
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561   

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

 

  

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   
1   59199150028 นำงสำวโศรดำ สุรเทวมิตร    

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์   
1 56199150034 นำงสำวณัฐกำ สงวนวงษ ์   

2 56199150035 นำงสำวปนำลี แทนประสำน   

3 56199150029 นำยวิญญ์ทัญญู บุญทัน   

4 56199150027 นำงเพ็ญนภำ แก้วเขียว   

5 56199150033 นำยอ ำนำจ ไพนุชิต   

 สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ   
1 57199120019 นำงสำวฐิติพร ปัญญำชนะกุล   

 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   
1 56199150065 นำยปฐมชัย ธะนะเนตร   

2 56199150064 นำงสำวนภัสนันท์ แจ่มฟุ้ง   

3 56199150061 นำงฉันทิดำ สนิทนรำทร เวชมงคลกร   

4 56199150055 นำงธันยวนันฐ์ เลียนอย่ำง   

5 56199150076 นำงรัชนี อ่ิมอก   

 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์   
1 54199120068 นำงสำวสุพัฒนำ เตโชชลำลัย   

    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ   
1 56299150008 นำงสำวพรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์   

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

 

  

 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์   

1 57199130464 นำยโชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง   

 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
1 57199130079 นำงธัญญรัตน์ อุยโต   

2 57199130074 นำยนรินทร์ เทพศิริ   

 สาขาวิชา ศิลปศึกษา   
1 57199130389 นำงสำวกิ่งกำญจน์ หมำยงำม   

2 57199130404 นำงสำวอรุณกมล สุขพิบูลย์   

 สาขาวิชา คณิตศาสตร์   
1 57199110246 นำยศรำวุฒิ เพชรอินทร์   

2 57199110031 นำงสำวพีรดำ วิชำมุข   

3 60199110002 นำยวีริศ กิตติวรำกูล   

4 60199110137 นำยทัศน์พล วิเศษ   

 สาขาวิชา ชีววิทยา   
1 58299110002 นำงสำวสุชำวดี สมส ำรำญ   

2 60199110147 นำงสำวชนำกำนต์ อินทศรี   

3 60199110149 นำยปกรณ์ เล็กวงศ์ไพบูลย์   

4 60199110150 นำยปัญญำวุฒิ รัตนำรมย์   

 
  

  
มีหน้าต่อ 

 
 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา เคมี   
1 60199110142 นำงสำวณัฏฐริกำนต์ ค้ ำชู   

2 60199110143 นำยนรพนธ์ คนสูง   

 สาขาวิชา ฟิสิกส์   
1 60199110152 นำงสำวปิยำอร ทรัพย์ผ้ำพับ   

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   
1 57199130194 นำงสำวดวงกมล เพชรประพันธ์   

2 57199130190 นำงสำวจีรวรรณ บุญพิทักษ์   

3 58299130021 นำงสำวอุษำวดี บุญหุ่น   

4 59199110024 นำงสำวเบญจพร เจียมศรีพงษ์   

5 59199130066 นำยนวพล ธำรำชีวิน   

6 58199130132 นำงสำววิลำวัณย์ ปั๋นนำมวงศ์   

 สาขาวิชา การตลาด   
1 60199130346 นำงสำวแพรววดี ฤกษ์พินธุวัฒน์   

2 60199130353 นำงสำววิจิตรำ ต่อตรงนิสำร   

3 60199110109 นำยวรญำ กฤษณะมนตรี   

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   

1 58199130327 นำยธนัท จรณะสมบูรณ์   

 สาขาวิชา วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล   
1 59199110081 นำงสำวพฤติกำรต์ สินปรีชำนนท์   

 สาขาวิชา ทันตกรรมคลินิก   
1 59199110076 นำงสำวชุติมำ แก้วก ำไร   

2 59199110077 ร้อยเอกหญิงพรรณปพร พิริยะโยธิน   

    มีหน้าต่อ 

 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

1 58199110105 นำยพลรบ โพธิ์ก ำเนิด   

 สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์   
1 58199110136 นำงสำวปรียำรัช วิเศษขันธุ์   

 สาขาวิชา กายภาพบ าบัด   
1 57199110183 นำงสำวทิพวิมล ศิลปชัย   

 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   
1 59199130272 นำงสำวกรกนก แขดวง   

2 57199130517 นำงสำวกชกร บุญยพิทักษ์สกุล   

3 57199130413 นำงสำวกนกอร เนตรชู   

4 57199130523 นำงสำวสวรรยำ ทองแม้น   

 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย   
1 58199110092 นำยศุภณัฐ นำคเอ่ียม   

 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)   

 สาขาวิชา ศิลปกรรม (นวัตกรรมการออกแบบ)   
1 58199130241 นำงสำวณัชชำ ปำนพรม   

2 58199130349 นำงสำวชลกำนต์ ชำญสมุทร   

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา ภาษาไทย  
(การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) 

  

1 59199130369 นำงสำว Shun Lae Win   

2 58199130024 นำงสำวพัสวรรณ ศรีลำน   

 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ   
1 58199110007 นำงสำวปัณฑำ สมคิด   

     

    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   
1 58199130302 นำงสำวทรำย ศรีเงินยวง   

     

 
 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  9 กรกฎำคม  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 9 รำย)
1 57199130194 นางสาวดวงกมล เพชรประพันธ์ คณะบริหารธุรกจิ

เพือ่สังคม
การจดัการ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตทีม่
อทิธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือผักออร์แกนิกของ
ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

Marketing mix factors 
lifestyles infestyles 
influencing the 
purchase of organic 
vegetables of 
consumers in bangkok

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตทีม่
อทิธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือผักออร์แกนิกของ
ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

Marketing mix factors 
lifestyles infestyles 
influencing the 
purchase of organic 
vegetables of 
consumers in bangkok

24 พ.ค. 
62

28 พ.ค. 
62

64.01 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.กาญณ์ระวี 
อนันตอคัรกลุ

2 57199130190 นางสาวจรีวรรณ บุญพิทักษ์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ความคาดหวัง การรับรู้ 
และแนวทางการพัฒนา
ต่อคุณภาพการบริการ 
ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Expectation 
perception and 
development 
guidelines service 
quality of academic 
promotion and 
registration office 
dusit university

ความคาดหวัง การรับรู้ 
และแนวทางการพัฒนา
ต่อคุณภาพการบริการ 
ส านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Expectation 
perception and 
development 
guidelines service 
quality of academic 
promotion and 
registration office 
dusit university

วารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยสวน
ดุสิต

ปีที ่15 
ฉบับที ่2 
เดือน
พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2562

24 พ.ค. 
62

28 พ.ค. 
62

79.01 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.กาญณ์ระวี 
อนันตอคัรกลุ

