเปรียบเทียบการประเมิน
ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง
ของภาพถ่ายออร์โธที่ได้จาก
ระบบเครือข่ายการรังวดัด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ในทันที
และแบบสถิติ

A comparison of 
Accuracy Position of 
Orthophoto Derived 
Network-based Real 
Time Kine and Static 
Survey

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
คร้ังที่ 13 ประจ าปี 
2563

  
20/12/2563

12 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

75 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.วิชัย พันธนะ
หรัิญ

45 58199110162 ร้อยเอกรวร์ีธชั   กองเมือง คณะสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ การเปรียบเทียบการหาค่า
ปริมาณไอน้าในบรรยากาศ 
ระหวา่งการใช้เคร่ืองตรวจ
วดัความดันบรรยากาศและ
อณุหภูมิ กบัแบบจ้าลอง
ความดันบรรยากาศและ
อณุหภูมิสากล

A comparison of 
precipitable water vapor 
from GNSS CORS between 
Meteorological Sensor and 
GPT Model

การเปรียบเทียบการหาค่า
ปริมาณไอน้าในบรรยากาศ 
ระหวา่งการใช้เคร่ืองตรวจ
วดัความดันบรรยากาศและ
อณุหภูมิ กบัแบบจ้าลอง
ความดันบรรยากาศและ
อณุหภูมิสากล

A comparison of 
precipitable water vapor 
from GNSS CORS between 
Meteorological Sensor and 
GPT Model

Journal of RESGAT 
วารสารสมาคมส ารวจ
ข้อมูลระยะไกลและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

แห่งประเทศไทย

61/19/ม.
ค../9-16

12 ธ.ค. 
61

27 ก.ย. 
61

81 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.วิชัย พันธนะ
หรัิญ

46 58199130153 นายวรพล ศิริชื่นวจิิตร สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ พระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกล้าเจ้าอยูห่ัวเกีย่วกบัเด็ก 
(พ.ศ.2453 - 2468)

THE ROYAL INITATIVE OF 
KING RAMA VI ABOUT 
JUVENILES (1910 - 1925)

พระบาทสมเด็จพระมงกฏุ
เกล้าเจ้าอยูห่ัวกบัการปลูกฝัง
เด็กให้เป็นพลเมืองดีของชิต 
(พ.ศ.2453 - 2468)

King Rama VI and The 
Cultivating Good Moral 
Traits Citizenship In 
Juveniles (1910 - 1925)

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ SMARTS 
คร้ังที่ 8 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

21 ม.ิย. 61 6 พ.ย. 61 19 ก.ค. 
61

76.65 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ศิริพร ดาบ
เพชร

47 58199130335 พระเรวชั วชิชุประภากร คณะสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การน านโยบายการลง
รายการสัญชาติไทยไปปฏิบัติ
 กรณีศึกา อ าเภอโขงเจียม 
จังหวดัอบุลราชธานี

Implementation of polity on 
registration of thai nationlity: 
case study of Khong Chiam 
district, Ubon Rachathani 
province

การน านโยบายการลง
รายการสัญชาติไทยไปปฏิบัติ
 กรณีศึกา อ าเภอโขงเจียม 
จังหวดัอบุลราชธานี

Implementation of polity on 
registration of thai nationlity: 
case study of Khong Chiam 
district, Ubon Rachathani 
province

การประชุมเสนอ
ผลงานวจิัยระดับชาติ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธ ิราช คร้ังที่ 8

 23 พ.ย. 
2561

18 ก.ค. 
61

3 ธ.ค. 61 73.50 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสย
สมบัติ

คณะแพทยศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 3 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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

48 55199120055 นางสาวศิริรัตน์ บุญดิเรก คณะแพทยศาสตร์ ขีวภาพการแพทย์ การพัฒนาโมโนเอซิลกลี    
เซอรอลในรูปแบบอนุภาคนา
โนต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก

