มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

1

1

1
1

1
1
1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับปริญญาเอก
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา การจัดการการอุดมศึกษา
60199150012 นำยชัชวำล หังสพฤกษ์
สาขาวิชา การบริหารและการจัดการการศึกษา
(การบริหารการอุดมศึกษา)
57199150017 นำงสำวกุลธิดำ อ่อนมี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
57199150051 นำงสำวรจนำ บุญลพ
สาขาวิชา เคมีประยุกต์
58199120028 นำยสุวิชำ เพ็ชรนิล
สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
(การศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา)
57199150009 นำงสำวเพ็ญพักตร์ ภุมมำลำ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
57199150037 นำยสุรชัย เหมหิรัญ
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
57199120024 นำยจตุรภัทร จันทร์ทิตย์

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
1
2
3
4
1
2

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

ระดับปริญญาโท
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชา เคมี
61199110185 นำงสำวสุพำณี แสงสิน
61199110182 นำงสำวแพรวสุภำ เหล่ำศิริ
61199110186 นำงสำวโสภิกำ ศรีหิรัญ
61199110096 นำงสำวปิยธิดำ สุภำ
61199110181 นำยธีรนนท์ ออประยูร
61199110180 นำงสำวชนิถำ จุ้ยประเสริฐ
61199110187 นำยอัครเกียรติ พวงแสง
61199110184 นำยวิทวัส จำปำทอง
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
61199110167 นำยคเณศ คุ้มกองสุวรรณ
60199110141 นำงสำวปัญญำพร เชื้อมั่ง
สาขาวิชา ชีววิทยา
61199110161 นำยฉลองวุฒิ จันทร์หอม
61199110164 นำยวรำกร บุญประเสริฐ
61199110160 นำยกันตินันท์ รักนำค
61199110097 นำงสำวปรำถนำ จันทร์กระจ่ำง
สาขาวิชา ฟิสิกส์
60199110153 นำยกฤษกร บุญประเสริฐ
59199110151 นำงสำวชลพัชร เพชรพลอยนิล
มีหน้าต่อ

ลำดับที่
3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1

1
2

1
2
1
1
2
1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

59199110153 นำงสำวมยุรี จักรสิทธิ์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
60199130051 นำยวัชรพล จันทรวงศ์
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
60199130301 นำยชัยชนะ นิ่มสุวรรณ
60199130255 นำงสำวมัลติกำล ก้ำนชมภู
60199130253 นำงสำวภัสสร ธูปบุตร
60199130248 นำยติณภพ มำลำพุด
60199130313 นำงสำวสุนิษำ คชำยุทธ
58199130163 นำยธีรภำพ รักษำศรี
59199130330 นำงสำวนฤภร วณิชหัตถกิจ
58199130177 นำยอภิสิทธิ์ กำญสอำด
58199130171 นำงสำวรัศมี ทองดี
สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
(ภาษาไทย)
59199130125 นำยสิริพงษ์ กำละพงษ์
สาขาวิชา ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
60199130227 นำงสำวรัตติยำ บุญหลง
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชา การจัดการ
60199110120 นำยปรำชญ์ ศิริบำล
60199110122 นำยวรรณรสำ จันทโสภณ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชา เคมี
62199110106 นำงสำวอนัญพร เอนกรัตนทรัพย์
60199110026 นำยธนภัทร เกิดก๊ก
สาขาวิชา วิทยาการประเมิน
60299130048 นำงสำวสุวิชญำ สิริยำนนท์
สาขาวิชา อณูชีววิทยา
60199110133 นำงพงษ์บุญ ตั้งจิตรุ่งโรจน์
60199110134 นำงสำวรัชนำนันท์ ทิมกลั่น
สาขาวิชา ตจวิทยา
59199110068 นำงสำวจณำ ประวังสุข
มีหน้าต่อ

ลำดับที่

1

1

1
1
1
2
1
1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

สาขาวิชา กายภาพบาบัด
59199110123 นำยธนภัทร วิทยำวรำพงศ์
ปริญญาวิศวศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
61199110086 นำงสำวสุธำสินี นุ่นชื่น
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ
60199130087 นำยสุธร เตชวิทูล
สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ
61199130110 นำงสำวอัมรัตน์ ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
58199130011 นำยกิตติภำส ศรีหะ
58199130019 นำงสำวเสำวรัตน์ เจริญวรชัย
สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์
6199130211 นำยนฤพจน์ เปี่ยมปัญญำ
สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
62199110110 นำงสำวสวรรยำ มงคลวรเดช

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยำยน 2563
โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ระดับปริญญำเอก
สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1
57199150051 นางสาวรจนา บุญลพ
สถาบันวิจยั
พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

การวิจยั
การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ าร
พฤติกรรม แบบมีส่วนร่วมเพือ่ สร้าง
ศาสตร์ประยุกต์ รูปแบบการพัฒนาครูใน
การจัดการเรียนการสอน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ส
าหรับเด็กทีม่ คี วาม
ต้องการ พิเศษตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม จังหวัดเชียงราย

PARTICIPATORY
ACTION RESEARCH
FOR CREATION OF
TEACHER
DEVELOPMENT
PATTERN ON
MATHEMATICS
LEARNING
MANAGEMENT TO
CHILDREN WITH
SPECIAL NEEDS BASE
ON PROFESSIONAL
LEARNING
COMMUNITY IN
INCLUSIVE SCHOOLS,
CHIANGRAI PROVINCE

บทบาทของค่านิยมร่วม
และวิสัยทัศน์ร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
สู่การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน

THE ROLE OF SHARED
VALUES AND SHARED
VISION IN
PROFESSIONAL
LEARNING
COMMUNITY TO
DEVELOPING
LEARNERS LEARNING

วารสารการวัดผล
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ปีที่ 26
ฉบับที่ 1
ม.ค.-มิ.ย.
63

การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ าร
แบบมีส่วนร่วมเพือ่
พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนทักษะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ทีม่ คี วามต้องการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวมตาม
แนวคิดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ

Participatory Action วารสารพฤติกรรม
Research to Develop ศาสตร์เพือ่ การ
Instruction Model in พัฒนา มศว
Mathematic skills For
Children with
Special Needs in
Inclusive School Base
on Professional
Learning Community.

ปีที่ 12
ฉบับที่ 2
กรกฏาคม
2563

15 ก.ค. 2 มี.ค. 63 91 คะแนน ผศ.ดร.กาญจนา ภัทา
63
ระดับดีมาก วิวัฒน์

29 พ.ค.
63

หน้า 1

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

คณะวิทยำศำสตร์(ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1
58199120028 นายสุวิชา เพ็ชรนิล

วิทยาศาสตร์

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

เคมีประยุกต์ การศึกษาอันตรกิริยา
ระหว่างโปรตีนซีรัมอัลบู
มินกับสารประกอบ
เชิงซ้อนควิโนลีนด้วยวิธี
สเปกโทรสโกปีและโมเล
กุลาร์ดอ้ กกิง้

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

BINDING INTERACTICN
BETWEEN SERUM
ALBUMIN WITH
QUINOLINE
DERIVATIVES BY
SPECTROSCOPY AND
fMOLECULAR
DOCKING.