3 58299130021 นางสาวอษุาวดี บุญหุ่น คณบริหารธรุกจิ
เพื่อสังคม

การจัดการ แรงจูงใจในการท างานท่ี
ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท
ข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร
 กรณีศึกษา ยา่นถนน
เพชรบุรี อโศก รัชดาภิเษก 
พระราม 9

Work motivation 
affecting job 
engagement among 
employees of 
multinational companies 
in the bangkok 
metropolitan area: case 
stuy of petchburi, asoke, 
ratchadapisek and rama 
nine road area

แรงจูงใจในการท างานท่ี
ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท
ข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร
 กรณีศึกษา ยา่นถนน
เพชรบุรี อโศก รัชดาภิเษก 
พระราม 9

Work motivation 
affecting job 
engagement among 
employees of 
multinational companies 
in the bangkok 
metropolitan area: case 
stuy of petchburi, asoke, 
ratchadapisek and rama 
nine road area

5 ม.ิย. 62 7 ม.ิย. 62 61 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.ไพบูลย ์อาชา
รุ่งโรจน์

4 59199110024 นางสาวเบญจพร เจยีมศรีพงษ์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อ
ความต้ังใจซ้ือเส้ือผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจ
เนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

Factors influencing 
intentions to 
purchase online 
among generation Y 
consumers in the 
bangkok area and 
vicinity

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อ
ความต้ังใจซ้ือเส้ือผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจ
เนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

Factors influencing 
intentions to 
purchase online 
among generation Y 
consumers in the 
bangkok area and 
vicinity

7 ม.ิย. 62 24 ม.ิย. 
62

70.67 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.วรินร าไพ 
รุ่งเรืองจติต์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

5 59199130066 นายนวพล ธาราชีวนิ คณะบริหารธรุกจิ
เพื่อสังคม

การจัดการ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การประหยดัพลังงานไฟฟ้า
ของบุคลากรใน
สถาบันอดุมศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร

Participation behavior in 
electrical energy saving 
among employees at 
the higher edcation 
institutions in bangkok

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การประหยดัพลังงานไฟฟ้า
ของบุคลากรใน
สถาบันอดุมศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร

Participation behavior in 
electrical energy saving 
among employees at 
the higher edcation 
institutions in bangkok

เผยแพร่บนเวป็ไซต์ 17 พ.ค. 
62

22 พ.ค.
62

63.01 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.ญาณพล แสง
สันต์

6 58199130132 นางสาววลิาวณัย ์ปั๋นนามวงค์ คณะบริหารธรุกจิ
เพื่อสังคม

การจัดการ ปัจจัยท่ีมีอทิธพิลต่อความ
ต้ังใจใช้บริการกรุงไทยพร้อม
เพย ์(KTB Prompay) ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารใน
ประเทศไทย

Factors influencing 
intention to use 
krungthai prompay (KTB 
prompay) among 
serviced user in thailand

ปัจจัยท่ีมีอทิธพิลต่อความ
ต้ังใจใช้บริการกรุงไทยพร้อม
เพย ์(KTB Prompay) ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารใน
ประเทศไทย

Factors influencing 
intention to use 
krungthai prompay (KTB 
prompay) among 
serviced user in thailand

เผยแพร่บนเวป็ไซต์ 15 พ.ค. 
62

22 พ.ค.
62

71.67 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.อนิทกะ พิริยะกลุ

7 60199130346 นางสาวแพรวดี ฤกษ์พินธวุฒัน์ คณะบริหารธรุกจิ
เพื่อสังคม

การตลาด การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการท่ีมีอทิธพิลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าน้ าด่ืมอยา่ง
ฉับพลันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Integrated marketing 
communication on 
impulse buying of 
drinking water in the 
bangkok metropolitan 
area

การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการท่ีมีอทิธพิลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าน้ าด่ืมอยา่ง
ฉับพลันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Integrated marketing 
communication on 
impulse buying of 
drinking water in the 
bangkok metropolitan 
area

เผยแพร่บนเวป็ไซต์ 17 พ.ค. 
62

22 พ.ค.
62

67.15 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.อจัฉรียา ศักด์ิน
รงค์

8 60199130353 นางสาววจิิตรา ต่อตรงนิสาร คณะบริหารธรุกจิ
เพื่อสังคม

การตลาด ปัจจับด้ายผลิตภัณฑ์ และ
คุณค่าตราสินค้าท่ีมีอทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้าน อาฟเตอร์ ย ูของ
ผู้บริโภคช่วงอายเุจนวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Product factors and 
brand values influencing 
the service usage 
behaviors of generation 
Y consumers at the after 
you café in the bangkok 
metropolitan area

ปัจจับด้ายผลิตภัณฑ์ และ
คุณค่าตราสินค้าท่ีมีอทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้าน อาฟเตอร์ ย ูของ
ผู้บริโภคช่วงอายเุจนวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Product factors and 
brand values influencing 
the service usage 
behaviors of generation 
Y consumers at the after 
you café in the bangkok 
metropolitan area

เผยแพร่บนเวป็ไซต์ 17 พ.ค. 
62

22 พ.ค.
62

63.83 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.อจัฉรียา ศักด์ิน
รงค์

9 60199110109 นายวรญา กฤษณะมนตรี คณะบริหารธรุกจิ
เพื่อสังคม

การตลาด แรงจูงใจที่มีอทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเท่ียวเขตอทุยาน
ประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา

Motivation influencing 
on traveling behavior on 
ayutthaya hitorical park 
in ayuthaya province

แรงจูงใจที่มีอทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเท่ียวเขตอทุยาน
ประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา

Motivation influencing 
on traveling behavior on 
ayutthaya hitorical park 
in ayuthaya province

เผยแพร่บนเวป็ไซต์ 15 พ.ค. 
62

22 พ.ค.
62

64.83 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.ณักษ์ กลิุสร์
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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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 3 รำย และ ป.เอกจ ำนวน 5 รำย)
10 56199150034 นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ การวิจยัและ

พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์

ความหมายและการ
เสริมพลังอ านาจภายใน
ของแมเ่ล้ียงเด่ียวใน
สังคมไทย

Meaning and 
enhancement of the 
personal power of 
single mothers in thai 
society

การศึกษาพลังอ านาจ
ภายในของแมเ่ล้ียงเด่ียว
ในสังคมไทย

A study of personal 
of single-mothers in 
Thai society

วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโฒ

ปีที ่19 
ฉบับที ่2 
เดือน
กรฎาคม-
ธันวาคม 
2561

21 ม.ิย. 
62

11 ม.ีค. 
62

85 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร.พิศมยั 
รัตนโรจน์สกลุ

11 56199150035 นางสาวปนาลี แทนประสาน คณะศึกษาศาสตร์ การวิจยัและ
พัฒนาศักยภาพ

มนุษย์

การศึกษาและการสร้าง
กลุ่มฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
ความซ่ือตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