DEVELOPMENT OF 
MONOACYLGLYCEROL-
ENCAPSULATED 
NANOPARTICLES (NPs) 
AGAINST CERVICAL 
CANCER CELL LINES

Encapsulation of 
monomyristin into 
plymeric nanoparticles 
improved its in vitro 
antiproliferetive activity 
against cervical cancer 
cell

Colloids and 
Surfaces B: 
Biointerfaces

Volume 
176, 1 April 
2019, 
pages 9-17

11 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

78.50 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์
สัตยนนท์

49 55199120056 นางสาวสุกญัญา เพ็งพานิช คณะแพทยศาสตร์ ขีวภาพการแพทย์ ผลของกรดไขมัน
10-hydroxy-2decenoic 
acid (10-HDA) ต่อการเพิ่ม
จ านวนและการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็งเต้านม

The inhibitory effect of 
10-hydroxy-2decenoic 
ACID (10-HDA) on breast 
cancer cell proliferation 
and metastasis

Potential Role of Royal 
Jelly and 10-hydroxy-2-
decenoic acid as 
Metastasis in Triple-
negative Breast Cancer 
cells

Journal of the 
Medical Association 
of Thailand

2562/ก.ค. 
(จพสท
,ฉบับพิเศษ)

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

76.50 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.วัลยา ธเนศ
พงศธรรม

50 54299120002  นางสาวเดือนเต็ม ทองเผือก คณะแพทยศาสตร์ อณูชีววทิยา การพัฒนาวธิกีารตรวจเชื้อ
แคมไพโลแบคเตอร์ด้วยดีเอน็
เอไบโอเซนเซอร์

Development of DNA 
biosensor for detection 
of Campylobacter  spp

Develoment of the repid 
test kit for the the 
identification of 
Campylobacter spp. 
Based on in combination 
with a lateral flow 
dipstick (LFD) and gold 

journal of Science 
and Technology

2019/24 
january-
march,2019

21 ธ.ค. 
60

21 ธ.ค. 
61

70 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ

คณะพลศึกษำ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย ป.โท จ ำนวน 3 รำย)
51 55299150019 นายศุภกร บัวอยู่ พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา (การจัดดาร
เรียนรู้พลศึกษา)

การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่
ส าหรับเด็กปฐมวยั

The Development of the 
Physical Education to 
Delelop Gross Muscle 
for Early Chidhood 

การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่
ส าหรับเด็กปฐมวยั

The Development of the 
Physical Education to 
Delelop Gross Muscle 
for Early Chidhood 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสงขลานคริ
นทร์ วทิยาเขตปัตตานี

ปีที่ 30/
ฉบับที่ 2 
(พค. - สค.  
62)

20 พ.ค. 
61

3 ธ.ค. 61 63.03 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.พิมพา มว่งศิริ
ธรรม

52 59199130334 นายจิรานุวฒัน์ ค าปลิว พลศึกษา การจัดการกฬีา
และนันทนาการ

ความสัมพันธร์ะหวา่งเจตคติ
และพฤติกรรมการปฏิบัติ
เกีย่วกบันันทนาการ ของ
นักศึกษามหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

RELATIONSHIP BETWEEN 
ATTITUDE AND BEHAVIOR 
TOWARDS RECREATION OF 
RAJAMANGALA UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY 
KRUNGTHEP STUDENT

ความสัมพันธร์ะหวา่งเจตคติ
และพฤติกรรมการปฏิบัติ
เกีย่วกบันันทนาการ ของ
นักศึกษามหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

RELATIONSHIP BETWEEN 
ATTITUDE AND BEHAVIOR 
TOWARDS RECREATION OF 
RAJAMANGALA UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY 
KRUNGTHEP STUDENT

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ (การบูร
ณาการความรู้เพื่อ

สังคมที่ยัง่ยนื) คร้ังที่ 3

18-20 ก.ค. 
2561

10 ส.ค. 
61

4 ก.ย. 61 77.01 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.อษุากร พันธุ์วา
นิช

53 56299130129 นายจตุรนต์ ล่ิมหัน คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา

แรงจูงใจในการตัดสินใจเล่น
กฬีาฟุตซอลอาชีพ

The Motivated Making 
regarding Professional 
Futsal Sport

แรงจูงใจในการตัดสินใจเล่น
กฬีาฟุตซอลอาชีพ

The Motivated Making 
regarding Professional 
Futsal Sport

วารสารสุขศึกษา พล
ศึกษา และสันทนาการ

ปีที่ 45 เล่มที่
 1 เดือน
มกราคม-
มิถุนายน 
2562

21 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

61 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ.ดร.ภาคภมู ิ
รัตนโรจนากลุ
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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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

54 56299130128 นายสุคนธ ์อนุนิวฒัน์ คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา

ผลของการฝึกด้วย ที อาร์ 
เอก็ซ์ และการฝึกด้วย
น้ าหนักของร่างกายท่ีมี
ผลค่อความแข็งแรงอดทน
ของกล้ามเนื้อ

Effects of TRX Training 
and body Weight training 
on muscle Strength and 
Endurance

ผลของการฝึกด้วย ที อาร์ 
เอก็ซ์ และการฝึกด้วย
น้ าหนักของร่างกายที่มี
ผลค่อความแข็งแรงอดทน
ของกล้ามเนื้อ

Effects of TRX Training 
and body Weight training 
on muscle Strength and 
Endurance

วารสาร สุขศึกษา พล
ศึกษา และสันทนาการ

ปีที่ 45 เล่มที่
 1 เดือน
มกราคม-
มิถุนายน 
2562

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

73 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ทศพล ธานี

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 5 รำย)
55 57199130064 นางสาวรัชวรรณ พรมลี คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ

ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(ภาษาไทย)

ผลการใช้กลวธิกีารสอนแบบ
 SQ5R ร่วมกบักลวธิกีาร
สอนอา่นแบบแลกเปล่ียน
บทบาทเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอา่น
เพื่อความเข้าใจ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

Effect of Using SQ5R 
strategies along with 
Reciprocal reading 
strategies to reinforce 
the reading 
comprehension abilities 
of matthayomsuksa III 
students

ผลการใช้กลวธิกีารสอนแบบ
 SQ5R ร่วมกบักลวธิกีาร
สอนอา่นแบบแลกเปล่ียน
บทบาทเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอา่น
เพื่อความเข้าใจ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

Effect of Using SQ5R 
strategies along with 
Reciprocal reading 
strategies to reinforce 
the reading 
comprehension abilities 
of matthayomsuksa III 
students

การประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ ราชภัฏวจิัย
 คร้ังที่ 5

2-5 ธนัวาคม
 2561

12 ต.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

62.64 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.รุ่งอรุณ โรจน์
รัตนาด ารง ไชยศรี

56 57199130067 นายทวชิ อศัวตระกลูวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(ภาษาไทย)

ผลของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แนวการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนร่วมกบักลวธิ ี
RAFT ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการเขียน
ความเรียงและเจตคติติอการ
เขียนความเรียงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

Effects of Using process 
writing approach along 
with RAFT strategy to 
writing ability and 
attitude towards writing 
of matthayomsuksa 6 
students.

ผลของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แนวการสอนเขียนแบบ
เน้นกระบวนร่วมกบักลวธิ ี
RAFT ท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการเขียน
ความเรียงและเจตคติติอการ
เขียนความเรียงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 7

Effects of Using process 
writing approach along 
with RAFT strategy to 
writing ability and 
attitude towards writing 
of matthayomsuksa 6 
students.

