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1 Jantima Naka

Developing english speaking skills by role playing of 

grade 6 students at Klongha School Pathum Thani = การ

พฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยการแสดงบทบาทสมมติ

ของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองห้า ปทมุธานี
2017 MEDU J357D48 2017

2 Ruja Pholsward.

A Research Report An Exploratory Study Of Core 

Technical Skills And Soft Skills Of The Vocational 

Workforce In Pathumthani Province = การศกึษาเชิงส ารวจ

ทกัษะหลกัและทกัษะรองด้านอาชีวศกึษา ของคนท างานใน

จงัหวดัปทมุธานี

Pathumthani :
Research Institute Rangsit 

University
2016 RSURI R84R47 2016

3 กนกพร บวัทรัพย์.

แรงจงูใจในการเดินทางทอ่งเที่ยวพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ของ

เยาวชนไทย กรณีศกึษา : องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์

แหง่ชาติ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี = Motivations in 

traveling science museum of Thai youth a case study : 

National Science Museum Khlongluang Distr

ปทมุธานี :
คณะอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

และการบริการ มหาวิทยาลยัรังสิต
2551 MTHM ก324ร82 2551

4 กนิษฐา ลิม้ทรัพย์.

การส ารวจความชกุของการติดเชือ้ปรสิตในล าไส้ของเด็กนกัเรียน

ในโรงเรียนรัฐบาลต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี =

 A Survey on Prevalence of Intestinal Parasitic Infection in 

Government School from Lakhok district Pathum Thani 

Province Thailand

ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2553 MET ก364ก64 2553

รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทวิจัย วิทยำนิพนธ์ เก่ียวกับ "ปทุมธำนี"
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5 กรินทร์ เนรมิตมานสขุ.
ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และการป้องกันตวัเองของหญิงโสเภณี 

ศกึษาเฉพาะกลุม่หญิงโสเภณีในเขต อ.รังสิต จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2535 WC 140 .ก46ค5

6 กฤติยา จาตรุโอภาส.
การส ารวจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรอ าเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2540 HB 3644.55 ก43

7 กฤษดา ขวญัเมือง.

สิ่งกระตุ้นภายในและพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนกัศกึษา

ชายระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั เขตจงัหวดัปทมุธานี = 

Internal stimulus and nightlife behavior of undergraduate 

students in universities of Pathumthani Province Area
ปทมุธานี :

วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2553 MSCOก343ส22 2553

8 ก่องกาญจนา เชือ้ประทมุ.

ความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการที่มีตอ่การให้บริการของเครือข่าย 

Orange ในเขตปทมุธานี = Customer satisfaction : A Study 

of orange mobile phone network services in Phatumthani 

area

ปทมุธานี :
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2548 MBUS ก522ค56 2548

9 กัญญาณฐั อินอยู.่

ทศันคติในการเลือกใช้บริการสถานบริการ (คาเฟ่) ในจงัหวดั

ปทมุธานี = Service selection attitude towards 

entertainment places (cafe) in Pathumthani Province
2555 MSCO ก634ท65 2555

10 กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ.

การศกึษาสภาพการปฏบิตัิงานของข้าราชการครูสงักัดส านกังาน

เขตพืน้ที่การศกึษาปทมุธานี เขต 2 = A Study of job 

performance of official teachers under the Patumthani 

educational region 2

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2550 LB2832.4 ท5ก622ร6
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11 กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ การเลือกสาขาวิชาที่จะศกึษาตอ่ใน

สถาบนัอดุมศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ในจงัหวดั

ปทมุธานี= Selection of fields of study at institution of higher

 education by Matayomsuksa six students in Patumthani 

Province

ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2546 LB1620 ก62ร64

12 กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ.

การน านโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ ต้องหาคดีอาญาไปสูก่าร

ปฏบิตัิ : ศกึษาเฉพาะกรณีข้าราชการต ารวจ กองบญัชาการ

ต ารวจภธูรจงัหวดัปทมุธานี = Policy implementation of 

protection the rights of criminal deffendants : a case study 

of the police at Pathumthani Provincial police division

ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2555 MPA ก633ก64 2555

13 กีรติ พาณิชย์กิจเจริญ.

การมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ

บริหารสว่นต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี = The 

people's participation in operation of Banchang 

Subdistrict administration organization Muang District 

Pathumthani Province

ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2556 MPA ก642ก64 2556

14 กิตติคณุ นิรมิตรศรีชยั.

คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานศนูย์วิจยัข้าวปทมุธานี = 

Quality of life of officer or Pathumthani Rice Research 

Center
ปทมุธานี :

วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2552 MSCO ก633ค73 2552
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15 กุนชญา ด้วงเพชร.

การจ าแนกชนิดของยีน carbapenemase ในเชือ้ 

Acinetobacter spp. ที่ดือ้ตอ่ยากลุม่ carbapenems ที่แยกได้

จากโรงพยาบาลในจงัหวดัปทมุธานี = Characterization of 

carbapenemase genes in carbapenems-resistance 

Acinetobacter spp. isolated from Hospital in Pathumthani

ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2553 MET ก732ก64 2553

16 กุลธิดา จนัทร์ฝาง.

แนวทางการตลาดในรูปแบบของการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

(Agrotourism) : กรณีศกึษา การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

เขตรังสิต คลอง 14 จงัหวดัปทมุธานี
กรุงเทพฯ :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามค าแหง
2551 RU ก75น852 2551

17 เกศมณี จิรรัตน์พิทกัษ์.

ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานโรงพยาบาลเอกปทมุ 

จงัหวดัปทมุธานี = Job satisfation of employee working for 

the Ake Pathum Hospital in Pathumthani
ปทมุธานี :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2550 MBUS ก754ค56 2550

18 เกศรา เสนงาม.

การประเมินคดักรองภาวะสขุภาพผู้สงูอายทุี่รับบริการที่ศนูย์

สง่เสริมสวสัดิการผู้สงูอาย ุจงัหวดัปทมุธานี = Screening for 

elderly health attending at Elderly Socila Welfare Center 

Pathumthani Province

ปทมุธานี :
ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการ

เรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต
2555 WT100 ก7517ก64

19 เกสรา สขุสวา่ง.
ความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตส านกึกับสภาพความปลอดภยัของ

บคุลากรโรงงานเซรามิกจงัหวดัปทมุธานี
2535 T 55 .ก75ค56

20 เกรียงไกร เกตวุรสนุทร.
ศกึษาการตัง้ช่ือร้านค้าในบริเวณตลาดรังสิตและหมู่บ้านน

รัตนโกสินทร์ 200 ปี จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2554 LIB ก484ศ62 2554
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21 ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์

กับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวยัเรียนในเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทมุธานี = Factors associated with nutritional status

 among pre-school children in Muang district Pathumtani 

province

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2554 WS115 ข36ร64 2554

22 Qin Jing.

การบริหารจดัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในโรงเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย จงัหวดัปทมุธานี เขต 1 = Mandarin 

instructional management in upper secondary education 

school of Pathumtani education office area 1

2557 MEDU ค55ก64 2557

23 จกัรพงศ์ มาลยัศรี. ศนูย์เยาวชน จงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี 2545 NA 7915.ท52ป36จ6

24 จกัรพงษ์ น้อยสีภมิู.

การพฒันาชดุปฏบิตัิการทดลองเร่ือง เคมีไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมผล

การเรียนรู้และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั 

ปทมุธานี = The development of electrochemistry practice 

sets to support learning outcomes and scientific process 

skills for mattayomsuksa 6 students at princess 

Chulabhorn's College Pathumthani

2557 MEDU จ624ก64 2557

25 จิตตา ปรีชาวนั.

การศกึษาผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อในคดีประทษุร้ายตอ่ทรัพย์ : 

ศกึษาเฉพาะกรณีคดีที่เกิดในอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี = A

 study of female victims of property crime : case study in 

Thanyaburi district Pathum Thani province

2558 MPA จ634ก645 2558
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26 จินดา สายชลไกรเลิศ.

ปัจจยัทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่การบริโภคเคร่ืองดื่มเบยีร์ของ

ผู้บริโภคในจงัหวดัปทมุธานี = Marketing factors influencing 

behaviour of beer consumers in Pathumthani area ปทมุธานี :
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2548 MBUS จ633ป62 2548

27 จิรพร แสงศิลป์.
โครงการศกึษาเพ่ือพฒันาพืน้ที่ริมแมน่ า้เจ้าพระยาบริเวณศาลา

กลางเก่า จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2542 NA 9256.6 ป36จ64

28 จิราวลัย์ แลบวั.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ การพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและ

บรรจภุณัฑ์ขนมพืน้บ้านของจงัหวดัปทมุธานีเพ่ือรองรับการ

ทอ่งเที่ยว = Processing technology and packageing 

development of Prathumthani province's traditional 

sweetmeats for sustainable tourism

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2545 TP374 จ64ก64

29
จิระศกัดิ์ สาระรัตน์ ... [และ

คนอ่ืน ๆ].

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และการมีสว่นร่วมของ

นกัเรียนนกัศกึษาจงัหวดัปทมุธานี ที่มีตอ่โครงการรณรงค์เพ่ือ

ป้องกันการสบูบหุร่ี (ภายใต้โครงการ "การผลิตภาพยนตร์สัน้... 

Win Win... เพ่ือป้องกันการสบูบหุร่ี)

ปทมุธานี :
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2548 P91.5 ท5จ64

30 เจียมจิตร พวงสิงห์.

การศกึษาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสขุภาพของประชากรใน

ชมุชนจงัหวดัปทมุธานี =A study on health-related physical 

fitness of some population in the community of Patumthani 

province

ปทมุธานี :

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว

การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2558 SCI จ744ก645 2558
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31 เจือจนัทร์ วงศ์พลกานนัท์.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ การธ ารงอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์ของสตรี

มอญในสงัคมไทย : กรณีศกึษาชมุชนมอญในจงัหวดัปทมุธานี

และจงัหวดัสมทุรปราการ = The roles of Mon women in 

maintaining their ethnic-identity : a case of Mon 

communities in Pathumthani and Samutprakarn provinces

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2545 DS570 ม6จ82ก6

32 ฉันทนา หลิมเรือง.

คณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานเทศบาลเมืองรังสิต 

จงัหวดัปทมุธานี = Quality of working life of the rungsit 

municipality phatumtani province
ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2549 MPA ฉ633ค72 2549

33 เฉลิมชนม์ แหลมทอง.

การวางแผนและการบริหารแผนการควบคมุจราจรในพืน้ที่สถานี

ต ารวจภธูรคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี = The traffic 

control planning and implementation of Kukot police 

station amphoe Lamlukka Pathumthani province

ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2551 MPA ฉ74ก645 2551

34 ชวลิต วฒุาพาณิชย์.
การท าแผนที่เสี่ยงภยัตอ่การเกิดอทุกภยั จงัหวดัปทมุธานี

ปทมุธานี :
กลุม่คณะวิศวกรรมศาสตรร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสิต
2541 GA1195 ป3ช54

35 ชาธิป รุจนเสรี.

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุลกัษณะ พฤติกรรมในการท างานของ

บคุลากรกับประสิทธิผลตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขต

จงัหวดัปทมุธานี = Personal attributes and behaviors 

affectting effectiveness of local government in 

Pathumthani Province area

2551 MSCO ช636ค56 2551



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

36 ชลุีรัตน์ เจริญพร.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัการค้นหาแนวทางการ

พฒันาเมืองนา่อยู่ กรณีศกึษาพืน้ที่ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทมุธานี = A research for the finging of 

development method for the healthy cities : a case study 

of Lak Hok subdistrict Muang district Phatumthani

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2555 HT165.53 ท5ช74ร6

37 ชลุีรัตน์ เจริญพร.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั การศกึษาผลกระทบ

ทางสงัคมจากโครงการจดัการน า้ของรัฐบาล กรณีศกึษา ชมุชน 

ม.6 บ้านศาลาครุ ต าบลศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2558 HD1698 ท5ช746ร63 2557

38 ณรงค์ ศรีโมรา.

ปริญญานิพนธ์เร่ือง การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์

เพ่ือน าเสนอข้อมลูสิ่งแวดล้อม จงัหวดัปทมุธานี = An 

implementation geographic information systems for 

environment Pathumthani Province ; presentation maps

ปทมุธานี :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2546 G70.212 ณ423ป46

39
ณรงค์ฤทธ์ิ พาณิชย์

ศะศิลวฒัน์.

ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบพฤติกรรมผู้น าของนายกองค์การ

บริหารสว่นต าบลกับความพงึพอใจของประชาชนตอ่การ

บริหารงานท้องถ่ินในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี = 

The relationship between the leadership behaviors of chief 

executives of tambon administrative organization and the 

people residents' satisfaction in local administration in 

klong luang district pathum thani province

ปทมุธานี :
วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2549 MSCO ร42ค56 2549



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

40 ณฐัธยาน์ ปณิธานรักชยั.

การใช้บทเรียนเว็บเควสท์เร่ืองระบบย่อยอาหารเพ่ือสง่เสริมการ

เรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี = The use of 

webquest-based instruction to support learning in biology 

of mattayomsuksa 4 students at 

Kanaratbumrungpathumthani school : a pocus on the 

topic of digestive system

2557 MEDU ณ633ก64 2557

41 ณิชาภา สายทอง.

แรงจงูใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดไท

 จงัหวดัปทมุธานี = Motivation in business setting of 

entrepreneurs in the area of Taladthai Phathumthani
2556 MBUS ณ627ร22 2556

42 ดวงดาว หนสู.ู

การศกึษาคณุภาพน า้คลองรังสิต จงัหวดัปทมุธานี : กรณีศกึษา

เดือนพฤษภาคม = Study of the water quality in Rangsit 

canel Pathumthani Province : case syudy on May
ปทมุธานี :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2552 SCI ด52ก64 2552

43 ดารุเรศ กาศโอสถ.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ การศกึษาพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางทอ่งเที่ยวในจงัหวดัปทมุธานี = A study of the 

behavior of Thai tourist visiting Pathum Thani Province
ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2545 G155 ก1ด64ร6

44 ดริุยา สมิติษเฐียร.

การพฒันาสถานศกึษาสูอ่งค์การแหง่การเรียนรู้ กรณีศกึษา

โรงเรียนเอกชนประถมศกึษา จงัหวดัปทมุธานี = School 

development towards learning organization a case study 

of primary private school Pathumtani

2554 MEDU ด746ก64 2554

45 ตรีทพิย์ ทาสะอาด.

การศกึษาสว่นประสมทางการตลาดของ Smartphone 

กรณีศกึษาความคิดเหน็ของนกัศกึษาในจงัหวดัปทมุธานี = A 

Management System for the Angtong Leasing Company
ปทมุธานี :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2553 IT ต463ก64 2553



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

46 ตสันีม บนิหามะ.

การตรวจหาพาหะของแอลฟาธาลสัซีเมียโดยเทคนิค PCR ใน

นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดัปทมุธานี =

 Detection of thalassemia trait by Polymerase Chain 

Reaction (PCR) in students and Personmels of Raagsit 

University pf Phatumthanee Province

ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2550 MET ต653ก64 2550

47 ไตรมาศ พลูผล.
การวางแผนก าลงัคนของ โรงพยาบาลปทมุธานี = Human 

resources planning of Pathumthani Hospital
ปทมุธานี :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2547 HF5549.5 ก3ต94ก6 2547

48 ทวีศกัดิ์ อ่วมน้อย.
รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์

พืน้บ้าน วดับางหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต [254-] NK2195 อ8ท564

49 ทวีศกัดิ์ อ่วมน้อย.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัการบริหารพิพิธภณัฑ์

พืน้บ้านวดับางหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี = Local 

Museum management at Wat Bang Luang Muang District 

Pathumthani

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2547 NK2195 อ8ท565

50 ทศพล วิชยัดิษฐ.
ทศันคติและการมีสว่นร่วมของประชาชน : กรณีศกึษาผู้ มีสิทธ์ิ

ลงคะแนนเลือกตัง้ของเมืองปทมุธานี 6 มกราคม 2544
ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2544 JQ1749 ก7ท54

51 ทชัชกร ธนชนากานต์.