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์
Binding interaction of Molecular and
potent HIV-1 NNRTIs, Biomolecular
amino-oxySpectroscopy
diarylquinoline
with the transport
protein using
spectroscopic and
molecular docking

Volume
233, 5
June
2020,
118159

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

13 ก.ค. 7 พ.ค. 63 90 คะแนน รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิ
63
ระดับ ดี
สุทธางกูร

หน้า 2

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะศึกษำศำสตร์(ป.เอก จำนวน 3 รำย)
1
60199150012 นายชัชวาล หังสพฤกษ์

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

ศึกษาศาสตร์

การจัดการการ รูปแบบการบริหาร
อุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาตรีทมี่ งุ่ สู่
ความสาเร็จสาหรับ
นักศึกษาจีนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ADMINISTRATIVE
MODEL FOR
SUCCESSFUL
INTERNATIONAL
UNDERGRADUATE
CURRICULUM FOR
CHINESE STUDENTS
OF PRIVATE
UNIVERSITIES

DEVELOPMENT OF
การพัฒนารูปแบบ
ENHANCED TEACHER กิจกรรมการเสริมสร้าง
CONSCIOUSNESS
จิตสานึกความเป็นครู
ACTIVITIES MODEL
ของนิสิตโครงการเพชร
FOR THE
ในตม
PHATNAITOM PROJECT

DEVELOPMENT OF
วารสาร
ENHANCED TEACHER สังคมศาสตร์และ
CONSCIOUSNESS
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ
ACTIVITIES MODEL
FOR THE
PHATNAITOM PROJECT

ปีที่ 5
8 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 87 คะแนน ผศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิ
ฉบับที่ 5
63
ระดับ ดี
โนบล
เดือน
พฤษภาคม
2563
หน้า 26-38

A Study on Creative
Problem Solving for
the Education
Student at Rajabhat
University Upper
Central Region

A Study on Creative
Problem Solving for
the Education
Student at Rajabhat
University Upper
Central Region

ปีที่ 8
24 มิ.ย. 1 พ.ค. 63 68 คะแนน ผศ.ดร.จตุพล ยงศร
ฉบับที่ 3 63
ระดับผ่าน
พ.ค.-มิ.ย.
2563

2

57199150009

นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา

ศึกษาศาสตร์

วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจัดการ
เรียนรู้

การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเสริมสร้าง
จิตสานึกความเป็นครู
ของนิสิตโครงการเพชร
ในตม

3

57199150017

นางสาวกุลธิดา อ่อนมี

ศึกษาศาสตร์

การบริหารแล การศึกษาทักษะการ
การจัดการ แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
การศึกษา สาหรับนักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคกลาง
ตอนบน

การประเมินหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(นานาชาติ) ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การศึกษาทักษะการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคกลาง
ตอนบน

Curriculum
Evaluation in
Bachelor of Business
Administration
(International
Program) of the
Private University

วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร
มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร
มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

ปีที่ 8
ฉบับที่ 6
พ.ย.-ธ.ค.
63

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

3 ก.ค. 63 7 พ.ค. 63 83 คะแนน ผศ.ดร.จักกฤษณ์
ระดับ ดี
โปณะทอง
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1
57199150037 นายสุรชัย เหมหิรัญ

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1
57199120024 นายจตุรภัทร จันทร์ทิตย์

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องก การพัฒนาระบบควบคุม
ล
อัตโนมัตขิ องเครื่อง
อบแห้งข้าวเปลือก
แบบมัสท์โฟล

เศรษฐศาสตร์

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

DEVELOPMENT OF
AUTOMATIC
CONTROL SYSTEM OF
MUST FLOW PADDY
DRYER

เศรษฐศษสตร์ ประสิทธิผลของนโยบาย THE EFFECTIVENESS
ภาครัฐด้านความ
OF THAILAND PUBLIC
ปลอดภัยบนท้องถนน
POLICY ON ROAD
SAFETY

Cross-Flow Paddy
Dryer Application
Using Infrared Gas
Burner

International
Journal of
Advanced
Research in
Engineering and
Technology
(IJARET)

Volume 7 ก.ค. 63 2 มิ.ย. 63 86.1
11, Issue
คะแนน
5, (May
ระดับ ดี
2020)

The use of
Temperature and
Relative Humidity
Sensors to Estimate
the Final Moisture
Content of the Drying
Process

International
Journal of
Engineering
Research &
Technology
(IJERT)

Volume 9,
Issue 5,
(May
2020), 926932

Measure of
lATSS Research
productivity loss due
to road traffic
accidents in Thailand

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

รศ.ดร.ประชา บุณ
ยวานิชกุล

2 มิ.ย. 63 .

28 ก.พ. 16 ก.ค. 71.4
63
63
คะแนน
ระดับ ดี

รศ.ดร.ชมพูนุท โสลา
กร เพิม่ พูนวิวัฒน์

ระดับปริญญำโท
คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท จำนวน 20 รำย)
1 61199110185 นางสาวสุพาณี แสงสิน

วิทยาศาสตร์

เคมี

การสังเคราะห์อนุภาคนาโน
เงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวด้วย
กรดแทนนิก และอีดีทีเอ
สาหรับตรวจวัดโครเมียม (III)

SYNTHESIS OF SILVER
NANOPARTICLES
MODIFIED WITH TANNIC
ACID AND EDTA FOR
DETERMINATION OF
CHROMIUM (III)

การสังเคราะห์อนุภาคนาโน
เงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวด้วย
อีดีทีเอและกรดแทนนิก
สาหรับตรวจวัด Cr3+

Synthesis of Silver
Nanoparticles Modified
with EDTA and Tannic
Acid for Cr3+ Detection

การประชุมวิชาการ
ปีที่ 21
2 ก.ค. 63 29 มิ.ย.
เสนอผลงานวิจัยระดับ เดือนมีนาคม
63
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ หน้าที่
ครั้งที่ 21 บัณฑิต
307-318
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

80.5
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต
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เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

2

61199110182

ชือ่ -สกุล

นางสาวแพรวสุภา เหล่าศิริ

คณะ

สำขำวิชำ

วิทยาศาสตร์

เคมี

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

การพัฒนากระบวนการผลิต
พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตใน
แบคทีเรีย Bacillus
megaterium SWU01 ใน
กระบวนการหมักบนอาหาร
แข็ง

Development of
Polyhydroxybutyrate
Production Process Using
Solid State Fermentation
by Bacillus megaterium
SWU01

3

61199110186

นางสาวโสภิกา ศรีหิรัญ

วิทยาศาสตร์

เคมี

การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจ
วิเคราะห์ของไหลจุลภาค
ฐานกระดาษแบบสามมิติ
สาหรับการวัดปริมาณกรดกลู
โคนิคในผลิตภัณฑ์บารุงผิว