A STUDY AND A 
TRAINING GROP 
CONSTRUCTION FOR 
DEVELOPMENT 
ACADEMIC INTEGRITY 
OF UNDERGRADUATE 
STUDENTS

การศึกษาความซ่ือตรง
ทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

A study of academic 
integrity of 
undergraduate 
students

วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

ปีที ่8 
ฉบับที ่1 
มกราคม-
มถินุายน 
2562

24 ม.ิย. 
62

24 ม.ิย. 
62

84 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

12 56199150029 นายวิญญ์ทัญญู บุญทัน คณะศึกษาศาสตร์ การวิจยัและ
พัฒนาศักยภาพ

มนุษย์

การวิจยัและพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมพฤฒ
พลังตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและการเรียนรู้บน
ความท้าทาย

RESEARCH AND 
MODEL 
DEVELOPMENT TO 
PROMOTE ACTIVE 
AGEING BASED ON 
THE CONCEPTS OF 
BRAIN-BASED 
LEARNING AND 
CHALLENGE BASED 
LEARNING

การวิเคราะหส์ภาพ
ชุมชนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุ

Analyzed of 
community 
conditions for 
enabling to older 
persons learning

Veridian 
E-Journal, 
Silpakorn 
University สาขา
มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ

12/2/
มนีาคม-
เมษายน 
2562/441/
427

28 ม.ิย. 
62

8 พ.ค. 62 86 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร.อทิธิพันธ์ สุว
ทันพรกลู
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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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

13 56199150027 นางเพ็ญนภา แกว้เขยีว คณะศึกษาศาสตร์ การวิจยัและ
พัฒนาศักยภาพ

มนุษย์

การศึกษาพัฒนาการ
คุณภาพการศึกษาผ่าน
โมเดลโค้งพัฒนาการ
ประเมนิคุณภาพภายนอก
เพือ่พัฒนาขอ้เสนอเชิง
นโยบายกระประกนั
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน

A sudy of school 
quality development 
using the growth 
curve model of 
external school 
quality assessment  
for developing 
internal school 
quality assurance 
policies  of the basic 
education level

การศึกษาพัฒนาการ
คุณภาพการศึกษาผ่าน
โมเดลโค้งพัฒนาการ
ประเมนิคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน

A sudy of school 
quality development 
using the growth 
curve model of 
external school 
quality assessment of 
the basic education 
level

วารสารการวัดผล
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ปีที ่24 
ฉบับที ่2 
ธันวาคม 
2561/166-
181

5 ม.ิย. 62 9 เม.ย. 
62

83 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์

14 56199150033 นายอ านาจ ไพนุชิต คณะศึกษาศาสตร์ การวิจยัและ
พัฒนาศักยภาพ

มนุษย์

การพัฒนาโปรแกรมการ
ฝึกเจริญสติเพือ่พัฒนา
บุคคลากรของโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์

DEVELOPMENT OF 
MINDFULNESS-BASED 
PRACTICE PROGRAMS 
TO ENHANCE STAFF, 
AND SCHOOL 
MINDFULNESS UNDER 
THE OFFICE OF 
PRACHUAP KHIRI 
KHAN PRIMARY 
EDUCATIONAL 
SERVICE AREA

ความเทีย่งตรงและความ
เชื่อมัน่ของแบบวัดการ
รับรู้สติของครูและ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกดั
ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1-3

The validity and 
reliability of teachers 
and school 
administrators 
mindfulness scale 
(TSAMS) under the 
office of prachuap 
khiri khan primry 
educationnal service 
area 1-3

วารสารการวัดผล
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

24/2/
ธันวาคม/
2561/294-
311

24 ม.ิย. 
62

22 เม.ย.
 62

79 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์

15 57199130464 นายโชติเวชญ์ อึง้เกล้ียง คณะศึกษาศาสตร์ การวจิัยและ
พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์

กระนวนการเรียนรู้สู่เยาวชน
นักคิดสร้างสรรค์

The learning process 
towards creative youth

กระนวนการเรียนรู้สู่เยาวชน
นักคิดสร้างสรรค์

The learning process 
towards creative youth

วารสารพัฒนศาสตร์ 
วทิยาลัยพัฒนศาสตร์ 
ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสต
ร์

ปีที่ 2 ฉบับที่
 2 ก.ค.-ธ.ค.
 62

6 ม.ิย. 62 13 พ.ค. 
62

86 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร.พิศมยั 
รัตนโรจน์สกลุ

16 57199130079 นางธญัญรัตน์ อยุโต คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้

การพัฒนาทักษะการเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยการจัดการ
เรียนรู้ แบบใช้สมองเป็นฐาน
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3

The development of 
writing skills in thai 
language by using brain 
based learning for grade 
3 students

การพัฒนาทักษะการเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยการจัดการ
เรียนรู้ แบบใช้สมองเป็นฐาน
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3

The development of 
writing skills in thai 
language by using brain 
based learning for grade 
3 students

การประชุมวชิาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ
 คร้ังที่ 48

14-ม.ิย.-62 30 พ.ค. 
62

25 ม.ิย. 
62

78 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ดวงใจ สีเขยีว

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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

17 57199130074 นายนรินทร์ เทพศิริ คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้

ผลของการจัดการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์โดยใช้โครงงาน
เป็นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และทักษะการ
ท างานเป็นทีม ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

Study of history learning 
management using 
project-based learning to 
promote critical thinking 
skills and teamwork 
ability among 
uppersecondary students

ผลของการจัดการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์โดยใช้โครงงาน
เป็นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และทักษะการ
ท างานเป็นทีม ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

Study of history learning 
management using 
project-based learning to 
promote critical thinking 
skills and teamwork 
ability among 
uppersecondary students

การประชุมวชิาการ
และน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการระดับชาติ 
CTTU Academic day
 คร้ังที่ 3

31-พ.ค.-62 11 ม.ิย. 
62

25 ม.ิย. 
62

62 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.วรวุฒิ สุภาพ

คณะมนุษยศำตร์ (ป.โท จ ำนวน 3 รำย)
18 59199130369 นางสาว Shun Lae Win คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย การเรียนการสอนภาษาไทย

โดยใช้นิทานไกส่ าหรับ
นักศึกษาชาวเมียนมา

Teaching Thai language 
with story of related 
chicken for myanmar 
students

การเรียนการสอนภาษาไทย
โดยใช้นิทานไกส่ าหรับ
นักศึกษาชาวเมียนมา

Teaching Thai language 
with story of related 
chicken for myanmar 
students

วารสารศิลปศาสตร์
ปริทัศน์

ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2 
ก.ค.-ธ.ค. 
2562

24 ม.ิย. 
62

27 ม.ิย. 
62

76.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุภคั 
มหาวรากร

19 58199130024 น.ส.พัสวรรณ ศรีลาน คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย การพัฒนาชุดการเรียนรู้
เกีย่วกบัอารยธรรมไทยโดย
ใช้บทเพลงเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยส าหรับนักศึกษา
เวยีดนาม