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
คร้ังที่ 13 ประจ าปี 
2561

  
20/12/2561

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

82 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ศุภวรรรณ 
สัจจพิบูล

57 57199130063 นายพล พิมพ์โพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(ภาษาไทย)

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดอรรถฐานร่วมกบั
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์
ที่มีต่อความสามารถในการ
เขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์และเจตคติต่อการ
เขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรยนีชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5

Effects of using genre-
based concept along 
with synectics teaching 
method on poetry 
writing abillity and 
atitude toward creative 
poetry writing of 
matthayomsuksa v 
students

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดอรรถฐานร่วมกบั
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์
ท่ีมีต่อความสามารถในการ
เขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์และเจตคติต่อการ
เขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรยนีชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5

Effects of using genre-
based concept along 
with synectics teaching 
method on poetry 
writing abillity and 
atitude toward creative 
poetry writing of 
matthayomsuksa v 
students

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
คร้ังที่ 13 ประจ าปี 
2561

  
20/12/2561

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

80.67 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ศุภวรรรณ 
สัจจพิบูล
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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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

58 59199130123 นายพีระเสก บริสุทธิบ์ัวทิพย์ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ 
(ภาษาไทย)

ผลของการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ทางร่วมกบัทารศึกษาบันเทิง
และการจัดการเรียนรู้
แบบเดิมที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยและ
ความสุขในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีท่ี 6

The Effects of Learning 
Management Based on 
Flipped Classroom 
Concept With 
Edutainment and 
Traditional Learning 
Management on Thai 
Languaguage Learning 
Achievement and 
Happiness in Learning of 
Grade 12 Students

ผลของการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ทางร่วมกบัทารศึกษาบันเทิง
และการจัดการเรียนรู้
แบบเดิมท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยและ
ความสุขในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีท่ี 7

The Effects of Learning 
Management Based on 
Flipped Classroom 
Concept With 
Edutainment and 
Traditional Learning 
Management on Thai 
Languaguage Learning 
Achievement and 
Happiness in Learning of 
Grade 12 Students

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
คร้ังที่ 13 ประจ าปี 
2562

  
20/12/2562

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

79.94 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ศุภวรรรณ 
สัจจพิบูล

59 59199130119 นางสาวจรรยา เกดิแกว้ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วย
กลวธิ ีKWHLAQ ที่มีค่อ
ความสามารถในการอา่นจับ
ใจความและนิสัยรักการอา่น
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปี
ที่ 1

Effects of Instruction 
Using KWHLAQ 
stratategy on Reading 
Comprehension and 
Reading Habit of Sventh 
Grade students

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วย
กลวธิ ีKWHLAQ ที่มีค่อ
ความสามารถในการอา่นจับ
ใจความและนิสัยรักการอา่น
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปี
ท่ี 2

Effects of Instruction 
Using KWHLAQ 
stratategy on Reading 
Comprehension and 
Reading Habit of Sventh 
Grade students

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยธุยา คร้ังที่ 9
 และการประชุม
วชิาการระดับชาติ 
ปริญญาตรี

18-19 
ตุลาคม 2561

20 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

78.92 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ศุภวรรรณ 
สัจจพิบูล

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
60 59199130148 นายมลธวฒัน์ กจิสวสัด์ิ คณะมนุษยศาสตร์ จิตวทิยาพัฒนาการ การพัฒนาจิตสาธารณะของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
 โรงเรียนนักบุญเปโตร

The development of 
public mind of 
matthayomsuksa one 
students at saint peter 
school

การพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
 โรงเรียนนักบุญเปโตร

The development of 
public mind of 
matthayomsuksa one 
students at saint peter 
school

วารสารวชิาการ
วทิยาลัยแสงธรรม

ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2 
เดือน ก.ค.-
ธ.ค. 2561

28 พ.ย. 
61

21 ธ.ค. 
61

87.03 
คะแนน 
ระดับ ดีมาก

อ.ดร.ภญิญาพันธ์ 
เพียซ้าย

61 57199110070 นางสาวภัทรานิษฐ์ พันธุน์วล มนุษยศาสตร์ ภาษาองักฤษ การวเิคราะห์เร่ืองความ
ต้องการในด้านทักษะการ
ส่ือสารภาษาองักฤษที่จ าเป็น
ของพนักงานฝ่ายการ
โดยสารท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ

Needs anslysis in english 
oral communication of 
passenger service agents 
art suvarnabhumi airport