DEVELOPMENT OF
MICROFLUIDIC PAPERBASED ANALYTICAT
DEVICES FOR
DETERMINATION OF
GLUCONIC ACID IN
SKINCARE PRODUCTS

4

61199110096

นางสาวปิยธิดา สุภา

วิทยาศาสตร์

เคมี

การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ เรื่องการหาปริมาณ
เหล็กในน้ํา โดยใช้อปุ กรณ์
ห้องปฏิบัติการบนชิพ
ร่วมกับกรวิเคราะห์แบบ
เทียบสี เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม
ของนิสิตรับปริญญาตรี

DEVELOPMENT OF
ANALYTICAL
LABORATORY ON
DETERMINATION OF
IRON IN WATER BY
USING LAB ON A CHIP
DEVICE WITH
COLORIMETRIC ANALYSIS
TO IMPROVE LEARNING
AND INNOVATION SKILLS
FOR UNDERGRADUATE
STUDENTS

5

61199110181

นายธีรนนท์ ออประยูร

วิทยาศาสตร์

เคมี

การศึกษาลักษณะสมบัติของ CHARACTERIZATION OF
เอมีนออกซิเดส โดยใช้
AMINE OXIDASE USING
ปฏิกริ ิยาออกซิเดชันของ
OXIDATION OF IRON (II)
เหล็ก (II)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์
การพัฒนากระบวนการผลิต
พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรต
กระบวนการหมักบนอาหาร
แข็งโดยแบคทเรีย Bacillus
megaterium SWU01

Development of
Polyhydroxybutyrate
Production Process Using
Solid State Fermentation
by Bacillus megaterium
SWU01

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต

1-พ.ค.-63 26 ก.ค.

Spectrophotometric
determination of
gluconic acid in skincare
products

The Pure and
Applied Chemistry
International
Conference 2020
(PACCON2020)

ผลของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การทดสอบแบบสืบ
เสาะหาความรู้ ที่มีต่อทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์และการ
แก้ปัญหาของนิสิตครู

Effect of Learning
Management by Using
Inquiry Laboratory on
Critical Thinking and
Problem Solving Skills of
Student Teachers

การประชุมวิชาการ
26-มิ.ย.-63 10 ก.ค.
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ
63
ครั้งที่ 10 เรื่อง“การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21”

วิธตี รวจวัดไฮโดรออกไซด์
อย่างง่ายโดยใช้เหล็ก
ร่วมกับนอร์ฟลอกซาซิน

A Simple Method for
Hydrogen Peroxide
Determination Using
Fe(II) with Norfloxacin

งานประชุมวชาการ
ระดับชาตติ มหาวทยา
ลัยรังสิต ประจาปี
๒๕๖๓

63

เดือน
พฤษภาคม
หน้าที่
AC114AC119

1-พ.ค.-63

16 ก.ค. 77.75
63
คะแนน
ระดับ ดี

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผศ.ดร.ศิริขวัญ พล
ประทีป

2 ก.ค. 63 27 มิ.ย. 84 คะแนน ผศ.ดร.นวลละออ
63
ระดับ ดี
รัตนวิพานวงศ์

2 ก.ค. 63 77.83
คะแนน
ระดับ ดี

10 ก.ค. 30 มิ.ย. 74.8
63
63
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต

ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอน
พุดซา
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

6

61199110180

นางสาวชนิถา จุย้ ประเสริฐ

วิทยาศาสตร์

เคมี

การสังเคราะห์และศึกษา
Synthesis and Biological
ฤทธิท์ างชีวภาพของอนุพันธ์ Activity Study of New
ไฮโฟเดอมิน เอชนิดใหม่
Hyphodermin A
Derivatives

การทาโมเลกุลลาร์ด็อกกิง้
ของอนุพันธ์ชนิดใหม่ของสาร
ไฮโฟเดอมิน เอ ในการยับยัง้
การทางานของเอนไซม์ไกลโค
เจน ฟอสโฟรีเลส

Molecular Docking of
New Hyphodermin A
Derivatives for Glycogen
Phosphorylase Inhibitory
Activity

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจาปี 2563

7

61199110187

นายอัครเกียรติ พวงแสง

วิทยาศาสตร์

เคมี

การสกัดสารออกฤทธิช์ ีวภาพ
จากร าข้าวโดยการให้ความ
ร้อนแบบไฮโดรเทอร์มอล
ร่วมกับการใช้คลื่นอัลตรา
ซาวด์ในการป้องกันเซลล์
ประสาทเพาะเลี้ยง SH-SY5Y
จากภาวะเครียดออกซิเดชัน

Extraction of Rice Bran
Bioactive Compounds
Using Hydrothermal
Treatment with
Ultrasonic-assisted
Extraction to Protect SHSY5Y Cell Line from
Oxidative Stress

การสกัดสารออกฤทธิช์ ีวภาพ
จากราข้าวโดยการให้ความ
ร้อนแบบไฮโดรเทอร์มอล
ร่วมกับการใช้คลื่นอัลตรา
ซาวด์

Extraction of Rice Bran
Bioactive Compounds
Using Hydrothermal
Treatment with
Ultrasonic-assisted
Extraction

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 21
(The 21st National
Graduate Research
Conference)

การพัฒนาวิธกี ารขึ้นรูป
อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ฐาน
กระดาษโดยใช้วสั ดุที่หาได้
ง่ายสาหรับการตรวจวัดค่า
ความเป็นกรดด่าง

Method Development of
Fabricating Paper-based
Analytical Device
Using Easy-to-Find
Materials for pH
Determination

การประชุมวิชาการ
27 มีนาคม
เสนอผลงานวิจัยระดับ 2563
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 21 (ออนไลน์)

Cost-effective
transparency sheetbased analytical device
for
colorimetric detection of
folic acid

The 2020 Pure and Feb 13-14, 15 ก.ค.
Applied Chemistry 2020
63
International
Conference
(PACCON 2020)

8

61199110184

นายวิทวัส จาปาทอง

วิทยาศาสตร์

เคมี

การพัฒนากิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาโดยใช้อปุ กรณตรวจ
วิเคราะห์ของไหล จุลภาค
ฐานกระดาษ เรื่อง
สารละลายกรด-เบส เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการ คิด
สร้างสรรคและนวัตกรรม ์
สาหรับนิสิตวิชาชีพครู

DEVELOPMENT OF
STEM ACTIVITY BY USING
MICROFLUIDIC PAPERBASED ANALYTICAL
DEVICES ON ACID-BASE
SOLUTIONS TO
ENHANCE CREATIVITY
AND INNOVATION SKILLS
FOR PRE-SERVICE
TEACHERS

9

62199110106

นางสาวอนัญพร เอนกรัตนทรัพย์

วิทยาศาสตร์

เคมี

การพัฒนาวิธกี ารตรวจวัด
เชิงสีแบบใหม่เพื่อการหา
ปริมาณกรดโฟลิก

DEVELOPMENT OF A
NEW COLORIMETRIC
METHOD FOR
DETERMINATION OF
FOLIC ACID

1-พ.ค.-63

29 มิ.ย. 19 มิ.ย. 78.5
63
63
คะแนน
ระดับ ดี

27-มี.ค.-63 3 ก.ค. 63 5 ก.ค. 63 76.51

คะแนน
ระดับ ดี

9 ก.ค. 63 21 เม.ย. 80.5
63
คะแนน
ระดับ ดี

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณ
รัตยิ ากร

อ.ดร.ศุภกาญจน์ รัต
นกร

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต

20 มิ.ย. 87 คะแนน รศ.ดร.วีณา เสียง
63
ระดับ ดี
เพราะ
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