Applying music as a medium 
to improve the thai 
language skills of foreigners: 
the songs honoring king 
bhumibol adulyadej

International 
symposium on 

education, 
Psychology and 
social sciences

september 
10-13, 
2018 

fukuoka, 
Japan

24 ม.ิย. 
62

30 ต.ค. 
61

79.3 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นิธิอร พร
อ าไพสกลุ

20 58199110007 นางสาวปัณฑา สมคิด คณะมนุษยศาสตร์ องักฤษ The Quest for identity in 
diana wynne jones' 
Howl's moving castle

The Quest for identity in 
diana wynne jones' 
Howl's moving castle

วารสารวงขลานครินทร์ ปีที่ 25 
ฉบับที่ 2 
พ.ค.-ส.ค. 62

16 พ.ค. 
62

25 ม.ิย. 
62

83.66 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิม้
วิลัย

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 4 รำย)
21 58199130241 นางสาวณัชชา ปาพรม คณะศิลปกรรม

ศาสตร์
นวตักรรมการ
ออกแบบ

การศึกษาและพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเตรียมความ
พร้อมทางร่างกายส าหรับผู้ท่ี
ก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ

Study and development 
of physical preparation 
application design for 
people who enter elder 
society

การศึกษาและพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเตรียมความ
พร้อมทางร่างกายส าหรับผู้ท่ี
ก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ

Study and development 
of physical preparation 
application design for 
people who enter elder 
society

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ มศว วจิัย 
คร้ังที่ 11

30-ม.ีค.-61 24 ม.ิย. 
62

24 ม.ิย 
62

65.8  
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.รวิเทพ มสิุกะ
ปาน
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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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

22 57199130389 นางสาวกิง่กาญจน์ หมายงาม คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา กจิกรรมศิลปะเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอา่น
สะกดค าของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

Art activies to develop 
spelling and reading 
skills of grade 1 learning 
disability childrent

กจิกรรมศิลปะเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอา่น
สะกดค าของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

Art activies to develop 
spelling and reading 
skills of grade 1 learning 
disability childrent

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ การศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2562

31-พ.ค.-62 10 พ.ค. 
62

24 ม.ิย 
62

71.66 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวร
กติติ

23 58199130349 นางสาวชลกานต์ ชาญสมุทร วทิยาลัย
อตุสาหกรรม
สร้างสรรค์

นวตักรรมการ
ออกแบบ

การศึกษาและพัฒนา
เคร่ืองประดับจากเพชรซีก
เพื่อออกแบบเคร่ืองประดับ
ร่วมสมัย

Study and development 
jewelry from polki 
daimond to 
contemporary jewelry

การศึกษาและพัฒนา
เคร่ืองประดับจากเพชรซีก
เพื่อออกแบบเคร่ืองประดับ
ร่วมสมัย

Study and development 
jewelry from polki 
daimond to 
contemporary jewelry

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ "มศว วจิัย" 
คร้ังที่ 11

29-30 
มีนาคม 2561

24 ม.ิย. 
62

25 ม.ิย. 
62

66.2 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.อรัญ วานิชกร

24 57199130404 นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา การศึกษาชุดกจิกรรมศิลปะ
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในตนเองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

The study on art activiti 
for self-confidence 
enhancement on 
secondary students

การศึกษาชุดกจิกรรมศิลปะ
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในตนเองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

The study on art activiti 
for self-confidence 
enhancement on 
secondary students

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ "การศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
คร้ังที่ 3" ประจ า 25625

31-พ.ค.-62 10 พ.ค. 
62

1 ก.ค. 62 78 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวร
กติติ

คณะวทิยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 12 รำย ป.เอก จ ำนวน 1 รำย))
25 57199120019 นางสาวฐิติพร ปัญญาชนะกลุ คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ การศึกษากระบวนการรี

ไซเคิลพลาสติกชีวภาพชนิด
กรดพอลีดีแอลแลกติกโดยใช้
เอนไวม์ท่ีผลิตจากแอคติโน
มัยซีทิส

THE STUDY ON 
BIOLOGICAL RECYCLING 
PROCESS OF BIO-
PLASTIC, POLY ( DL-
LACTIC ACID) USING THE 
ENZYME PRODUCED BY 
ACTINOMYCETES

Poly(DL-lactide)-
degrading enzyme 
prodution by 
immobillized 
actinomadura 
keratinilytica strain T16-1 
in a 5-L fermenter 
vaa=rious fermentation 
processes

2017/30/no
vember/71-

76

13ม.ิย. 62 23 ธ.ค. 
61

96.6 
คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร.สุขมุาภรณ์ 
กระจา่งสังข์

26 57199110246 นายศราวุฒิ เพชรอนิทร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาผลการเรียนรู้ 
เร่ือง คณิตศาสตร์เชิงการ
จดั (Combinatorices) 
ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่1 ทีใ่ช้
การจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

A STUDY OF 
MATHAYOMSUKSA I 
STUDENTS' LEARNING 
OUTCOME ON 
COMBINATORICS VIA 
CONSTRUCTIVIST 
TEACHING

การศึกษาผลการเรียนรู้ 
เร่ือง คณิตศาสตร์เชิงการ
จดั (Combinatorices) 
ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่1 ทีใ่ช้
การจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

A STUDY OF 
MATHAYOMSUKSA I 
STUDENTS' LEARNING 
OUTCOME ON 
COMBINATORICS VIA 
CONSTRUCTIVIST 
TEACHING

วารสารครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

ปีที ่18 
ฉบับที ่2 
เดือน
พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2562

10 ม.ิย. 
62

24 ม.ิย. 
62

76.25 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ชิรา ล าดวนหอม
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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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

27 58299110002 นางสาวสชุชาววดี สมส าราญ คณะวทิยาศสาตร์ ชีววทิยา ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อ
การเจริญเติบโตและการต้าน
อนุมูลอสิระในต้นออ่น
ทานตะวนั

Effects of Sodium 
Chioride on Growth and 
Antioxidant Activity in 
Sunflower

ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อ
การเจริญเติบโตและการต้าน
อนุมูลอสิระในต้นออ่น
ทานตะวนั

Effects of Sodium 
Chioride on Growth and 
Antioxidant Activity in 
Sunflower

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ 
วทิยาศาสตร์วจิัย คร้ังที่
 10

24-25 พ.ค. 
 61

18 ม.ิย. 
62

17 ม.ค. 
62

76 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สมเกยีรติ 
พรพิสุทธิมาศ

28 57199110031 นางสาวพีรดา วชิามุข คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิเ์ร่ือง
การแกโ้จทยป์ัญหา
อตัราส่วนและร้อยละด้วย
วธิกีารสอนปกติควบคู่กบัวธิี
บาร์โมเดล ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2