แนวทางในการพฒันาเดอะไพน์ รีสอร์ท จงัหวดัปทมุธานี ให้เป็น

แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงสนัทนาการ = Guide for the Development 

of the Pine Resort Phathumthani Province as a Activities 

Touris Attraction

ปทมุธานี :
คณะอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

และการบริการ มหาวิทยาลยัรังสิต
2552 MTHM ท622น85 2552

52 ทพิยวรรณ แก้วหนองปิง.

การตรวจหาสารสเตียรอยด์ในผลิตภณัฑ์ยาสมนุไพรในพืน้ที่

ต าบลหลกัหก จงัหวดัปทมุธานี = Determination of Steroid in

 Herbal medicine products in the Lak Hok district Pathum 

Thani Provine

ปทมุธานี :

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว

การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2558 SCI ท637ก643 2558



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

53 ธนวฒัน์ ถาวรพงศ์สถิต.
การศกึษาปัจจยัที่มีความเก่ียวข้องตอ่พฤติกรรมการบริโภค

อาหารฟาสต์ฟู้ ดของนกัศกึษามหาวิทยาลยัรังสิตในปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2543 HF5415.32 ธ356ก64

54 ธิดาภรณ์ นิจวฒัน์.
ความคิดเหน็ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทมุธานีตอ่

การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทลั
ปทมุธานี :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2553 IT ธ636ค46 2553

55 ธีรพงศ์ หอ่ทอง.

พฤติกรรมการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีนของกลุม่

ผู้ออกก าลงักายฟิตเนสในเขตพืน้ที่รังสิตปทมุธานี = 

Workout-consumer behavior on purchasing whey protein 

in Rangsit area Phatumthani

ปทมุธานี :

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2558 CA ธ646พ436 2558

56 นงค์นชุ ขนัอ้าย.

การพฒันาตวับง่ชีส้มรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารส าหรับอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั

เอกชน ในจงัหวดัปทมุธานี = A development of information 

and communication technology competency indicators for 

lecturers in faculty of information technology private 

University Pathumthani province

2557 MIT น223ก64 2557

57 นพปฎล ธาระวานิช.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัการศกึษาเบือ้งต้นใน

การพฒันาวดัเจดีย์หอยให้เป็นแหลง่เรียนรู้และแหลง่ทอ่งเที่ยว

ของจงัหวดัปทมุธานี = Preliminary study to develop Chedi 

Hoi Temple to be educational and Tourism Resource of 

Pathum Thani Province

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2555 G156.5 ว5น33ร64 2555



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

58 นฤนี โลหะจรูญ.

การพฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวโดยชมุชน กรณีศกึษาตลาดน า้เมือง

รังสิต อ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี = Development of tourist

 attraction by the community : a case study of muang 

Rangsit the floating market ditrict Tanyaburi Phatumthani 

province

ปทมุธานี :

สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว คณะ

อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ

การบริการ มหาวิทยาลยัรังสิต

2552 MTHM น43ก643 2552

59 นฤพนธ์ ไชยยศ.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั ผงัแมบ่ทที่พกั

นกัทอ่งเที่ยวบ้านศาลาแดงเหนือ ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอ

สามโคก จงัหวดัปทมุธานี = Master planning for the tourist 

accommodarion in Sala Daeng Nua Pathumthani

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต [254-] NA9256.6 ป36น44ร6

60 นฤมล ศภุเอม.

ปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือ้เบเกอร่ีของ

ประชาชนในจงัหวดัปทมุธานี = Factor affecting bakery 

purchasing behavior of consumers in Prathumthani 

Province

ปทมุธานี :
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2548 MBUS น444ป62 2548

61 นวพล จ๋ีคีรี.

การส ารวจข้อมลูการสบูบหุร่ีในบคุลากรทางห้องปฏบิตัิการของ

จงัหวดัปทมุธานี = Cigarette Smoking of Laboratory 

Personnel in Pathumtani
ปทมุธานี :

คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2553 MET น534ก64 2553

62 นนัท์ชิตา แก้วสรุลิขิต.
พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการศนูย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค 

รังสิต จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2544 HF5415.32 น623พ43

63 นนัธิดา สืบวงศ์เหรียญ.

การประเมินผลการมีสว่นร่วมในโครงการ " งานกาชาดจงัหวดั

ปทมุธานี ประจ าปี 2549" ศกึษาเฉพาะกรณี : บริษัทรังสิต

พลาซ่า จ ากัด กับหนว่ยงานกาชาดปทมุธานี = Evaluation of 

pathumtani red cross event 2006 a case study of rangsit 

plaza and pathumthani red cross society

ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2549 MPA น633ก64 2549



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

64 นารีภรณ์ ศรีจริต.

การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม กรณีศกึษา : ชมุชนมอญ

บ้านศาลาแดงเหนือ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี = Cultural

 tourism development a case study : morn communities 

Baansaladeangnua Samkok district Pathutani province
ปทมุธานี :

คณะอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

และการบริการ มหาวิทยาลยัรังสิต
2551 MTHM น645ก64 2551

65 นารีรัตน์ หิ่งห้อยทอง.

ความต้องการที่มีตอ่การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของครูใน

โรงเรียนเอกชน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 = Teachers' need toward 

learning environment management in private schools 

under the office of Pathumthani Primary Education Service 

Area Office 2

2555 MEDU น646ค56 2555

66 นิภา กระตา่ยเผือก.

การส ารวจภาพลกัษณ์และความคาดหวงัของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองทา่โขลงอ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี ในด้านการ

บริการ
ปทมุธานี :

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2546 HD 59 2 น64ก64 2546

67 นิสากร ชชูาติ.

การประเมินหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑิต สาขาเผยแผ่ คณะพทุธ

ศาสตร์ สถาบนัธรรมชยั จงัหวดัปทมุธานี = An evaluation of 

bachelor of Buddhism curriculum in dissemination faculty 

of Buddhism Dhammachai Institute Pathumthani Province
2555 MEDU น656ก64 2555

68 นิสารัตน์ เสาวรส.

ปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนกัศกึษาหญิง

ระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัปทมุธานี = Factors affecting 

nightlife behavior of female undergraduate students in 

Pathum Thani Province

2553 MSCO น656ป62 2553



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

69 นชุนภา พลสรรค์.

การพฒันาบทปฏบิตัิการ เร่ือง พนัธะไอออนิก เพ่ือสง่เสริมทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี = The development of 

laboratory work in ionic bonding to develop science 

processing skills of Mattayomsuksa 4 students at 

KanaratbamrungPathumthani School

2557 MEDU น723ก64 2557

70 บงัอร อยู่นาน.

พฤติกรรมการดแูลเท้าและปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กับการเกิด

แผลที่เท้าของผู้ เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลปทมุธานี = 

Foot Care Behaviors and Factors Relating to Foot Ulcer in 

Persons with Type 2 Diabetes in Pathumthani Hospital
2552 MNUS บ625พ43 2552

71 บญุช ูถนอมกลอ่ม.

การมีสว่นร่วมของประชาชนเก่ียวกับหน้าที่ขององค์การบริหาร

สว่นต าบล (อบต.) : ศกึษาเฉพาะกรณี อบต. คลองสาม อ าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี = People's participation in the 

sub-district administration : a case study of Amphur 

Khlong Luang Pathumtani Province

กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกริก 2550 KRIRK บ732ก64 2550

72 บปุผา คงดา่น.

การน าเสนอระบบการค้นคืนท าเนียบโรงงานจงัหวดัปทมุธานี : 

ศกึษาเฉพาะกรณีอ าเภอลาดหลมุแก้ว อ าเภอล าลกูกาและ 

อ าเภอสามโคก
ปทมุธานี :

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2539 Z699.5 ร3บ73ก6

73 บษุราคมั พิลาธรรม.

การส ารวจการปนเปือ้นของอะฟลาทอกซินในอาหารแห้งจาก

ตลาดบริเวณจงัหวดัปทมุธานี = Survey of Aflatoxin 

Contamination in Dried food from the Market in 

Pathumthani Province

ปทมุธานี :
คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2553 MET บ754ก64 2553



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

74 ปฐวีณ์กร เกษโกมล.