10

60199110026

นายธนภัทร เกิดก๊ก

วิทยาศาสตร์

เคมี

11

61199110167

นายคเณศ คุ้มกองสุวรรณ

วิทยาศาสตร์

12

60199110141

นางสาวปัญญาพร เชื่อมั้ง

13

61199110161

นายฉลองวุฒิ จันทร์หอม

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์
วารสารหน่วยวิจัย
เล่มที่ 11
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฉบับที่ 2
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

การสังเคราะห์อนุภาคนาโน SYNTHESIS OF MODIFIED
เงินที่ถูกดัดแปลงพื ้นผิวส SILVER NANOPARTICLES
าหรับการตรวจวัด เหล็ก(III) FOR DETERMINATION OF
IRON(III)

การสังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนเงิน
ที่ดั1 ดแปลงพื้นผิวชนิ ดใหม่
2 สา หรับการวิเคราะห์เหล็ก
(III) ในตัวอย่างน้าเสีย

Synthesis and
Application of Novel
Modified Silver
Nanoparticles for
Determination of Iron (III)
in
Wastewater

คณิตศาสตร์

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนและความสามารถใน
การพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ผ่านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด The
Constructivist Learning
Model (CLM)

A STUDY OF LEARNING
ACHIEVEMENT AND
PROOF ABILITIES IN
PARALLEL LINES TOPICS
OF MATHAYOMSUKSA II
STUDENTS THROUGH
THE CONSTRUCTIVIST
LEARNING MODEL (CLM)

การศึกษาความสามารถใน
การพิสูจน์ เรื่อง เส้นขนาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2
ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์
แบบ The Constructivist
Learning Model (CLM)

A STUDY OF
วารสารครุศาสตร์
MATTHAYOMSUKSA II
อุตสาหกรรม
STUDENTS' PROOF
ABILITIES IN
PARALLEL-LINES TOPICS
VIA THE
CONSTRUCTIVIST
LEARNING MODEL (CLM)

ปีที่ 19
9 ก.ค. 63 11 ก.ค.
ฉบับที่ 2
63
พ.ค.-สค. 63

86 คะแนน อ.ดร.สุกญ
ั ญา หะยีสา
ระดับ ดี
และ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

การศกึษาความสามารถใน
การพิสูจน์เรื่อง เส้นขนาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธกี ารสร้าง
ข้อความคาดการณ์และ
พิสูจน์ร่วมกับโปรแกรม
GeoGebra

A STUDY OF
MATHAYOMSUKSA II
STUDENTS’PROOF
ABILITIES ON PARALLEL
VIA CONJECTURING AND
PROVING APPROACH
WITH GEOGEBRA
PROGRAM

การศกึษาความสามารถใน
การพิสูจน์เรื่อง เส้นขนาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธกี ารสร้าง
ข้อความคาดการณ์และ
พิสูจน์ร่วมกับโปรแกรม
GeoGebra

A STUDY OF
วารสารครุศาสตร์
MATHAYOMSUKSA II
อุตสาหกรรม
STUDENTS’PROOF
ABILITIES ON PARALLEL
VIA CONJECTURING AND
PROVING APPROACH
WITH GEOGEBRA
PROGRAM

ปีที่ 19
9 ก.ค. 63 20 ก.ค.
ฉบับที่ 2
63
พ.ค.-สค. 63

72.5
คะแนน
ระดับ ดี

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

การพัฒนาบทปฏิบัติการ
เรื่องระบบย่อยอาหารของ
สิ่งมีชีวติ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้าง
คาอธิบาย เชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

DEVELOPMENT OF
PRACTICAL WORK IN
LEARNING UNIT OF
DIGESTION FOR
FOSTERING SENIOR
SECONDARY STUDENTS’
SCIENTIFIC EXPLANATION

การพัฒนาบทปฏิบัติการ
เรื่องระบบย่อยอาหารของ
สิ่งมีชีวติ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้าง
คาอธิบาย เชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

DEVELOPMENT OF
PRACTICAL WORK IN
LEARNING UNIT OF
DIGESTION FOR
FOSTERING SENIOR
SECONDARY STUDENTS’
SCIENTIFIC EXPLANATION

วันที่ 27
มี.ค. 63
หน้า
644-654

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 21

28 มิ.ย. 2 ก.ค. 63 87.5
63
คะแนน
ระดับ

23 ก.ค. 29 ก.ค. 75.2
63
63
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ปิยะดา จิตร
ตัง้ ประเสริฐ

อ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย

รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ

หน้า 7

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
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61199110164

นายวรากร บุญประเสริฐ

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

สถานการณ์การระบาดและ
การระบุชนิตเชิงโมเลกุล
ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ลาไส้
ชนิด Haplorchoides ใน
จังหวัดสระแก้ว

EPIDEMIOLOGICAL
SITUATION AND
MOLECULAR
IDENTIFICATIONOF
LARVAL STAGES OF
INTESTINAL TREMATODE,
haplorchoides mehril, in
Sa Keao province

สถานการณ์การระบาดและ
การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของ
พยาธิใบไม้ในลาไส้
ชนิด Echinostoma
revolutum (Froelich,
1802) ในหอยฝาเดียวสกุล
Filopaludina ในพื้นที่
เกษตรกรรมจังหวัดสระแก้ว

Epidemiological situation
and molecular
identification of
Echinostoma revolutum
(Froelich, 1802) in
Filopaludina snails
from Sa Kaeo province

ประชุมวิชาการเกษตร 27-28
ครั้งที่ 21 คณะ
มกราคม
เกษตรศาสตร์
2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 ก.ค. 63 27 มิ.ย. 81.5
63
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ฐาปนา
ชลธนานารถ

15

61199110160

นายกันตินันท์ รักนาค

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

ยาสลบทางเลือกสาหรับการ
ทา ศัลยกรรมปลาแฟนซี
คาร์ป (Cyprinus carpio L.)
จากน้า มันโกฐจุฬาลัมพา
ในรูปแบบอิมัลชัน

ALTERNATIVE
ANESTHETIC FOR KOI
CARP (Cyprinus carpio L.)
SURGERY FROM
MUGWORT OIL
EMULSION

ยาสลบทางเลือกสาหรับการ
ทา ศัลยกรรมปลาแฟนซี
คาร์ป (Cyprinus carpio L.)
จากน้า มันโกฐจุฬาลัมพา

ALTERNATIVE
ANESTHETIC FOR KOI
CARP (Cyprinus carpio L.)
SURGERY FROM
MUGWORT OIL

ประชุมวิชาการเกษตร 27-28
ครั้งที่ 21 คณะ
มกราคม
เกษตรศาสตร์
2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 ก.ค. 63 22 มิ.ย. 81.5
63
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นลินา ประไพ
รักษ์สิทธิ์