Learning achievement 
mattayomsuksa II 
students: solving ratio 
and percentage word 
problems by normal 
teaching together with 
bar model method

การศึกษาผลสัมฤทธิเ์ร่ือง
การแกโ้จทยป์ัญหา
อตัราส่วนและร้อยละด้วย
วธิกีารสอนปกติควบคู่กบัวธิี
บาร์โมเดล ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2

Learning achievement 
mattayomsuksa II 
students: solving ratio 
and percentage word 
problems by normal 
teaching together with 
bar model method

วารสารครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

ปีที ่18 
ฉบับ 2 
เดือน พ.ค.
 - ส.ค. 62

19 ม.ีค. 
62

7 ม.ิย. 62 61.08 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.สุกญัญา หะยสีา
และ

29 58199130327 นายธนัท จรณะสมบูรณ์ คณะวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การท านายการซ้ือซ้ าของผู้
ซ้ือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
ของเคร่ืองจักร

A comparative study of 
repeat buyer prediction: 
Kaggle acquired value 
shopper case study

International 
conference on 
information science 
and system

march 16-
19,2019

10 พ.ค. 
62

2 ก.ค. 62 69.83 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยา
นนท์

30 60199110142 นางสาวณัฏฐริกานต์ ค้ าชู คณะวทิยาศาสตร์ เคมี การพัฒนากจิกรรมสะเต็ม
ศึกษาวชิาเคมี เร่ือง
สารละลาย:เจลพลังงานสูง 
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเปรียบเทียบผลการ
พัฒนาแนวคิดทางเคมีเร่ือง
สารละลายโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5

A Comparison on the 
results of develoment of 
chemical conccption on 
solution using STEM 
education lerning 
management inquiry-
bearning for tenth grade 
students

ประชุมวชิาการ
ระดับชาติ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 
ประจ าปี 2562

26-เม.ย.-62 19 ม.ิย. 
62

8 พ.ค.62 79.63 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต

31 60199110143 นายนรพนธ ์คนสูง คณะวทิยาศาสตร์ เคมี การพัฒนากจิกรรมสะเต็ม
ศึกษา เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อ
อตัราการเกดิปฏิกริิยาเคมี
เพื่อส่งเสริมแนวคิดทางเคมี
และทักษะในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาแนวคิดเร่ือง
ปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราการ
เกดิปฏิกริิยาด้วยกจิกรรมสะ
เต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึ
กาตอนปลาย

The Development of 
conception on factors 
affecting the rate of a 
chemical reaction with 
stem activity for high 
school students

การประชุมวชิาการ
เสนอผลงานวจิัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
คร้งที่ 20

15-ม.ีค.-62 19 ม.ิย. 
62

7 พ.ค. 62 82.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต

32 60199110152 นางสาวปิยาอร ทรัพยผ้์าพับ คณะวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ Cloud base height 
determination by 
meteorological model 
simulation over chiang 
mai winter 2016-2017

Cloud base height 
determination by 
meteorological model 
simulation over chiang 
mai winter 2016-2017

International 
confence  
engineering and 
Applied Sciences

june 4-
6,2019

3 ก.ค. 62 2 ก.ค. 62 82 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ 
เรืองรุ่งโรจน์
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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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

33 60199110002 นายวริีศ กติติวรากลู คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาความรู้เชิงมโน
ทัศน์และความสามารถใน
การพิสูจน์ เร่ือง วงกลม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
 ที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวธิกีารสร้าง
ข้อความคาดการณ์และ
พิสูจน์ร่วมกบัโปรแกรม 
GeoGebra

A study of 
mathayomsuksa III 
student' conceptual 
knowledge and proof 
abilities on circle via 
conjiecturing and proving 
method with geogebra 
progam

การศึกษาความรู้เชิงมโน
ทัศน์และความสามารถใน
การพิสูจน์ เร่ือง วงกลม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
 ที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวธิกีารสร้าง
ข้อความคาดการณ์และ
พิสูจน์ร่วมกบัโปรแกรม 
GeoGebra

A study of 
mathayomsuksa III 
student' conceptual 
knowledge and proof 
abilities on circle via 
conjiecturing and proving 
method with geogebra 
progam

วารสารครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

ปีที่ 18 
ฉบับที่ 2 
พ.ค.-ส.ค. 62

17 พ.ค. 
62

22 พ.ค. 
62

92 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

อ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย

34 60199110137 นายทัศน์พล วเิศษ คณะวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชุดกจิกรรมการเรียนการสอน
 เร่ือง ภาคตัดกรวย โดยใช้
เคร่ืองค านวณเชิงกราฟ 
TI-Nspir CX CAS ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

Instructional activity 
package on conic 
sections by using a TI-
Nspir CX CAS grapphing 
calculator for 
matthayom 4 students

ชุดกจิกรรมการเรียนการสอน
 เร่ือง ภาคตัดกรวย โดยใช้
เคร่ืองค านวณเชิงกราฟ 
TI-Nspir CX CAS ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

Instructional activity 
package on conic 
sections by using a TI-
Nspir CX CAS grapphing 
calculator for 
matthayom 4 students

วารสารครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

ปีที่ 18 ฉบับ
 2 เดือน 
พ.ค. - ส.ค. 
62

11 ม.ิย. 
62

24 ม.ิย. 
62

69.11 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.สายณัห ์โสระโร

35 60199110147 นางสาวชนากานต์ อนิทศรี คณะวทิยาศาสตร์ ชีววทิยา ค่าความชุกของการติดตัว
ออ่นพยาธใิบไม้ในหอยฝ่า
เดียวในพื้นที่เกษตรกรรม
จังหวดัฉะเชิงเทรา

Prevalence of larval 
stage of trematode 
infection in freshwater 
snails in agricultural 
areas in chachoengsao 
province

ค่าความชุกของการติดตัว
ออ่นพยาธใิบไม้ในหอยฝ่า
เดียวในพื้นที่เกษตรกรรม
จังหวดัฉะเชิงเทรา

Prevalence of larval 
stage of trematode 
infection in freshwater 
snails in agricultural 
areas in chachoengsao 
province

การประชุมวชิาการ
เกษตรกร คร้ังที่ 20

28-29 
มกราคม 
2562

7 พ.ค. 62 15 พ.ค.
62

74.60 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ฐปนา ชลธนา
นารถ

36 60199110149 นายปกรณ์ เล็กวงศ์ไพบูลย์ คณะวทิยาศาสตร์ ชีววทิยา ความเป็นพิษร่วมของ 
imidacloprid และ
แคดเมียมต่อการ
เปล่ียนแปลงพยาธสิภาพ
เนื้อเยือ่ และกจิกรรมของ
เอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอ
เรสในไส้เดือนน้ า (tubifex 
tubifexMuller, 1774)