การศกึษาคา่การปกป้องแสงแดดของครีมกันแดดที่จ าหนา่ยใน

พืน้ที่จงัหวดัปทมุธานี = The Study of Sun Protection Factor 

of Sunscreen Creams Sold in Patumthani Province ปทมุธานี :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2552 CFT SCI ป366ก64 2552

75 ประกิจ อาษา.

การเปิดรับและความต้องการของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง

จงัหวดัปทมุธานีที่มีตอ่การรับฟังรายการวิทยชุมุชนมหาวิทยาลยั

รังสิต = Radio exposure and needs of people in Amphoe 

Muang Pathumthani province toward Rangsit University's 

community radio

2547 PN1991.67 ช65ป46

76 ประดิษฐ์ ภวูดลไพศาล.

การบริหารงานเทศบาลตามหลกัธรรมาภบิาล : กรณีศกึษา

เทศบาลต าบลล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี = Good governance 

in municipal administration : a case study of Lumlukka 

Municipality Pathumthani

ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2555 MPA ป464ก64 2555

77 ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์.

การศกึษาความพร้อมของผู้ประกันตนตอ่การประกันสงัคมกรณี

วา่งงานศกึษาเฉพาะผู้ประกันตน (ขึน้ทะเบยีนกับส านกังาน

จดัหางาน จงัหวดัปทมุธานีและไมส่ามารถหางานได้) ที่มาติดตอ่

งานกับส านกังานประกันสงัคม จดัหวดัปทมุธานี = The 

readiness of the insured towards the unemployment 

insurance scheme : a case study of the insured (being 

unemployed and registering with the Pathum Thani 

Provincial Employment Office) Directly contacting the 

Pathum Thani Social Security Office

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2548 HD7096 ท52ป36ป4



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

78 ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัความคิดเหน็ตอ่การ

ขยายอายกุารรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากอาย ุ55 ปี 

เป็น 60 ปี ของผู้ประกันตน : กรณีศกึษาผู้ประกันตนที่มาติดตอ่

งานกับส านกังานประกันสงัคมจงัหวดัปทมุธานี = Opinions of 

the insured persons towards raising the retirement age for 

old age pension benefits from 55 to 60 years : case study 

of the insured persons directly contacting the 

Phathumthani provincial social security office

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2556 HD7103.65 ท5ป593ร6

79 ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์.

แนวทางการพฒันากระบวนการขอรับประโยชน์ทดแทนเก่ียวกับ

การประกันการวา่งงาน : ศกึษาเฉพาะกรณีผู้ประกันตนที่มา

ติดตอ่งานกับส านกังานจดัหางานจงัหวดัปทมุธานี และ

ส านกังานประกันสงัคม จงัหวดัปทมุธานี = Development 

guidelines of the chaims process for unemployment 

benefits : a case study of the insured directly contacting 

the Phathumthani Provinicial Employment Office and the 

Phathumthani Provinicial Social Security Office

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2549 HD7096 ท5ป463น8



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

80 ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์.

การศกึษาความพร้อมของผู้ประกันตนตอ่การประกันสงัคมกรณี

วา่งงานศกึษาเฉพาะผู้ประกันตน (ขึน้ทะเบยีนกับส านกังาน

จดัหางาน จงัหวดัปทมุธานีและไมส่ามารถหางานได้) ที่มาติดตอ่

งานกับส านกังานประกันสงัคม จดัหวดัปทมุธานี = The 

readiness of the insured towards the unemployment 

insurance scheme : a case study of the insured (being 

unemployed and registering with the Pathum Thani 

Provincial Employment Office) Directly contacting the 

Pathum Thani Social Security Office

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2548 HD7096 ท52ป36ป4

81 ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัความคิดเหน็ตอ่การ

ขยายอายกุารรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากอาย ุ55 ปี 

เป็น 60 ปี ของผู้ประกันตน : กรณีศกึษาผู้ประกันตนที่มาติดตอ่

งานกับส านกังานประกันสงัคมจงัหวดัปทมุธานี = Opinions of 

the insured persons towards raising the retirement age for 

old age pension benefits from 55 to 60 years : case study 

of the insured persons directly contacting the 

Phathumthani provincial social security office

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2556 HD7103.65 ท5ป593ร6

82 ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั เร่ือง “ความคิดเหน็ตอ่

การคงอยู่ของผู้ประกันตน โดยสมคัรใจ ตามมาตรา 40 ของ

ส านกังานประกันสงัคม จงัหวดัปทมุธานี” = The opinion to the

 persistence of the voluntary insured persons (article 40) 

Of social security office Pathumthani Province

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2558 RSURI ป463ร64 2558



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

83 ปริญญา จนัทร์แสงรัตน์.

ระบบสารสนเทศบคุลากรผ่านเว็บมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบรีุ วิทยาเขตปทมุธานี = Personnel information 

system via web for rajamangala university of technology 

thanyaburi pathumthani campus

ปทมุธานี :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2549 MIT ป46ร63 2549

84 ปวีณา ประทมุทอง.

ความคิดเหน็ตอ่แผนพฒันา และคณุภาพชีวิตของประชาชนใน

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านใหม ่อ าเภอเมืองปทมุธานี 

จงัหวดัปทมุธานี = Opinions of the people on the 

developmental plan and quality of lives in Tanbol Banmai 

Local Authority Muang District Pathumtani Province

ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2554 MPA ป563ค56 2554

85 ปัญญา พนัพอน.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัข้อมลูสารสนเทศด้าน

เศรษฐกิจจงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี :

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาสงัคม 

วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัรังสิต

[25--] HC445 ป36ป63

86 ปัณณรัตน์ ป้องประภา.

การศกึษาการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้และคณุลกัษณะภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศกึษาเอกชน ระดบั

ประถมศกึษา จงัหวดัปทมุธานี = A Study of Pathumthani 

private elementary schools as learning organizations and 

their leaders' transformational leadership characteristics

2556 MEDU ป633ก64 2556

87 ปิยดา ลีลาปิยะนาถ.
การศกึษาผลของช่วงเวลาเก็บเก่ียวตอ่คณุภาพของผกัคะน้า

ปลกูในเขตปทมุธานี
ปทมุธานี :

กลุม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสิต
2542 SB129 ป64ก64



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

88 ปิยภรณ์ ชชีูพ.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัประสิทธิผลการจดัการ

โดยใช้ตวัชีว้ดัความส าเร็จแบบสมดลุ (Balanced Scorecard) 

ของบริษัทในนิคมอตุสาหกรรมย่านจงัหวดัปทมุธานีและ

พระนครศรีอยธุยา = Efficiency of Balanced Scorecard in 

the industrial promotion zone the area of Prathumtani and 

Ayutthaya Province

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2556 HD56 ป637ร64

89 ปญุชรัสม์ิ มีมั่งคัง่.

คณุภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเปรมประชากรในเขตพืน้ที่ 

ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี = The life quality 

of people living along premprachakorn canal in Tambol 

LakhokMuangistrict Pathumthani Province

2551 MSCO ป722ค73 2551

90 ผการัตน์ จ าปาน้อย.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัความรู้ตอ่บทบาทหน้าที่

ของประชาชนด้านการเงินการคลงัและการมีสว่นร่วมของ

ประชาชนเก่ียวกับการบริหารการเงินการคลงัจากองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน : ศกึษากรณีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

จงัหวดัปทมุธานี = Citizen's knowledge of and participation 

in local administrative finance : a case study of Sananrak 

Municipality Pathum Thani Province Thailand

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2553 HJ9574.55 ผ26ร64



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

91 พงศ์ดนยั โตเลีย้ง.

การสร้างชดุทดลองเร่ือง การเคลื่อนที่แบบวงกลมเพ่ือเสริมการ

เรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทมุธานี = The construction of 

circular motion experimental set in physics subject to 

support learning achievement of Mattayomsuksa 4 student 

at Kanaratbamrungpathumthani school

2557 MEDU พ254ก64 2557

92 พรทพิย์ จนัทร์น้อย.