16

61199110097

นางสาวปรารถนา จันทร์กระจ่าง

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

การชักนาใหเกิดการสลบ
โดยแผนฟลมน้ามันหอม
ระเหยจากตนโรสวูด (Aniba
rosaeodora) สาหรับการ
ขนสงลูกปลานิล
(Oreochromis niloticus)

Anesthetic Induction
from Rosewood (Aniba
rosaeodora) Essential Oil
Film for Transportation
of Nile Tilapia
(Oreochromis niloticus)

การพัฒนายาสลบน้ามันหอม
ระเหยจากต้นโรสวูด (Aniba
rosaeodora) สาหรับการ
ขนส่งลูกปลานิล
(Oreochromis niloticus)

The development of
anesthetic from
rosewood (Aniba
rosaeodora) essential oil
for transportation of
juvenile Nile tilapia
(Oreochromis niloticus)

ประชุมวิชาการเกษตร 27-28
ครั้งที่ 21 คณะ
มกราคม
เกษตรศาสตร์
2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 ก.ค. 63 24 มิ.ย. 81.5
63
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ร.นลินา ประไพ
รักษ์สิทธิ์

17

60199110153

นายกฤษกร บุญประเสริฐ

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

การใช้กจิ กรรมสะเต็มในการ
จัดการเรียนการสอนฟิสิกส์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เรื่อง การตกของลูก
แบดมินตันขนไก่

Depoyment of stem
activity with a feather
shuttlecock for physics
teaching and learning at
the high school level

การศึกษาความเร็วปลายใน
การตกอย่างอิสระของลูก
แบดมินตันในระยะความสูง
ไม่เกินสามเมตรโดยใช้สมาร์ท
โฟน

Educating terminal
วารสารวิทยาศาสตร์แล
velocity in event of free เทคโนโลยี มทรธัญบุรี
falling of shuttlecock in
thee meter of height by
using smart phone

2563/10/ 25 มิ.ย.
ม.ค.- มิ.ย. 63

13 พ.ค. 87 คะแนน รศ.ดร.พงษ์แก้ว อุดม
63
ระดับ ดี
สมุทรหิรัญ

หน้า 8

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
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59199110151

นางสาวชลพัชร เพชรพลอยนิล

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

การศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
ทดลองโมเมนตัมและการชน
ร่วมกับโมบายแอปพลิเคชัน
ที่มีต่อผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้
และทักษะการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์

A STUDY OF USING
EXPERIMENTAL ACTIVITY
ON MOMENTUM AND
COLLISION WITH MOBILE
APPLICATION ON
LEARNING ACHIEVEMENT
AND SCIENCE
COMMUNICATION SKILLS

การสร้างและพัฒนาชุดการ
ทดลองการชนชองวัตถุใน
หนึ่งมิติโดยใช้สมาร์ทโฟนใน
การวัด

The Construction and
งานประชุมวชาการ
Development of the
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
Experiment on Oneรังสิต ประจาปี 2563
Dimension Collision Set
by Using Smartphone for
Measurement

ครั้งที่ 5 ปี 12 ก.ค.
2563 หน้า 63
148-158
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59199110153

นางสาวมยุรี จักรสิทธิ์

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ฟิสิกส์ในห้องเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย: การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สÎ
าหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน

DEVELOPMENT OF
EXPERIMENTAL SET FOR
HIGHSCHOOL SCIENCE
TEACHING AND
LEARNING: PROJECTILE
MOTION OF SPINNING
AND NON-SPINNING
OBJECTS

การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ฟิสิกส์ในห้องเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย: การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ส Î
าหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน

DEVELOPMENT OF
Science and
EXPERIMENTAL SET FOR Technology RMUTT
HIGHSCHOOL SCIENCE Journal
TEACHING AND
LEARNING: PROJECTILE
MOTION OF SPINNING
AND NON-SPINNING
OBJECTS

2563/10/ 3 ก.ค. 63 4 มิ.ย. 63 87 คะแนน รศ.ดร.พงษ์แก้ว อุดม
ม.ค. - มิ.ย.
ระดับ ดี
สมุทรหิรัญ

20

60199130051

นายวัชรพล จันทรวงศ์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาแบบ
DAPIC ที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

EFFECTS OF INQUIRY
LEARNING INTEGRATED
WITH THE DAPIC
PROBLEM-SOLVING
PROCESS ON THE
CRITICAL THINKING
ABILITY OF GRADE 10
STUDENTS

ความสามารถและ
กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในเนื้อหาฟิสิกส์
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

Critioal Thinking Ability วารสารวิชาการและ
and Process in Phyeios วิจัยสังคมศาสตร์
on the Topic
of Linea Motions of 106
Grader Students

พลศึกษา

สุขศึกษาและพล คุณลักษณะผู้ฝึกสอนกีฬา
ศึกษา
ฟุตบอลที่มีประสิทธืภาพของ
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติในเขตภาคเหนือ

Characteristics of
effective football
coaches of a national
sports university in
northern thailan region

คุณลักษณะผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอลที่มีประสิทธืภาพของ
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติในเขตภาคเหนือ

Characteristics of
effective football
coaches of a national
sports university in
northern thailan region

คณะพลศึกษำ (ป.โท จำนวน 9 รำย)
1 60199130301 นายชัยชนะ นิ่มสุวรรณ

19 มิ.ย. 93.5
63
คะแนน
ระดับ ดี

รศ.ดร.พงษ์แก้ว อุดม
สมุทรหิรัญ

ปีที่ 14
ฉบับที่ 3
ก.ย.-ธ.ค.
2562

16 มิ.ย.63 17 มี.ค. 89.33
63
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ชนินันท์
พฤกษ์ประมูล

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 15
ทางการศึกษา
ฉบับที่ 2
ก.ค. 63

18 มี.ค. 20 ก.ค. 75.5
63
63
คะแนน
ระดับ ดี

อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

2

60199130255

นางสาวมัลติกาล ก้านชมภู

พลศึกษา

สุขศึกษาและพล ผลการฝึกวิง่ เหยาะและการ
ศึกษา
เต้นแอโรบิกที่มีต่อค่าดัชนี
มวลกายและความอดทนของ
ระบบไหลเวียนโลหิตของ
นักเรียนหญิงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะ
น้าหนักเกินโรงเรียนราชินีบน

THE EFFECT TRAINING
OF JOGGING TRAINING
AND AEROBIC DANCE
ON BODY MASS INDEX
AND CARDIOVASCULAR
SYSTEM OF SECONDARY
OVERWEIGHT GIRLS ON
RAJINIBON SCHOOL

ผลการฝึกวิง่ เหยาะและการ
เต้นแอโรบิกที่มีต่อค่าดัชนี
มวลกายและความอดทนของ
ระบบไหลเวียนโลหิตของ
นักเรียนหญิงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะ
น้าหนักเกินโรงเรียนราชินีบน