Combined toxicity of 
imdacloprid and 
cadmium on 
acetylcholinesterase 
activity in aquatic 
oligochaetes (tubifex 
tubifexMuller, 1774)

Combined toxicity of 
imdacloprid and 
cadmium on 
acetylcholinesterase 
activity in aquatic 
oligochaetes (tubifex 
tubifexMuller, 1774)

การประชุมวชิาการ
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย คร้ังที่ 44 (วททท
44)

29-31 
ตุลาคม 2561

26 ม.ิย. 
62

17 พ.ค.6
 2

77.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นลินา ประไพ
รักษ์สิทธิ์

37 60199110150 นายปัญญาวฒิุ รัตนารมย์ คณะวทิยาศาสตร์ ชีววทิยา Altration in catalase 
activity of aqatic 
oligochaete, Tubifex 
tubifex (Muller. 1774) 
After exposed to mixture 
of imidacloprid and 
glyphosate

Altration in catalase 
activity of aqatic 
oligochaete, Tubifex 
tubifex (Muller. 1774) 
After exposed to mixture 
of imidacloprid and 
glyphosate

การประชุมวชิาการ
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย คร้ังที่ 44 (วททท
44)

29-31 
ตุลาคม 2561

26 ม.ิย. 
62

17 พ.ค.6
 2

77.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นลินา ประไพ
รักษ์สิทธิ์
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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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

คณะทันตกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 4 รำย)
38 59199110081 นางสาวพฤติกานต์ สินปรีชานนท์ คณะทันต

แพทยศาสตร์
วทิยาการช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟ
เซียล

การศึกษาผลของนมอลั
มอนด์ต่อความมีชีวติและ
การท าหน้าท่ีของเซลล์ไพ
โบบลาสท์เอน็ยดึปริทันต์ ใน
สภาวะจ าลองฟันที่หลุดออก
จากเบ้า

effects of almond on 
the viability and function 
of periodontal ligament 
fibroblassts in an vitro 
tooth avulsion model

Comparative evaluation 
of viability and collagen 
biosynthesis of 
periodontal ligament 
fibroblasts stored in 
different types of milk

European journal of 
oral sciences

issue 127:4 
august 2019

26 เม.ย.
 62

24 ม.ิย. 
62

75.2 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.มานิสา ศรีชล
เพ็ชร์

39 59199110076 นางสาวชุติมา แกว้ก าไร คณะทันต
แพทยศาสตร์

ทันตกรรมคลินิก การเปรียบเทียบ
ประสิทธภิาพของไฟล์นิกเกลิ
ไทเทเนียมชนิดหมุนด้วย
เคร่ืองในการก าจัดกตัทาเพ
อร์ชาเพื่อการรักษาคลอง
รากฟันซ้ า

Comparison of efficacy 
of ni-ti instruments in 
removing gutta-percha 
for root canal 
retreatment

การเปรียบเทียบ
ประสิทธภิาพของไฟล์นิกเกลิ
ไทเทเนียมชนิดหมุนด้วย
เคร่ืองในการก าจัดกตัทาเพ
อร์ชาเพื่อการรักษาคลอง
รากฟันซ้ า

Comparison of efficacy 
of ni-ti instruments in 
removing gutta-percha 
for root canal 
retreatment

วทิยาสารทันต
แพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ

ปีที่ 12 
ฉบับที่ 1 
2562

8 พ.ค. 62 2 ก.ค.62 72.52 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ทพญ.จารุมา 
ศักด์ิดี

40 59199110077 ร้อยเอกหญิงพรรณปพร พิริยะโยธนิ คณะทันต
แพทยศาสตร์

ทันตกรรมคลินิก ผลการก าจัดเชื้อของยา
ปฏิชีวนะในคลองรากฟัน

Antimicrobial effects of 
antibiotic paste in root 
canal

ผลการก าจัดเชื้อของยา
ปฏิชีวนะในคลองรากฟัน

Antimicrobial effects of 
antibiotic paste in root 
canal

วทิยาสารทันต
แพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ

ปีที่ 12 
ฉบับที่ 1 
2562

10 ม.ิย. 
62

2 ก.ค. 62 83.51 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ทพญ.จารุมา 
ศักด์ิดี

41 58199110105 นายพลรบ โพธิก์ าเนิด คณะทันต
แพทยศาสตร์

ทันตกรรมคลินิก ผลของการเปล่ียนแปลง
อตัราส่วนน้ าต่อผงของเรโทร
เอม็ทีเอต่อช่องวา่งที่เกดิขึ้น
ระหวา่งวสัดุกบัผนังคลอง
รากฟัน

The effect of varying 
water to powder ratio of 
retromta on the gap 
between the cement 
and root canal wall

ผลของการเปล่ียนแปลง
อตัราส่วนน้ าต่อผงของเรโทร
เอม็ทีเอต่อช่องวา่งที่เกดิขึ้น
ระหวา่งวสัดุกบัผนังคลอง
รากฟัน

The effect of varying 
water to powder ratio of 
retromta on the gap 
between the cement 
and root canal wall

วทิยาสารทันต
แพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ

ปีที่ 12 
ฉบับที่ 1 
2562

11 เม.ย.
 62

2 ก.ค. 62 72.75 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ทพญ.จารุมา 
ศักด์ิดี

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
42 58199110136 นางสาวปรัยารัช วิเศษขนัธุ์ คณะแพทยศาสตร์ ชีวภาพการแพทย์ การศึกษาคุณลักษณะ

ของโพรไบโอติก
แบคทีเรียกรดแลกติกทีม่ี
ศักยภาพลดคลอ
เลสเตอรอลในหลอด
ทดลองและสัตว์ทดลอง 
และ การประยกุต์ใช้
ผลิตภณัฑ์นม

charaterization of 
probiotic lactic acid 
bacteria with 
cholesterol-lowering 
potential in vitro and 
in vivo and their 
application in dairy 
product

การคัดแยกและการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของ
แบคทีเรียกรดแลกติกที่
สร้างเอนไซมไ์บล์ซอล
ไฮโดรเลส

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "มศว 
วิจยั" คร้ังที ่11

2561/
มนีาคม 
หน้าที ่952

13 ม.ิย. 
62

24 ม.ิย. 
62

71 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติ
ภทัร์

คณะกำยภำพบ ำบัด (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
43 57199110183 นางสาวทิพวิมล ศิลปชัย คณะ

กายภาพบ าบัด
กายภาพบ าบัด ผลของการฝึกทรงตัว

ด้วยอปุกรณ์ทีพ่ัฒนาจาก
 passive infraed 
sensor ในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง

effect of balance 
training by a device 
developing from 
passive infrared 
sensor in stroke 
patients