การพฒันาการสง่เสริมการตลาดทอ่งเที่ยวของศนูย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศกึษา รังสิต อ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี = The 

tourism promotion development of Rangsit Science Centre 

for Education market Thanyaburi district Pathum Thani 

province

ปทมุธานี :
คณะอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

และการบริการ มหาวิทยาลยัรังสิต
2552 MTHM พ436ก64 2552

93 พรรณี แต้ประเสริฐ.

คณุลกัษณะผู้น าที่พงึประสงค์ของนายกสมาคมร้านทองในเขต

จงัหวดัปทมุธานี = Desired leadership characteristics 

association as a gold shop Pathumthani Province
2552 MSCO พ443ค73 2552

94 พรศกัดิ์ ตนัปิยะกุล.

การด าเนินชีวิตตามกรอบมรดกทางวฒันธรรมของไทยเชือ้สาย

มอญ : กรณีศกึษา จงัหวดันนทบรีุ และจงัหวดัปทมุธานี = Life 

style of mons' culture : case study for nonthaburi province 

and pathumthani province

ปทมุธานี :
วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2549 MSCO พ45ก64 2549

95 พรหมภนินัท์ เฉลิมสขุ.

การด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

กรณีศกึษา องค์การบริหารสว่นต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง

 จงัหวดัปทมุธานี = The operation of public relation work of 

local goverment : a case study of khlongsi subdistrict 

administrative organizaiton

ปทมุธานี :
วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2549 MSCO พ454ก64 2549



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

96 พชัรมณฑ์ ธนเลิศวรรธน์.

แผนพฒันาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ

บคุลากรที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 มหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทมุธานี = The information 

and communication technology skills development plan 

for the staff involved in the information technology private 

University in Pathumthani Province

2557 MIT พ624ผ33 2557

97 พฒัน์ พิสิษฐเกษม.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัเทคนิคการจดัการโลจิ

สติกส์ที่มีผลตอ่ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ

ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย : กรณีศกึษาผู้ประกอบการ

ในนิคมอตุสาหกรรมย่านจงัหวดัปทมุธานีและพระนครศรีอยธุยา

 = Techniques of logistics management affecting the 

logistics efficiency ot the electronics parts industry in 

Thailand : a case of manufacturers in the industrial 

promotion zone the area of Prathumtani and Ayutthaya 

province

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2555 HD38.5 พ633ร65

98 พิกุล เลียงประเสริฐ.

รูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สขุภาพในองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน จงัหวดัปทมุธานี = A model of health 

consumer protection at local administrative level : the 

case of health products in Pathumthani Province

2556 PSCO พ627ร73 2556

99 พิมพ์พร สวนสจุริต.

การศกึษาต าแหนง่การเกิดอบุตัิเหตใุนเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

ปทมุธานี = Road safety audit in Amphoemaung Patumthani ปทมุธานี :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2547 HE5614.5 พ64ก64 2547



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

100 พิมศิริ เพชรน้อย.

ปัจจยัสว่นประกอบทางการตลาดที่มีผลตอ่การดาวน์โหลด MP3

 ถกูลิขสิทธ์ิของประชากรในเขตปทมุธานี = Factor influencing 

the downloading of MP3 phathumthanee customers ปทมุธานี :

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต

2554 MBUS พ645ป62 2554

101 พีนสั โพธิสารัตน์.

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านฉาง

 อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี = The Information System 

Analysis of Subdistrict Administration Organization 

Banchang Amphur Muang Patumtani

ปทมุธานี :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2548 IT พ635ก46 2548

102 พนูทรัพย์ ประสบแก้ว.
พฤติกรรมผู้บริโภคตอ่ร้านสะดวกซือ้ในป๊ัมน า้มนัจงัหวดัปทมุธานี

ปทมุธานี :
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2543 HF5415.32 พ733พ43

103 ภรรัมภา บวัทพิวรรณ.

ความคาดหวงัของผู้ปกครองตอ่การบริหารการศกึษาของ

โรงเรียนเอกชน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 = The Expectation of parent on 

the Educational Administration of private kinderkarten 

schools under Prathumthani primary educational service 

office area 2

2556 MEDU ภ446ค56 2556

104 ภทัรนนัต์ ณ ถลาง.

การรับรู้ และทศันคติตอ่คณุคา่ตราสินค้า H & M ของผู้บริโภคใน

เขตจงัหวดัปทมุธานี = The Perception and attitude of 

Pathum Thani consumer on H & M brand equit
ปทมุธานี :

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2558 CA ภ634ก644 2558

105 ภทัรภรณ์ อยุูน่าน

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเกิดภาระหนีส้ินของข้าราชการครู ใน

จงัหวดัปทมุธานี = Factors affecting the indebtedness of 

teachers in Pathumthani province
2560 MBUS ภ636ป62 2560



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

106 ภมูภสัส์ พทุธ์ผดงุวิพล.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั การตรวจการปนเปือ้น

สารฟอร์มาลินในปลาหมกึสดและกุ้ งสด ในพืน้ที่ชมุชนเมืองเอก 

จงัหวดัปทมุธานี = The Screening of Formalin 

Contamination in Fresh Squid and Shrimp in Muang-Ake 

community

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2559 RSURI ภ744ร64 2558

107 มณีกานต์ สิริพชัรสกุล.

บทบาทสมมตุิและการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 5 ในบริบทของโรงเรียนประถมศกึษา จงัหวดั

ปทมุธานี = Role plays and grade five students' english 

speaking skills in a primary school context in Pathum 

Thani Province

2557 MEDU ม462บ33 2557

108
มลิวลัย์ นพวงศ์ ณ อยธุยา ... 

[และคนอ่ืน ๆ].

รายงานวิจยั โครงการพฒันาฐานข้อมลูสารสนเทศลกัษณะ

บรรณานกุรมและบรรณนิทศัน์หนงัสือเก่ียวกับจงัหวดัปทุมัธานี =

 Bibliographic and synopsis database of Pathumthani 

study

ปทมุธานี :

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาสงัคม

วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัรังสิต

[2545] Z3238 ป36ม46ร1

109
มลิวลัย์ ประดิษฐ์ธีระ ... 

[และคนอ่ืน ๆ].

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั การพฒันาฐานข้อมลู

สารสนเทศลกัษณะบรรณานกุรมและบรรณนิทศัน์เก่ียวกับ

จงัหวดัปทมุธานี ระยะที่ 2 = Pathumthani bibliographic and 

synopsis database (Phase 2)

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2547 Z3238 ป36ม46ร2

110 มานพ แก้วกล้า.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั อตัลกัษณ์ของแพทย์

พืน้บ้านจงัหวดัปทมุธานี = The Identity Healer Traditional in 

Patumthani province

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2550 WB925 ณ463ร63 2550



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

111 ใยจิตร ปอุบุล.

ความคิดเหน็เก่ียวกับการมีสว่นร่วมขององค์การบริหารสว่น

ต าบล ในการจดัการศกึษาของโรงเรียน สงักัดส านกังานเขต

พืน้ที่การศกึษาปทมุธานีเขต 1 = Opinions towards 

participation of the sub-district administrative organization 

in the administration of schools under the Pathum-Thani 

Education Service Office 1

2551 MEDU ย92ค56 2551

112 รัตนาภรณ์ กาศโอสถ.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการพฒันาฐานข้อมลูสารสนเทศ

ลกัษณะบรรณานกุรมและบรรณนิทศัน์เก่ียวกับมอญ ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต [2547] Z3239 ช85ร63ร6

113 รุ่งรัชนี จนัทรา.
ระบบบริหารจดัการคา่ไฟฟ้าบนเครือข่ายขนาดใหญ่ของการ

ไฟฟ้าสว่นภมิูภาคจงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2545 TK4186 ร724ร63

114 รุจิรา โพธ์ิด.ี

การตรวจหาสารไฮฮโดรควิโนนในเคร่ืองส าอางประเภทครีมทา

หน้าขาวบางสว่นในพืน้ที่ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดั

ปทมุธานี = Estimation of hydroquinone in some skin 

whitening cosmetics in area of lak hok subdistrict Muang 

district Pathum Thani province

ปทมุธานี :

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว

การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2559 SCI ร624ก644 2559

115 ลลิตวดี ผลโพธ์ิ.