THE EFFECT TRAINING การประชุมวิชาการ
2-3
OF JOGGING TRAINING ระดับชาติ
กรกฎาคม
AND AEROBIC DANCE
ศึกษาศาสตร์วจิ ัย ครั้งที่ 2563
ON BODY MASS INDEX
7
AND CARDIOVASCULAR
SYSTEM OF SECONDARY
OVERWEIGHT GIRLS ON
RAJINIBON SCHOOL

31 พ.ค. 9 ก.ค. 63 70 คะแนน อ.ดร.สาธิน
63
ระดับ ดี
ประจันบาน

-3

60199130253

นางสาวภัสสร ธูปบุตร

พลศึกษา

สุขศึกษาและพล ผลการฝึกแบบผสมผสานละ
ศึกษา
การฝึกแบบควบคู่ที่มีต่อพลัง
กล้ามเนิ้อและความคล่องแค
ล่าว่องไวของนักกีฬาวอล
เลบอลหญิง

effect of complex
traning and combination
traning upon leg muscle
power and the agility of
female volleyball players

ผลการฝึกแบบผสมผสานละ
การฝึกแบบควบคู่ที่มีต่อพลัง
กล้ามเนิ้อและความคล่องแค
ล่าว่องไวของนักกีฬาวอล
เลบอลหญิง

effect of complex
traning and combination
traning upon leg muscle
power and the agility of
female volleyball players

การประชุมวิชาการ
2-3
ระดับชาติ
กรกฎาคม
ศึกษาศาสตร์วจิ ัย ครั้งที่ 2563
7

1 มิ.ย. 63 16 ก.ค.63 75 คะแนน อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์
ระดับ ดี

4

60199130248

นายติณภพ มาลาพุด

พลศึกษา

สุขศึกษาและพล การเปรียบเทียบผลของการ
ศึกษา
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธกี ารใช้
ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธกี ารสืบเสาะหา
ความรู้ในเนื้อหาวิชาสุขศึกษา
เรื่อง อาหารและโภชนาการ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนและความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

The Comparison of
Learning Achievement
and Problem Solving
Ability Using Problem –
Based Learning Method
and Inquiry Method on
Food and Nutrition in
Health Education of
Grade 7 Students

การเปรียบเทียบผลของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธกี ารใช้
ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธกี ารสืบเสาะหา
ความรู้ในเนื้อหาวิชาสุขศึกษา
เรื่อง อาหารและโภชนาการ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนและความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

The Comparison of
Learning Achievement
and Problem Solving
Ability Using Problem –
Based Learning Method
and Inquiry Method on
Food and Nutrition in
Health Education of
Grade 7 Students

การประชุมวิชาการ
2-3
ระดับชาติ
กรกฎาคม
ศึกษาศาสตร์วจิ ัย ครั้งที่ 2563
7

13 ก.ค. 31 ก.ค. 80 คะแนน อ.ดร.สิงหา จันทน์ขาว
63
63
ระดับ ดี

5

60199130313

นางสาวสุนิสา คชายุทธ

พลศึกษา

สุขศึกษาและพล ผลของการฝึกโปรแกรมแบบ
ศึกษา
สถานีและการฝึกแบบหนัก
สลับเบาที่มีต่อความอดทน
ของระบบไหลเวียนโลหิต
ของนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียน
วัดราชบพิธ

THE EFFECTS OF
CIRCUIT TRAINING AND
INTERVAL TRAINING ON
CARDIOVASCULAR
ENDURANCE OF FUTSAL
ATHLETES WAT
RAJABOPIT SCHOOL.

ผลของการฝึกโปรแกรมแบบ
สถานีและการฝึกแบบหนัก
สลับเบาที่มีต่อความอดทน
ของระบบไหลเวียนโลหิต
ของนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียน
วัดราชบพิธ

THE EFFECTS OF
การประชุมวิชาการ
2-3
CIRCUIT TRAINING AND ระดับชาติ
กรกฎาคม
INTERVAL TRAINING ON ศึกษาศาสตร์วจิ ัย ครั้งที่ 2563
CARDIOVASCULAR
7
ENDURANCE OF FUTSAL
ATHLETES WAT
RAJABOPIT SCHOOL.

31 พ.ค. 13 ก.ค.63 75 คะแนน อ.ดร. สาธิน
63
ระดับ ดี
ประจันบาน
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

6

58199130163

นายธีรภาพ รักษาศรี

พลศึกษา

สุขศึกษาและพล ผลของการฝึกด้วยน้าหนัก
ศึกษา
ของร่างกาย ที่มีต่อความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท6ี่

EFFECTS OF BODY
WEIGHT TRAINING ON
THE LEG MUSCLE
STRENGTH OF GRADE SIX
STUDENTS

ผลของการฝึกด้วยน้าหนัก
ของร่างกาย ที่มีต่อความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนวัดนิมมานรดี

EFFECTS OF BODY
WEIGHT TRAINING ON
THE LEG MUSCLE
STRENGTH OF GRADE SIX
STUDENTS IN
WATNIMMANORADEE
SCHOOL

การประชุมวิชาการ
2-3
ระดับชาติ
กรกฎาคม
ศึกษาศาสตร์วจิ ัย ครั้งที่ 2563
7

19 ก.พ. 11 ก.ค. 66 คะแนน อ.ดร.ทศพล ธานี
63
63
ระดับ ผ่าน

7

59199130330

นางสาวนฤภร วณิชหัตถกิจ

พลศึกษา

สุขศึกษาและพล ผลของการจัดการเรียนรู้
ศึกษา
สุขศึกษาด้วยวิธกี ารสร้าง
ศรัทธาและการคิดแบบ
อริยสัจที่มีต่อความรอบรู
้ด้านสุขภาพทางเพศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

EFFECTS OF HEALTH
EDUCATION LEARNING
MANAGEMENT USING
FAITH BUILDING AND
THE FOUR NOBLE
TRUTHS METHODS
TOWARD SEXUAL
HEALTH
LITERACY FOR LOWER
SECONDARY SCHOOL
STUDENTS

ผลของการจัดการเรียนรู้
สุขศึกษาด้วยวิธกี ารสร้าง
ศรัทธาและการคิดแบบ
อริยสัจที่มีต่อความรอบรู
้ด้านสุขภาพทางเพศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

EFFECTS OF HEALTH
EDUCATION LEARNING
MANAGEMENT USING
FAITH BUILDING AND
THE FOUR NOBLE
TRUTHS METHODS
TOWARD SEXUAL
HEALTH
LITERACY FOR LOWER
SECONDARY SCHOOL
STUDENTS

การประชุมวิชาการ
6-7
เสนอผลงานวิจัยระดับ มิถุนายน
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 2563
ครั้งที่ 50 (The 50th
National Graduate
Research
Conference)

1 มิ.ย. 63 15 มิ.ย.63 72.35
คะแนน
ระดับ ดี

8

58199130177

นายอภิสิทธิ์ กาญสอาด

พลศึกษา

สุขศึกษาและพล ผลการฝึ กด้วยโปรแกรมการ
ศึกษา
กระโดดทีม่ ีผลต่อพลัง
กล้ามเนื้อขา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