การกระตุ้นการถา่ยเท
น้ าหนักลงทีเ่ท้าขณะยนื
ด้วยอปุกรณ์ช่วยฝึกการ
ทรงตัวทีพ่ัฒนาจาก 
passive infraed sensor
 : ศึกษาน า

weight shifting 
facilitation during 
standing by a 
balance training 
device deleloping 
from passive infrared 
sensor : a pilot study

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

คร้ังที ่3 
พ.ศ.2562

25 พ.ค. 
62

28 พ.ค. 
62

68.5 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.สายธิดา ลาภ
อนันตสิน
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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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 4 รำย  ป.เอก จ ำนวน 5 รำย)
44 56199150065 นายปฐมชัย ธะนะเนตร สถาบันวจิัย

พฤติกรรมศาสตร์
จิตวทิยาประยกุต์ การพัฒนาชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่า
ทันส่ือออนไลน์โดยใช้การคิด
แบบโยนิโสมนสิการ

The Development of 
learning activity package 
to enhancing online 
media literacy by 
reflective thinking

การพัฒนาชุดกจิกรรมการ
เรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่า
ทันส่ือออนไลน์โดยใช้การคิด
แบบโยนิโสมนสิการ

The Development of 
learning activity package 
to enhancing online 
media literacy by 
reflective thinking

วารสารวจิัยทางศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศรีนคร
นิทรวโิรฒ

ปีที่ 14 
ฉบับที่ 1 
มกราคม-
มิถุนายน 
2562

28 ม.ิย.62 25 ม.ิย. 
62

82 คะแนน 
ระดับ ดี

ศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยูใ่น
องค์กรของพนักงาน
ศูนยก์ารค้า

Factors of employee 
retention in shopping 
center

วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์

ปีที่ 25 
ฉบับที่ 2 
เดือน
กรกฎาคม 62

7 ม.ิย.62

การศึกษาเง่ือนไขการคงอยู่
ในองค์กรของพนักงาน
ศูนยก์ารค้า

Study of the conditions 
for employess retention 
in shopping center

veridian E-Journal, 
silpakorn university

ปีที1่2 ฉบับ
ที่ 2 เดือน 
ม.ีค.-เม.ย. 62

7 ม.ิย. 62

46 56199150061 นางสาวฉันทิดา สนิทนราทร เวช
มงคลกร

สถาบันวจิัย
พฤติกรรมศาสตร์

จิตวทิยาประยกุต์ การพัฒนาโปรแกรมการเล่น
บ าบัดเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวยัที่มีภาวะสมาธส้ัินใน
โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษาลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวยัที่มีภาวะสมาธส้ัิน

A study on executive 
function of preschool 
chidren with adhd 
symptoms

วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

ปีที่ 13 
ฉบับที่ 3 
เดือน
กนัยายน-
ธนัวาคม 
2562

8 ม.ิย.62 28 พ.ค.
62

82.75 
คะแนน 

ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร.อมราพร สุรการ

การศึกษากลุ่มเส่ียงและ
ปัจจัยปกป้องพฤติกรรมการ
เล่นเกมออนไลน์อยา่ง
เหมาะสมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

A study of the at-risk 
groups and factors to 
protect the proper 
online gaming behaviors 
of lower secondary 
school student

วารสารปัญญาภิวฒัน์ ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2 
พ.ค.-ส.ค. 61

7 ม.ิย. 62

ผลของโปรแกรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อยา่งเหมาะสมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

The effect of proper 
online game behaviors 
enhancent progeam of 
lower secondary school 
students

วารสารวจิัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ

ปีที่ 12 
ฉบับที่ 1 
ม.ค.-เม.ย. 62

7 ม.ิย. 62

ผศ.ดร.ศรัณย ์พิมท์
ทอง

นางธยัวนันฐ์ เลียนอยา่ง สถาบันวจิัย
พฤติกรรมศาสตร์

การวจิัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยกุตื

56199150064 นางสาวนภัสนันท์ แจ่มฟุ้ง สถาบันวจิัย
พฤติกรรมศาสตร์

จิตวทิยาประยกุต์ การพัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้างการคงอยูใ่น
องค์กรของพนักงาน

ศูนยก์ารค้าเพื่อสร้างแนว
ทางการบริหารทรัพยากร

บุคคลตามแนวคิดการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง

13 ม.ิย. 
62

80 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.อจัศรา 
ประเสริฐสัน

14 ม.ิย.62 81 คะแนน 
ระดับ ดี

45

5619915005547 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
และผลของโปรแกรม
เสริมสร้างพฤติกรรมการเล่น
เกมออยไลน์อยา่งเหมาะสม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
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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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

48 59199130272 นางสาวกรกนก แขดวง สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์

การวิจยั
พฤติกรรม

ศาสตร์ประยกุตื

ปัจจยัทางสังคมที่
เกีย่วขอ้งกบัพฤติกรรม
การเป็นพลเมอืงดีบน
โลกดิจทิัลของนักเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียน
ในสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร

phycho-social factors 
related to good 
citizenship behavior 
in digital world of 
high school students 
undents the basic of 
educayion 
commission in 
bangkok

ปัจจยัทางสังคมที่
เกีย่วขอ้งกบัพฤติกรรม
การเป็นพลเมอืงดีบน
โลกดิจทิัลของนักเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียน
ในสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร

phycho-social factors 
related to good 
citizenship behavior 
in digital world of 
high school students 
undents the basic of 
educayion 
commission in 
bangkok

วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพือ่การพัฒนา

ปีที ่11 
ฉบับที ่
มกราคม 
2562 
หน้าที ่
124-143

11 ม.ิย.62 24 ม.ิย. 
62

83 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ศรัณย ์พิมท์
ทอง

49 57199130517 นางสาวกชกร บุญยพิทักษ์สกลุ สถาบันวจิัย
พฤติกรรมศาสตร์

การวจิัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยกุต์

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกบั
พฤติกรรมใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อยา่งรู้เท่าทันของ
นักศึกษาปริญยาตรี ในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

Factors related to using 
social media behavior 
media literacy in 
universites of, bangkok 
and perimeter

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกบั
พฤติกรรมใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อยา่งรู้เท่าทันของ
นักศึกษาปริญยาตรี ในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

Factors related to using 
social media behavior 
media literacy in 
universites of, bangkok 
and perimeter

วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ปีที่ 25 
ฉบับที่ 2 
ก.ค. 2562

7 พ.ค.62 22 พ.ค. 
62

78 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.พิชญาณี พูนพล

50 57199130413 นางสาวกนกอร เนตรชู สถาบันวจิัย
พฤติกรรมศาสตร์

การวจิัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยกุต์

ปัจจัยจิตสังคมที่เกีย่วข้อง
กบัพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังของ
ผู้สูงอายใุนชมรมผู้สูงอาย ุ
กรุงเทพมหานคร