การศกึษาพฤติกรรม ความพงึพอใจ และปัญหาในการใช้

อินเทอร์เน็ตของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในจงัหวดั

ปทมุธานี = A study of behavior satisfaction and problems 

on using internet of college students in Pathumthani area
ปทมุธานี :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2546 HF5415.32 ล46ก645 2546

116 ละออทพิย จนัทวงศ์.
การประเมินโครงการการป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน

มธัยมศกึษาในจงัหวดัปทมุธานี /
ปทมุธานี :

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2540 HV5840 ท5ล65



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

117 ลี เจียนทงิ.

การใช้สื่อผสมในการสอนวิชาภาษาจีนกลางเบือ้งต้นแก่นกัเรียน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมศกึษา จงัหวดั

ปทมุธานี = The application of multimedia in teaching basic

 mandarin language to grade 4 students at a primary 

school in Pathum Thani Province

2556 MEDU ล658ก64 2556

118 วนิดา พงศ์สถาพร.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสขุภาพใน

จงัหวดัปทมุธานี โครงการน าร่องในการส ารวจและตรวจกรอง

ภาวะโลหติจางในนกัเรียน
ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2551 WH170 ว363ร65

119 วรธรรม ศรีอ าไพ.

การพฒันาบทเรียนผ่านเว็บเร่ือง ระบบตอ่มไร้ทอ่เพ่ือเสริมการ

เรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 

โรงเรียนคณะราษฏร์บ ารุงปทมุธานี = The development of 

web based instruction on endocrine system to support 

biology learning achievement of mattayomsuksa 5 

students at Kanaratbamrungpathumthani school

2557 MEDU ว434ก64 2557

120 วรรณพร ถนอมลิขิต.

การพฒันาวดัน า้วน อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานีให้เป็นแหลง่

ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม = The development of Wat Nam 

Won Mueng district Pathumthani province for cultural 

tourism resources

ปทมุธานี :
คณะอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

และการบริการ มหาวิทยาลยัรังสิต
2552 MTHM ว443ก64 2552



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

121 วรางคณา วงษ์กว.ี

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้

บ้าน ฟ้าปิยรมย์คลอง 6 กรณีศกึษา : บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง 

จ ากัด (มหาชน) อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี = Factor of 

marketing mix affecting the decision select buy house in 

fapeyarom kong 6 case study : N.C. Housing Limited 

Company Lamlokka Phatumthany

MBUS ว462ป62 2549

122 วรางคณาง อู่ทรัพย์.

การรับรู้บรรยากาศและความผกูพนัธ์ตอ่องค์การ : กรณีศกึษา

ข้าราชการและลกูจ้างที่ปฎบิตัิงานในเทศบาลเมืองคคูต อ าเภอ

ล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี = Organizational climate and 

commitment perception : a case study of the officials and 

employeers of Khukhot Municipality Pathumthani

ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2555 MPA ว463ก64 2555

123 วราวรรณ สวุรรณผาต.ิ

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั ภาพตวัแทนภมิูปัญญา

มอญ บ้านสามโคก ปทมุธานี : การสร้างสรรค์และประยกุต์

ภาพถ่าย ผ่านกล้องรูเข็ม = Photo representative of wisdom 

mon at Ban Sam Kok Pathumthani : creation and 

application of photography through pinhole camera

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2559 TR268 ว465ร64 2555

124 วริษา นาคป้อมฉิน.

การตรวจหาสารก าจดัแมงกลุม่ออร์กาโนฟอตเฟสและคาร์

บาเมตตกค้างในผกัจากตลาดในจงัหวดัปทมุธานี = Detection 

of Insecticide Residues of Organophosphates and 

Carbamates in Vegetables from the Markets in Pathum 

Thani Province

ปทมุธานี :

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว

การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2558 SCI ว466ก643 2558



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

125 วสธุาภรณ์ กัลยาณพงศ์.
ระบบฐานข้อมลูรถยนต์ของบริษัท ปทมุธานีฮอนด้าคาร์ส จ ากัด

ปทมุธานี :
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2542 Z 699 .5 ร32ว57

126 วชัรินทร์ ร่มเย็น.

พฤติกรรมการใช้และความต้องการในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ต าบลขององค์การบริหารสว่นต าบลในจงัหวดัปทมุธานี = A 

behavior in usage and need for Tambol internet service of 

Thailand Organization in Pathumthani Province
ปทมุธานี :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2545 TK5105.875 ว624พ43

127 วนัวิสาข์ โคตรชมภ.ู

ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเอกชนและ

โรงเรียนรัฐบาลระดบัประถมศกึษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

ปทมุธานี = School based management problems in private

 and public primary schools in Mueang district Pathumthan
2557 MEDU ว635ป62 2557

128 วาสนา ประเสริฐ.

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบริหารสว่น

ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี = The 

Administration of good governance in Khlongsam 

subdistrict administrative organization Khlongluang 

District Pathumthani Province

2556 PPA ว653ก64 2556

129 วิภาดา ธนีคณุ.

ความสนใจในการเลือกประกอบอาชีพของนกัศกึษา

ระดบัอดุมศกึษาในเขตจงัหวดัปทมุธานี = Occupation 

Selection of Undergraduate students in Phatumthani 

Province

ปทมุธานี :
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2548 MBUS ว646ค57 2548



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

130 วิมลรัตน์ ดาวกลาง.

ปัจจยัที่มีผลตอ่การเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศยักับธนาคาร

ของรัฐในจงัหวดัปทมุธานี = Factors affecting the decision in

 choosing houseing loan provides by government bank in 

Pathumthani province

2558 MECO ว644ป622 2558

131 วิรัตน์ ชมูงคล.

คณุภาพการให้บริการของส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั

ปทมุธานี = The service quality of the provincial industry 

office in pathumthani province
ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2549 MPA ว646ค72 2548

132 วีนา เขาแก้ว.

การศกึษาประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลนครรังสิต 

จงัหวดัปทมุธานี = The study of effective implemention of 

Rangsit Municipality Pathum Thani
2557 MPA ว636ก64 2557

133 วีระยทุธ เทยีนน้อย.

ระบบจดัการการจองรถตู้บริษัท สมปองทวัร์ ปทมุธานี = Van 

Transportation Resevervation Systems of Sompong Tour 

Pathumthai
ปทมุธานี :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2553 IT ว646ร63 2553

134 ศรีโสภา เพชรสวุรรณ.

ทศันคติของประชาชนในท้องถ่ินที่มีตอ่การบริหารงานและ

กิจการสาธารณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน : ศกึษาเฉพาะ

กรณีเทศบาลเมืองปทมุธานี
ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2548 MPA ศ46ท65 2548

135 ศิริวงศ์ ลีละวงศ์.

การน าเสนอข้อมลูเพ่ือการค้นคืนโรงงานในเขตจงัหวดัปทมุธานี :

 ศกึษาเฉพาะกรณีเขตอ าเภอธัญบรีุ และอ าเภอหนองเสือ ปทมุธานี :
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2539 Z 699 .5 ฟ3ศ646ก6

136 ศิริวิมล วิเชียรสมทุร.

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้บ้านจดัสรรของ

ผู้บริโภคในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี = Factors 

influncing of consumers purchasing house in Amphur 

Klongluang Pathumthani Province

ปทมุธานี :
สาขาวิชาการจดัการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจ
2554 CFT MBUS ศ646ป62 2554



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

137 ศิริสขุ เอกอ านวยกุล.

การประเมินผลการด าเนินงานกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง

แหง่ชาติ : กรณีศกึษากองทนุหมู่บ้านต าบลบงึกาสาม อ าเภอ

หนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี = Performance Evaluation of 

National Village and Urban Community Fund : Case of 

Tambon Bung Ka Sam Village Fund Nong Soea District 

Pathumthani Province

ปทมุธานี :
วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2552 MPA ศ645ก64 2552

138 สถาพร ทองน้อย.

ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของผู้ดแูลเด็กเล็ก สงักัดองค์

ปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัปทมุธานี =Satisfactions of 

childcare teachers in childcare centers under the 

jurusdiction of local governments in Pathumthani

2555 MEDU ส363ค56 2555

139 สมเกียรติ หอมยก.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ ศกึษาบทบาท สถานภาพและ

กิจกรรมของดนตรีป่ีพาทย์มอญในสงัคมและวฒันธรรม จงัหวดั

ปทมุธานี = Socio-Cultural Dimension of Pi Phat Mon in 

Phathumthani Province

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2549 ML541 ท5ส42ร64

140 สมเกียรติ หอมยก.

วงดนตรีเจริญ : ปีพาทย์มอญของจงัหวดัปทมุธานี = 

Dontricharoen : Mon ensembles of Phathumthani province 2546 ML541 ท5ส42ว23

141 สมคิด กิจอาสา.

การเปิดรับข่าวสารและการแสวงหาสารสนเทศของพนกังาน

บริษัทปทมุไรชมิลล์ แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน) ต าบลบาง

กะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี = Information exposure 

and information seeking of officers in Patum Rice Mill and 

Granary Public. Tumbol Bangkadee. Amphure Muang. 

Pathumtani Province

ปทมุธานี :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2548 IT ส462ก64 2548



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

142 สมชาย เอ่ียมเอิบ.

คณุลกัษณะของผู้น าท้องถ่ินกับศกัยภาพการบริหารการจดั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน : กรณีศกึษาส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 

จงัหวดัปทมุธานี เขต 1 = Characteristic of local leader 

administration potential of compulsory education 

Education Area in Pathumthani Division 1

ปทมุธานี :
วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2549 MSCO ส426ค73 2549

143 สรพงษ์ ศรีพุม่.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ ภาพลกัษณ์เก่ียวกับจงัหวดัปทมุธานี

เพ่ือแสวงหาแนวทางในการพฒันาการทอ่งเที่ยวจงัหวดั

ปทมุธานีอย่างยัง่ยืน = The study about image of 

Pathumthani Province for sustainable tourism development
ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2545 DS589 ป36ส42ร6

144 สวรรยา พงศ์ปริตร.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ ชดุโครงการวิจยัเพ่ือการพฒันา

จงัหวดัปทมุธานี โครงการสง่เสริมมาตรฐานของอาหารและ

เคร่ืองดื่มในแหลง่ทอ่งเที่ยวจงัหวดัปทมุธานี = Project : The 

promotion of food and drink quality in tourist attraction 

area at Pathumthani province

ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2545 TX531 ส54ร64

145 สนัติ กิจลือเกียรต.ิ

การศกึษาเชิงทดลองกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหวา่งการ

เรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพ่ือเสริมสร้าง

ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6โรงเรียนวิภารัตน์ จงัหวดัปทมุธานี = An experimental 

study of the learning process integrating collaborative 

learning and learning through graphic organizers for 

enhancing critical thinking skills of grade 6 students at 

Wiparat School in Pathumthani Province

2555 PEDU ส633ก64 2555



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

146 สาธิต เข็มทอง. การศกึษาเบือ้งต้นระบบป้องกันน า้ทว่มพืน้ที่จงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2540 TC530 ส636ก64

147 สาวิณี กลอ่มฤกษ์.

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้โทรศพัท์มือถือมือสอง

ของผู้บริโภคในเขตรังสิต จงัหวดัปทมุธานี : Factors influencing

 the decision to buy second hand mobile phon consumers 

the Rangsit area Pathumthani province

ปทมุธานี :
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะบริหารธุรกิจ
2554 MBUS ส656ป62 2554

148 ส านวน คณุพล.

การพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยบรูณาการการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้ กรณีศกึษา ในวิชาคณิตศาสตร์ 

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัรังสิต 

จงัหวดัปทมุธานี = Development of mathematics learning 

process that integrates collaborative learning with case 

method learning for enhancing analytical thinking skills of 

Prathomsuksa 6 students at Satit Bilingual School of 

Rangsit University in Pathumthani Province

2557 PEDU ส635ก64 2557

149 สกุัญญา ทรงนิรันดร์.
การศกึษาการวดัระดบับริการบนถนนภายในหมู่บ้านเมืองเอก 

จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี :

กลุม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสิต
2541 TE185 ส72ก64

150 สดุจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัการศกึษาลกัษณะทาง

สถาปัตยกรรมเรือนพืน้ถ่ินของชมุชนบริเวณเตาสามโคก จ.

ปทมุธานี = A study on vernacular architecture of the 

communities around Samkok pottery oven Patumthani 

province

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต [2550?] NA9053 ป55ส73ร6



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

151 สดุารัตน์ ไพรบงึ.

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง

กับผลสมัฤทธ์ิการเรียนภาษาองักฤษ ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัแหง่หนึ่ง ในจงัหวดัปทมุธานี

 = Correlation between self-directed English learning 

techniques and English learning achievements : a study of 

year 1 tertiary level engineering students at a private 

University in Pathum Thani Province

2556 MEDU ส736ค56 2556

152 สธุาภา เปลือ้งประสิทธ์ิ.

ความคิดเหน็ของข้าราชการต ารวจชัน้สญัญาบตัรที่มีตอ่

โครงสร้างส านกังานต ารวจแหง่ชาติ : ศกึษาเฉพาะกรณีจงัหวดั

ปทมุธานี
ปทมุธานี :

กลุม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสิต
2542 HV7945 ส73ค56

153 สธีุ ฤทธ์ิอยุานนท์.
พฤติกรรมการประมลูซือ้ทรัพย์จากกรมบงัคบัคดี กรณีศกึษา 

กรมบงัคบัคดี จงัหวดัปทมุธานี สาขาธัญบรีุ
ปทมุธานี :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2549 MBUS ส736พ43 2549

154 สนุทรี พุม่กาหลง.

พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้รถยนต์นั่งของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 

และอ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี = Behavior to the 

decision a purchase of passenger car for consumers in 

Amphoe Muang and Amphoe Lumlukka Changwat 

Pathumthani

ปทมุธานี :
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2548 MBUS ส733พ43 2548

155 สนุทรี ฮไูซนี.

ปัจจยัที่มีผลตอ่ความส าเร็จในการจดัท าผลิตภณัฑ์มวลรวม

จงัหวดัปทมุธานี = The factors yielding successful 

management of gross provincial product Pathum Thani 

Province

ปทมุธานี :

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต

2548 MPA ส733ป62 2548



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

156 สพุรรณี พงศ์ปกรณ์เมธา.

การตอบสนองตอ่โครงการเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนด : 

กรณีศกึษา ข้าราชการครูในเขตพืน้ที่การศกึษาปทมุธานี เขต 2 =

 responses to the early retirement programme : the case 

study of the government officer teachers in Pathumthani 

Education Area 2

ปทมุธานี :
วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2552 MPA ส734ก64 2552

157 สพิุนดา เลิศฤทธ์ิ.

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัการพฒันาครูด้าน

สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใช้ใน

การเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดั

ปทมุธานี = Teachers' Professional Development in 

information and Communication Technology Competency 

Used for Student Learning in Pathum Thani Basic 

Education Schools

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2557 LB1732 ส736ร63

158 สภุาพร งามวิไลพนัธ์.

ฐานข้อมลูท าเนียบโรงงานอตุสาหกรรม เขตอ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี = The database of industrial factory's 

information in Klomg Luang area Pathumthanee province ปทมุธานี :
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2545 Z699.5 ร3ส746



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

159 สภุาวรรณ สวนพลอย.

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรคเกอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ 

เร่ืองการเคลื่อนที่แบบคาบ เพ่ือเพ่ิมผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 4 กรณีศกึษาของโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั

 ปทมุธานี = The use of tracker as an assisted-teaching 

program to develop Mathayomsuksa 4 students' physics 

learning achievement in periodic motion : a case study of 

Princess Chulaphorn College Pathumthani /

2557 MEDU ส647ก64 2557

160 สรัุตน์ชยั สวุรรณมณี.

การศกึษาคณุภาพน า้คลองรังสิต จงัหวดัปทมุธานี : กรณีศกึษา

เดือนพฤษภาคม = Study of the water quality in Rangsit 

canel Pathumthani Province : case syudy on May
ปทมุธานี :

สาขาวิชาเคมีประยกุต์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต
2551 SCI ส747ก64 2551

161 สริุนทร วรากรวรวฒิุ.