EFFECTS OF THE
JUMPING PROGRAM ON
THE LEG MUSCLE
POWER OF MIDDLE
SCHOOL YEAR THREE
STUDENTS

ผลการฝึ กด้วยโปรแกรมการ
กระโดดที่มีผลต่อพลัง
กล้ามเนื้อขา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

EFFECTS OF THE
JUMPING PROGRAM ON
THE LEG MUSCLE
POWER OF MIDDLE
SCHOOL YEAR THREE
STUDENTS

การประชุมวิชาการ
2563 H619- 6 เม.ย.
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ H177
63
ครั้งที่ 10

9

58199130171

นางสาวรัศมี ทองดี

พลศึกษา

สุขศึกษาและพล ผลของการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษา
ศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อควา
มีน้าใจนักกีฬาและทักษะ
วอลเลย์บอลของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

effects of physical
education learning
management with
cppperative learning on
sports manaship and
volieybll skill of upper
secondary school
students

ผลของการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อควา
มีน้าใจนักกีฬาและทักษะ
วอลเลย์บอลของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

effects of physical
education learning
management with
cppperative learning on
sports manaship and
volieybll skill of upper
secondary school
students

การประชุมวิชาการ
และการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 16

หน้า
248-256

ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ

16 ก.ค.63 65.5
อ.ดร.แอน มหาคีตะ
คะแนน
ระดับ ผ่าน

2 ก.ค.63 31 ก.ค. 76 คะแนน อ.ดร. พิมพา ม่วงศิริ
63
ระดับ ดี
ธรรม
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 59199130125 นายสิริพงษ์ กาละพงษ์

คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 60199110120 นายปราญช์ ศิริบาล

2

60199110122

นายวรรณรสา จันทโสภณ

คณะ

ศึกษาศาสตร์

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

วิทยาการทางการ ผลการจัดกิจกรรมการสอน
ศึกษาและการ อ่านแบบ SQP2RS เพื่อ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ
ในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 4

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

THE EFFECT OF USING
SQP2RS STRATEGY AS
READING ACTIVITY FOR
DEVELOP THE ABILITY
OF CRITICAL READING IN
GRADE 10 STUDENTS

ผลการจัดกิจกรรมการสอน
อ่านแบบ SQP2RS เพื่อ
พัฒนาความสามารถ
ในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 4

THE EFFECT OF USING
SQP2RS STRATEGY AS
READING ACTIVITY FOR
DEVELOP THE ABILITY
OF CRITICAL READING IN
GRADE 10 STUDENTS

วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ มศว

ปีที่ 21
ฉบับที่ 1
เดือน
มกราคม –
มิถุนายน
2563

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

12 ก.ค. 30 มิ.ย. 85 คะแนน ผศ.ดร.ศุภวรรณ สัจจ
63
63
ระดับ ดี
พิบูล

บริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม

การจัดการ

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพการ
ให้บริการและปัจจัยทาง
สังคมที่มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร

SERVICE MARKETING MIX,
SERVICE QUALITY AND
SOCIAL FACTORS
INFLUENCING DECISIONMAKING ON SERVICE
USAGE OF FITNESS
CENTER USERS IN THE
BANGKOK
METROPOLITAN AREA

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพการ
ให้บริการและปัจจัยทาง
สังคมที่มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร

SERVICE MARKETING MIX,
SERVICE QUALITY AND
SOCIAL FACTORS
INFLUENCING DECISIONMAKING ON SERVICE
USAGE OF FITNESS
CENTER USERS IN THE
BANGKOK
METROPOLITAN AREA

mba.swu.ac.th

บริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม

การจัดการ

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพการบริการ
และรูปแบบการดาเนินชีวติ
ที%มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ในเขต
กรุงเทพมหานคร

Service marketing mix,
Service quality and
Lifestyle influencing
decision to use services
at the dependent film
viewing in Bangkok

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพการบริการ
และรูปแบบการดาเนินชีวติ
ที%มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก
กระแส ในเขต
กรุงเทพมหานคร

Service marketing mix,
Service quality and
Lifestyle influencing
decision to use services
at the dependent film
viewing in Bangkok

การประชุมวิชาการ
และการนํ าเสนอ
ผลงานวิชาการ
ระดับชาติ UTCC
Academic day ครัง้ ที่
4

ปีที่ 4 ฉบับ
ที1่

12 ก.ค. 29 ก.ค. 71.2
63
63
คะแนน
ระดับดี

อ.ดร.รสิตา สังข์บุญ
นาค

การประเมินอภิมานและการ
สังเคราะห์อภิมานรายงาน
การประเมินโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

Meta-Evaluation and
Meta-Synthesis of The
Project Evaluation
Reports related
to The Promotion and
Development of The
Quality of Life of The
Disabled

วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วจิ ัย

ปีที่ 12
ฉบับที่ 1
(เดือน
มกราคม มิถุนายน
2563)

2 ก.ค.63 22 มิ.ย. 87.25
63
คะแนน
ระดับ ดี

อ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
สานักทดสอบทาง วิทยาการประเมิน การประเมินอภิมานและการ Meta-Evaluation and
1 60299130048 นางสาวสุวชิ ญา สิริยานนท์
การศึกษาและ
จิตวิทยา

สังเคราะห์อภิมานรายงาน
การประเมินโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ

Meta-Synthesis of The
Project Evaluation
Reports related
to The Promotion and
Development of The
Quality of Life of The
Disabled

19 ก.ค. 15 ก.ค. 62.8
อ.ดร.กัลยกิตต์ กีรติ
63
63
คะแนน
อังกูร
ระดับ ผ่าน

หน้า 12

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

วิทยำลัยนวัตกรรมสือ่ สำรสังคม (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 60199130087 นายวสุธร เตชวิทูล

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 3 รำย)
1 60199110133 นายพงษ์บุญ ตั้งจิตรุ่งโรจน์

คณะ

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

การออแบบเพื่อ การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ
ธุรกิจ
ส่งเสริมการใช้บริการ
ธนาคารสาหรับผู้สูงอายุ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

digital banking
การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ
stimulating platform for ส่งเสริมการใช้บริการ
elderly people
ธนาคารสาหรับผู้สูงอายุ

digital banking
stimulating platform for
elderly people

วารสารวิชาการ
่ สารสังคม
นวัตกรรมสือ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 24 ก.ค.
1 ม.ค. 63
มิ.ย. 63

4 ส.ค. - 72.75
63
คะแนน
ระดับ ดี

develoment of easy strip
test for Newcastle
disease virus detection

Development of the
NDV Rapid Screening
Biosensor Platform
Based on LAMP

International
Research
Conference on
Engineering and
Technology

2020/7 ก.ค. /1/165-169 63

2 ก.ค. 63 90 คะแนน ศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
ระดับ ดีมาก

January 07- 15 ก.ค.
09, 2020
-63

6 ก.ค.63 79 คะแนน ศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
ระดับ ดี

แพทยศาสตร์

อณูชีววิทยา

การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอ
แบบแถบอย่างง่ายสาหรับ
เชื้อไวรัสนิวคลาสเซิล