Psychosocial factors 
related to active aging 
promotion behavior of 
elderly in elderly club, 
bangkok

ปัจจัยจิตสังคมที่เกีย่วข้อง
กบัพฤติกรรมเสริมสร้าง
ตนเองสู่พฤฒพลังของ
ผู้สูงอายใุนชมรมผู้สูงอาย ุ
กรุงเทพมหานคร

Psychosocial factors 
related to active aging 
promotion behavior of 
elderly in elderly club, 
bangkok

วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ปีที1่1 บับที่ 
2 ก.ค. 2562

7 พ.ค. 62 22 พ.ค.
62

82 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นริสรา 
พึง่ฌพธิ์สภ

51 57199130523 นางสาวสวรรยา ทองแม้น สถาบันวจิัย
พฤติกรรมศาสตร์

การวจิัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยกุต์

ปัจจัยทางจิตสังคมท่ี
เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33

pychosocial factors 
related to learning 
bearning behaviors by 
constartionism of 
students in secondary 
educational service area, 
office 33

ปัจจัยทางจิตสังคมท่ี
เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมการ
เรียนแบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34

pychosocial factors 
related to learning 
bearning behaviors by 
constartionism of 
students in secondary 
educational service area, 
office 34

วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ปีที1่1 บับที่ 
2 ก.ค. 2562

7 พ.ค. 62 22 พ.ค. 
62

73.25 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นริสรา 
พึง่ฌพธิ์สภ

52 56199150076 นางรัชนี อิม่อก สถาบันวจิัย
พฤติกรรมศาสตร์

จิตวทิยาประยกุต์ การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเข้า
อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 เพิ่ส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม

The development of 
instruction model on the 
principles of his majesty 
the king rama IX to 
active citizenship

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเข้า
อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 เพิ่ส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม

The development of 
instruction model on the 
principles of his majesty 
the king rama IX to 
active citizenship

veridian E-Journal, 
silpakorn university

ปีที1่2 ฉบับ
ที่ 4 เดือน 
ก.ค.-ส.ค. 62

27 ม.ิย. 
62

1 ก.ค. 62 81 คะแนน 
ระดับ ดี

ศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
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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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

บัณฑิตวทิยำลยั (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
53 58199130302 นางสาวทราย ศรีเงินยวง บัณฑิตวทิยาลัย จิตวทิยาประยกุต์ ผลของโปรแกรมการให้

ค าปรึกษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการควบคุม
ตนเองของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
สาธติมหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม)

Effects of a behavioral 
counseling program 
individual behavior to 
enhance the self-control 
skills of prathom suksa 
five students of 
Srinakharinwirot 
University : Prasanmit 
demonstration School 
(Elementary)

ผลของโปรแกรมการให้
ค าปรึกษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการควบคุม
ตนเองของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5

Effects of a behavioral 
counseling program 
individual behavior to 
enhance the self-control 
skills of prathom suksa 
five students

วารสารการวดัผล
การศึกษา

ปีที่ 37 
ฉบับที่ 101 
ก.ค.-ม.ิย. 62

8 ม.ิย. 62 1 ก.ค. 62 60 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.อจัศรา 
ประเสริฐสิน

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
54 54199120068 นางสาวสุพัฒนา เตโชชลาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ริมทางของนักท่องเท่ียว
STREET FOOD 
CONSUMPTION 
BEHAVIOR OF TOURISTS

Macroeconomic 
Perspective-Chines 
President ERA Affcting 
Chinese Tourist Demand: 
Case of Thailand

Asian Administration 
and management 
review

2562/2/
มิถุนายน

29 พ.ค. 
62

17 ม.ค. 
62

74.10 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่ม
ประเสริฐ

คณะพลศึกษำ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย ป.เอก จ ำนวน 2 รำย)
55 58199110092 นายศุภณัฐ นาคเอีย่ม คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์

การกฬีาและ
ออกก าลังกาย

การวิเคราะหคิ์เนมาติกส์
ของการปัน่จกัรยาน
ประเภทถนน

Kinematic analysis of 
road cycling

การวิเคราะหคิ์เนมาติกส์
ของการปัน่จกัรยาน
ประเภทถนน

Kinematic analysis of 
road cycling

วารสารวชิาการ
สถาบันพลศึกษา

ปีที่ 11 
ฉบับที่ 2 
พ.ค.-ส.ค. 
2562

20 ม.ิย. 
62

29 พ.ค. 
62

80.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์

56 56299150008 นางสาวพรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์ คณะพลศึกษา การจัดการกฬีา
และนันทนาการ

การพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาการใช้เวลาวา่ง
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติของ
นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย

THE DEVELOPMENT OF A 
LEISURE EDUCATION 
PROGRAM FOR 
PROMOTING QUALITY OF 
LIFE OF UPPER 
ELEMENTARY SCHOOL 
STUDENTS

ความต้องการกจิกรรมการใช้
เวลาวา่งและคุณภาพชีวติ
ของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย

Leisure activity needs 
and quality of life of 
upper elementary 
school students

วารสารวิชาการ 
สถาบันการพลศึกษา

ปีที ่11 
ฉบับที ่2 
พ.ค.-ส.ค. 
2562

15 พ.ค. 
62

17 พ.ค. 
62

84 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้อง
ขนัแกว้

57 59199150028 นางสาวโศรดา สุรเทวมิตร คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการเรียนรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้องกนัการ
ติดเชื่อเอชไอว ีของเยาวชน
กลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร

การศึกษาสภาพบริบทท่ี
ส่งผลต่อความสามารถของ
ตนเองในการป้องกนัการติด
เชื้อเอชไอวขีองแกน่น า
เยาวชน กรุงเทพมหานคร

The study of context 
affecting self-efficacy in 
HIV prevention for youth 
leaders in bangkok

วารสารคณะพลศึกษา 
มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ

ปีที่ 21 เล่มที่
 2 
กรกฎาคม-
ธนัวาคม 
2561

10 ม.ิย. 
62

28 พ.ค. 
62

80.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ
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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 ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2562 (วนัที ่9 กรกฎำคม 2562)
ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2562

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน กรกฎำคม 2562 ทัง้หมด จ ำนวน  57 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม
1 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม 9 9
2 คณะศึกษำศำสตร์ 3 5 8
3 คณะมนุษยศำสตร์ 3 3
4 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 4 4
5 คณะวทิยำศำสตร์ 12 1 13
6 คณะทันตแพทยศำสตร์ 4 4
7 คณะแพทยศำสตร์ 1 1
8 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 1
9 สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ 4 5 9

10 บัณฑิตวทิยำลยั 1 1
11 คณะเศรษฐศำสตร์ 1 1
12 คณะพลศึกษำ 1 2 3

43 14 57

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก

รวม
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