การวเิคราะห์เร่ืองความ
ต้องการในด้านทักษะการ
ส่ือสารภาษาองักฤษท่ีจ าเป็น
ของพนักงานฝ่ายการ
โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ

needs anslysis in english 
oral communication of 
passenger service agents 
art suvarnabhumi airport

The 12th Malaysia 
International 
Conference on 
English Language 
Tedching (MICELT) 
2018

4 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 
61

69 คะแนน
ระดับ ผ่าน

ผศ.ณัฏฐา แกว้ฉา

สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย ป.โท จ ำนวน 1 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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

62 57199120094 นางสาวปริญวทิย ์นุราช สถาบันพฤติกรรม
ศาสตร์

การวจิัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยกุต์

การวจิัยและพัฒนา
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพช่องปากและ
พฤติกรรมการส่ือสารท่ีเน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง

RESEARCH AND 
DELELOPMENT 
TEACHING PROGRAM 
FOR ORAL HEALTH 
LITERACY AND PATIENT-
CENTERED 
COMMUNICATION 
PROMOTION OF DENTAL 
STUDENTS

ผลของโปรแกรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบ
รู้ด้านสุขภาพช่องปากและ
พฤติกรรมการส่ือสารที่เน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลางของ
นิสิตทันตแพทย์

Effect of Teaching 
Program on Oral Health 
Literacy and Patient-
centered 
Communication 
Promotion

วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1 
มกราคม 
2562

19 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

91 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

รศ.ดร.องัศินันท์ 
อนิทรก าแหง

63 57199130418 นางภรณี วริเศรณี สถาบันพฤติกรรม
ศาสตร์

การวจิัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยกุต์

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและด้านบุคคลท่ี
เกีย่วข้องกบัพฤติกรรม
หลีกเล่ียงการพนันบอลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร

Social Environmental 
and Personal factors 
related to soccer bet 
avoidance behavior of 
high school students in 
the Bangkok metropolis 
affiliation school

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและด้านบุคคลท่ี
เกีย่วข้องกบัพฤติกรรม
หลีกเล่ียงการพนันบอลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร

Social Environmental 
and Personal factors 
related to soccer bet 
avoidance behavior of 
high school students in 
the Bangkok metropolis 
affiliation school

วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์

ปีที่ 25 
ฉบับที่ 1 
มกราคม 
2562

18 ธ.ค. 
61

21 ธ.ค. 
61

75 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.องัศินันท์ 
อนิทรก าแหง

คณะเภสชัศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
64 59199130268 นายอศิเรศ ปัญญา เภสัชศาสตร์ วทิยาการเภสัช

ภัณฑ์
การพัฒนาเซร่ัมจากสารสกดั
บัวบก

DEVELOPMENT OF 
SERUM FROM CENTELLA 
ASIATICA EXTRACT

DEVELOPMENT OF 
SERUM FROM CENTELLA 
ASIATICA FOR 
DEPRESSED SCAR: effects 
of formulating 
parameters

International 
Conference and 
Exhibition on 
PHARMACEUTICAL 
SCIENCES AND 
TECHNOLOGY 2018

2561 19 ธ.ค. 
61

22 ก.พ. 
60

68.25 
คะแนน
ระดับผ่าน

อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกลุ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน มกรำคม 2562 ทัง้หมด จ ำนวน 64  รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม
1 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม 31 31
2 คณะวศิวกรรมศำสตร์ 2 2
3 คณะวทิยำศำสตร์ 6 1 7
4 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 3 3
5 คณะสงัคมศำสตร์ 4 4
6 คณะแพทยศำสตร์ 3 3
7 คณะพลศึกษำ 3 1 4
8 คณะศึกษำศำสตร์ 5 5

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก
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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 ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 1/2562 (วนัที ่15 มกรำคม 2562)
ประจ ำเดอืน มกรำคม 2562

9 คณะมนุษยศำสตร์ 2 2
10 สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ 1 1 2
11 คณะเภสชัภณัฑ์ 1 1

58 6 64รวม
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