การพัฒนาชุดตรวจสอบด้วย DEVELOPMENT OF RAPID
วิธดี ีเอ็นเอแบบแถบอย่าง
DNA DIAGNOSTIC STRIP
รวดเร็วสาหรับเชื้อไวรัสโรต้า TEST FOR ROTAVIRUS

Development of reverstranscriptase polymerase
chain reaction (RT-PCR)
as a DNA biosensor
platform detection of
rotavirus grop a

International
Research
Conference on
Engineering and
Technology

การศึกษาประสิทธิผลของ
การใช้เทคนิคการฉีดน้าเกลือ
เข้าสู่ผิวหนังโดยใช้แรงอัด
อากาศเทียบกับวิธกี ารรักษา
ด้วยวิธเี ซาะพังผืดในการ
รักษาแผลเป็นหลุมสิว

THE COMPARISON OF
NORMAL SALINE
INJECTION WITH
PNEUMATIC INJECTOR
TO SUBCISION FOR THE
TREATMENT OF
ATROPHIC ACNE SCAR

Journal of clinical
and aesthetic
dermatology (JCAD)

2

60199110134

นางสาวรัชชานันท์ ทิมกลั่น

แพทยศาสตร์

อณูชีววิทยา

3

59199110068

นางสาวจณา ประวังสุข

แพทยศาสตร์

ตจวิทยา

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

The comparison of
pneumatic injector with
normal saline method
with subcision for the
treatment atrophic acne
scar

ผศ.ดร.นพดล อินทร์
จันทร์

7 ก.พ.62 14 มิ.ย. 69.25
อ.ดร.พญ.นันทิชา คม
-63
คะแนน
นามูล
ระดับ ผ่าน

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

60199130227

ชือ่ -สกุล

นางสาวรัตติยา บุญหลง

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 61199130110 นางสาวอัมรัตน์ ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์

2

58199130011

นายกิตติภาส ศรีหะ

คณะ

สำขำวิชำ

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศึกษา

มนุษยศาสตร์

มนุษยศาสตร์

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน เรื่องสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากลด้วยการเรียนเชิง
รุก โปรแกรม music
learning ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เซนโยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมาหนคร

STUDY OF LEARNING
ACHIEVEMENT ON MUSIC
SYMBOLS BY ACTIVE
LEARNING: MUSIC
LEARNING PROGRAM
FOR PRATHOM SUKSA 3
STUDENTS,ST. JOSEPH
CONVENT SCHOOL,
BANGKOK

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน เรื่องสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากลด้วยการเรียนเชิง
รุก โปรแกรม music
learning ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เซนโยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมาหนคร

STUDY OF LEARNING
ACHIEVEMENT ON MUSIC
SYMBOLS BY ACTIVE
LEARNING: MUSIC
LEARNING PROGRAM
FOR PRATHOM SUKSA 3
STUDENTS,ST. JOSEPH
CONVENT SCHOOL,
BANGKOK

วารสารวชาการ
ศึกษาศาสตร์

ปีที่ 21
ฉบับที่ 1
ม.ค. - มิ.ย.
63

7 พ.ค. 63 13 ก.ค.63 72.67
คะแนน
ระดับ ดี

อ.ดร.ฌานิก หวังพานิช

EFFECTIVENESS OF
CREATIVE ART BY USING
DRAWINGAND COLORING
TECHNIQUES FOR
ENHANCING CREATIVE
THINKINGIN PRIMARY
CHILDHOOD

การพัฒนาโปรแกรมเทคนิค
การวาดรูประบายสีเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในเด็กปฐมวัย

The Development of
Drawing and Painting
Techniques for
Enhancing Creative
Thinking in Primary
Childhood

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 50
(The 50th National
Graduate Research
Conference)

6-7
มิถุนายน
2563

9 ก.ค. - 19 มิ.ย. 76.7
63
-63
คะแนน
ระดับ ดี

อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

Using Movies in
Developing Thai
Students’ Pronunciation
of English Final Sounds

การใช้ภาพยนตร์ในการ
พัฒนาการออกเสียงท้ายคา
ในภาษาอังกฤษของนักเรียน
ไทย

Using Movies in
Developing Thai
Students’ Pronunciation
of English Final Sounds

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC
Academic Day) ครัง้
ที่ 4

ฉบับที่ 1
มิถุนายน
2363

6 ก.ค.63 23 ก.ค. 72.33
63
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.พณิตา กุลสิริ
สวัสดิ์

จิตวิทยาพัฒนาการ ประสิทธิผลของกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ โดยใช้
เทคนิคการวาดรูประบายสี
เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

การใช้ภาพยนตร์ในการ
พัฒนาการออกเสียงท้ายคา
ในภาษาอังกฤษของนักเรียน
ไทย

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

ประจำเดือน สิงหำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2563 (เดือน สิงหำคม 2563)
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empowerment in
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The International
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psychology (ICEAP
2019)

Dec 17-19, 10 ก.ค.
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เลเซอร์เป็นตัวนาทางต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหว
ของข้อสะโพกและข้อเข่าใน
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าทาง
ด้านหน้า:การทดลองแบบสุ่ม
มีกลุ่มควบคุม

THE EFFECT OF
NEUROMUSCULAR
TRAINING BY LASER
GUIDANCE ON HIP AND
KNEE KINEMATICS
ALTERATION IN
PATIENTS WITH
PATELLOFEMORAL PAIN
SYNDROME: A
RANDOMIZED
CONTROLLED TRIAL

ผลของการฝึกใช้แสงเลเซอร์
เป็นตัวนาทางขณะยืนย่เข่า
ต่อความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อกางข้อสะโพกและ
ความรุนแรงของอาการปวด
ในผู้ป่วยที่มีอากาศปวดเข่า
บริเวณผิวสะบ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาผลกระทบของ
สนามไฟฟ้าในเซลล์มนุษย์

A study of electric field
affecting to biological
cells

การสร้างเครื่อง CO2
Creating a simple CO2
Incubator อย่างง่ายสาหรับ incubator for studying
การศึกาเซลล์มนุษย์
the human cells

โท

1 สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์

เอก
1

รวม

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 16
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน

3-4 ธันวาคม 2 ก.ค.63 5 ก.พ. - 81.2
2562
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คะแนน

การประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
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เดือนตุลาคม 30 มิ.ย.
- พฤศจื
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กายน

ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุล
ประเสริฐ
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11 ก.ค. 92 คะแนน รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีร
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ระดับ ดีมาก เศรษฐ์

1

2 คณะศึกษำศำสตร์

1

3

4

3 คณะวิศวกรรมศำสตร์

1

1

2

1

1

1

21

3 คณะเศรษฐศำสตร์

The Effect of laser
guidance training during
squat tasks on hip
abductor strength and
pain severity in patients
with patellofemoral pain
syndrome
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4 คณะวิทยำศำสตร์
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9

9

6 คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม

2

2

7 สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ

1

1

8 คณะแพทยศำสตร์

3

3

9 วิทยำลัยนวัตกรรมสือ่ สำรสังคม

1

1

9 คณะศิลปกรรมศำสตร์

1
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