การศกึษาทศันคติตอ่การใช้บริการสถานพยาบาล/บริการ

สาธารณสขุ กรณีศกึษากลุม่ตวัอย่างประชาชนต าบลบอ่เงิน 

อ าเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี = Attitude toward 

service received from health care centers public health 

centers empirical study of people living in Tumbol Bor-

Ngoen Umphur Lad-Lum-Kaew Patumthani Province

ปทมุธานี :
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2544 HF5415.32 ส746ก64

162 สริุยะ สีเหลือง.

การประเมินผลกระบวนการให้บริการงานทะเบยีนราษฎรของ

ส านกังานทะเบีัยน อ าเภอเมืองปทมุธานี : ศกึษาเฉพาะกรณี

ส านกังานทะเบยีนเทศบาลต าบลหลกัหก = Public service 

process evaluation : a case study of Lakhok municipality 

Pathumtani Province

ปทมุธานี :
วิทยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2552 MPA ส74ก64 2552



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

163 สรีุย์วลัย์ จนัลิลา.

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศด้วยอตุสาหกรรมของส านกังาน

เทศบาลต าบลบางกะดี จงัหวดัปทมุธานี = The Industrial 

Analysis Information System of Bangkadee Municipality 

Pathumthani Province

ปทมุธานี :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2548 IT ส744ก64 2548

164 เสาร์วภา พลตือ้.

การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 เป็น

ภาษาองักฤษ กรณีศกึษาโรงเรียนเอกชนที่จดัการเรียนรู้แบบ

สองภาษา ในจงัหวดัปทมุธานี = The learning management of

 Mathematics grade 6 through english medium case study 

: private biligual schools in Pathumthani province

2558 MEDU ส743ก642 2558

165 หทยัชนก บ ารุงรักษ์.
โรงพยาบาลเอกชน 200 เตียง จงัหวดัปทมุธานี

ปทมุธานี :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2537 WX 140 .ห364ร92

166 อดิศร กมลทวิกุล.

การน าเสนอฐานข้อมลูท าเนียบโรงงานอ าเภอเมือง ปทมุธานี = 

Database presentation of Pathumthani's industry directory ปทมุธานี :
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2539 Z699.5 ร3อ36ก6

167 อนงค์ นาคสวสัดิ.์

ประสิทธิภาพของการพฒันาการออกเสียงภาษาไทยและ

ประสาทสมัพนัธ์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นใน

จงัหวดัปทมุธานีด้วย "ดนตรีสรีระ" = Effeciency of 

development in Thai language pronunciation and 

psychomotor of students in secondary school in 

Pathumthani by "Dontree Sareera"

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2546 PL4165 อ322ป46

168 อนชิุต โอนชุ.
การศกึษาศกัยภาพของน า้บาดาลในจงัหวดัปทมุธานี 

ปทมุธานี :
กลุม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสิต
2541 TD403 อ37ก64



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

169 อภริดี มณีสีมว่ง.

ปัญหาการจดัท าบญัชีด้วยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน (e-LAAS) กรณีศกึษา : องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินในเขต จงัหวดัปทมุธานี = Problems of accounting

 preraration by e-LAAS : a case study of local in Pathum 

Thani Province

ปทมุธานี : คณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต 2553 MACC อ464ป63 2553

170 อภรัิฐ ศิริวงษ์.

การศกึษาความพร้อมของผู้ประกันตนตอ่การประกันสงัคมกรณี

ชราภาพ : ศกึษาเฉพาะผู้ประกันตนที่มาติดตอ่งานกับส านกังาน

ประกันสงัคมจงัหวดัปทมุธานี = The Readiness of the 

insured persons towards the enforcement of the old age 

scheme : A case study of the insured persons directly 

contacting the Pathum Thani Province Social Security 

Office

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต [255-]. HD7108.4 ป36อ46ก6

171 อรอนงค์ สกุลอมรบด.ี

ปัจจยัทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอ่การเลือกซือ้เคร่ืองส าอาง

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทมุธานี = Marketing 

factors influencing buying cosmetic of students in 

university located in Pathumthani Province

ปทมุธานี :

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต

2553 MBUS อ452ป62 2553

172 อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์.
แผนอนรัุกษ์และพฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวไทยรามญั อ าเภอสาม

โคก จงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2559 NA9256.6 ป36น44ร7

173 อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์.
รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั การประเมินสถานภาพ

ทางกายภาพของแหลง่ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัปทมุธานี
ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2545 DS589 ป36อ564



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

174 องัคณา เชวงภษิูต.

การเพาะเลีย้ง Chlorella spp. ในน า้ทิง้จากโรงงานอายิโน๊ะโมะ

โต๊ะ จงัหวดัปทมุธานี = Studied in Carbon and Nitrogen 

source to cultivate Chlorella spp. in industrial wastewater ปทมุธานี :
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2535 QK725 อ62ก64

175 อญัชลี ต้นสมบรูณ์.

รายงานฉบบัสมบรูณ์ การส ารวจความชกุของเชือ้ Blastocystis 

hominis ในเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อ.ธัญบรีุ   จ.

ปทมุธานี
ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2554 QX50 อ62ร64

176 อศันีย์ สมถวิล.
การปรับแตง่สารนิเทศประเภทหน้าบนัในจงัหวดัปทมุธานีเฉพาะอ าเภอธัญญะบรีุ [ที่ถกูต้องคือธัญบรีุ] ล าลกูกา คลองหลวง และอ าเภอเมืองจงัหวดัปทมุธานี 

ปทมุธานี :
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2536 NA6021 อ653ก64

177 อาทติยา สวุรรณ์

รายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยั ความชกุของภาวะ

สมองเสื่อมและปัจจยัที่สมัพนัธ์กับภาวะสมองเสื่อม ในผู้สงูอาย ุ

ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี = Prevalence and

 Factors Associated with Dementia among Elderly in 

Lukhok Subdistrict Muang District Pathumtani Province

ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2559 RSURI อ635ร64 2559

178 อานนท์ ภกัดีวงศ์.

ปัญหาการปกครองท้องถ่ินของจงัหวดัปทมุธานี : ศกึษาเชิง

เปรียบเทยีบองค์การบริหารสว่นต าบลในเขตอ าเภอเมืองกับเขต

อ าเภอเมืองสามโคก = Problems of the local government in 

Pathum-thani province : a comparative study of sub-

district administrativeorganizations in Muang district and 

Samkok district

ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัรังสิต 2544 JS7153.9 ป36อ63ป6



ล ำดับที่ ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เลขเรียก

179 อิทธิพนัธ์ พฒันานพุงษ์.

รายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ การปรับโปรแกรมการทอ่งเที่ยว

ส าเร็จรูปเพ่ือตอบสนองตอ่พฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยวชาวไทย

ส าหรับจงัหวดัปทมุธานี = The package tour program of the 

tourist behaviors in Pathum Thani Province
ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2555 DS589 ป36อ63ร4

180 อิทธิพนัธ์ พฒันานพุงษ์.

รายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ การปรับโปรแกรมการทอ่งเที่ยว

ส าเร็จรูปเพ่ือตอบสนองตอ่พฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยวชาวไทย

ส าหรับจงัหวดัปทมุธานี = The package tour program of the 

tourist behaviors in Pathum Thani Province
ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต 2555 DS589 ป36อ63ร5 2555

181 อกุฤษณ์ นิตยจินต์.
การศกึษาทศันคติและความพงึพอใจในการซือ้สินค้าของเซเวน่

อีเลฟเวน่ในเขตปทมุธานี
ปทมุธานี :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต
2543 HF5415.335 อ724ก64

182 อษุณี ทรัพย์เจริญกุล.

รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวิจยัการศกึษาความต้านทาน

และกลไกความต้านทานตอ่สารเคมีก าจดัแมลงชนิด Temephos

 ในลกูน า้ยงุลาย อ าเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี ปทมุธานี : สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต [25--]. QX600 อ753ร64

183 เอกรินทร์ สขุสวา่ง.
ศนูย์สง่เสริมการทอ่งเที่ยวจงัหวดัปทมุธานี

ปทมุธานี :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต
2544 NA 4510.ท6อ746


