มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

1
1
1
1
2

1
1
2
1
2
1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

ระดับปริญญาเอก
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา การบริหารและการจัดการการศึกษา
57199120009 นำงศรัณภัสร์ แวกโกเนอร์
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
59199150026 นำงสำวจีรำรักษ์ โสกัณทัต
สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ
56299150011 นำงสำวศศธร สุมน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
55299120011 นำงนุชรี เสนำคำ
58299120008 นำยปรเมท เหมรชตนนท์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
57199120020 นำยพงษ์ธนะ ผำสุกหัช
สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
54199120023 นำงสำวฐิญำณำ สุภัทรชยำภูมิ
57199150048 นำงธนิดำ คงสมัย
สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์
56199150072 นำงสำวพัช พชรเสฐียร
58199150045 นำงสำวพิไลพร สุขเจริญ
สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
57199120061 นำงกชณัช นวลนิศำชล
มีหน้าต่อ

ลำดับที่

1

1
2
3
4
5
1
2

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

สาขาวิชา อณูชีววิทยา
56299120013 นำงสำวดสุดำรัตน์ เล็ดลอด
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรม
56299150022 นำงสำวศิมำศ ประทีปะวณิช
59199150056 นำยอัศวิน โรจน์สง่ำ
56299150025 นำยสืบสำย แสงวชิระภิบำล
56299150016 นำยกิติศักดิ์ เยำวนำนนท์
56299150017 นำงสำวณัฐพร กำญจนภูมิ
สาขาวิชา มานุษยดุริยางควิทยา
59199150032 นำยสิปวิชญ์ กิ่งแก้ว
59199150030 นำงสำวพจณิชำ ฤกษ์สมุทร์

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

1
2
1
2
3
4
1
2
1
1
1
2
3
4

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

ระดับปริญญาโท
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชา เคมี
58199110156 นำงสำวพรสุดำ ทันนำ
59199110006 นำงสำวชนมน แจ่มดวง
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
60199130310 นำงสำววรรณวิไล ภักดีรักษ์
60199130245 นำยจำตุรนต์ มหำกนก
59199130200 นำยฆโนทัย บ่วงเพ็ชร
60199130251 นำงสำวผุสดี ขำทอง
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
58199130204 นำงสำวสุภิชชำ วิรัชสกุลทิพย์
58199130199 นำงสำวเบญจรัตน์ คันชนำนนท์
สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
58199130006 นำงสำวธัญญ์ฐิตำ วงษ์เคี่ยม
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
57199130116 นำยชำติ คนอยู่ตระกูล
สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
57299110002 นำงสำววริษฐำ อ้นโต
59199130137 นำงสำวอภิญญำ ศรีสุข
59199130128 นำยธนวัฒน์ สิงห์ปลอด
59199130135 นำงสำวรัตน์ธิกำนต์ งำมแสนเลิศ
มีหน้าต่อ

ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6

1

1
2
1
1
2

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชา การตลาด
58199130064 นำงสำวพลอยปภัส อริยะกมลรัตน์
60199130324 นำงสำว จุฑำมำศ ช้ำงใจกล้ำ
60199130319 นำงสำว กมัยธร ริ้วพันกุล
60199130347 นำย ไพศำล อรุณโชคนำลำภ
60199130367 นำงสำว อิศรำภรณ์ ขวัญใจ
60199130332 นำงสำว ดวงพร รัดสินทร
60199130342 นำงสำวปทุมพร ชินวงค์
60199130327 นำงสำวชุติมำ ปรีชำธรรมรัช
60299130026 นำงสำวศิริโสภำ ถุงคำแก้ว
60299130038 นำงสำวศิริเพ็ญ เล่ำลือเกียรติ
สาขาวิชา การตลาด
60199110114 นำงสำวกรกนก พรประดิษฐ์
60199130377 นำงสำวณัฏฐ์ มิตรเปรียญ
60199110123 นำยวัชรพล ทิพย์สุวรรณพร
60199110117 นำงสำวชุติมณน์ วงษ์ปัญญำ
60199110125 นำงสำวอนุรดี ฤทัยธรรม
59199130055 นำงสำวกันตำ แสงศักดิ์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ)
59199130322 นำยวงศ์วรรธน์ บุญวัฒน์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
59199110048 นำยพิสิฐ ธรรมวิทยำกร
59299110001 นำงสำวณัฐธิดำ สุดยัง
สาขาวิชา เคมี
60199110029 นำยรณกร ลีชัยสิทธิ์
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
60199130181 นำยศุภณัฐ จินตวัฒน์สกุล
60199130056 นำงสำวกำนต์กมล ทวีผล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

มีหน้าต่อ

ลำดับที่

1
1
1
1
2

1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
1

1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
59199130211 นำยศรำยุทธ นำมไพร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
59199130269 นำงสำวนภำกรณ์ จันปัญญำ
สาขาวิชา วิทยาการเภสัชภัณฑ์
60199130446 นำยปิยะพงษ์ ภูมิวำล
สาขาวิชา กายภาพบาบัด
58199110161 นำงสำวนันทชนม์ รุจิฉำย
59199110124 นำยวิทยำ ดวงงำ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบ
58199130351 นำยฐำณัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ
60199130208 นำงสำวอุษำ ประชำกุล
60199130262 นำงสำวพัทธมน ศุขเกษม
60199130420 นำงสำวสุภิญญำ นวมสันเทียะ
60199130203 นำงสำวเกศกนก ลมงำม
6019913202 นำงสำวกรองกำญจน์ กันไชยคำ
60199130205 นำงสำวภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
58199130013 นำยธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์
58199130016 นำงสำวยุวดี อัศวพำณิชย์วงศ์
สาขาวิชา ภาษาศาสตร์
59199110089 นำยสุเมธ โอสถำนนท์
สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ
60199110082 นำงสำววรรษำ กุลตังวัฒนำ
สาขาวิชา ภาษาไทย
(การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)
58199130023 นำงสำวพสินี ธีระกำนตภิรัตน์
มีหน้าต่อ

ลำดับที่

1
1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
59199110033 นำงสำวเมทินี บุศบกอ่อน
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการ
60199130074 นำงสำวณภัทร จรรย์จรัลสิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

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

คณะ

สำขำวิชำ

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การตลาด

การรับรู้ภาพลักษณ์ที่
ส่งผลต่อความภักดีตอ่
ตราสินค้าไทยสมายล์

SATISFACTION BRAND การรับรู้ภาพลักษณ์ที่
IMAGE TOOLS ON
ส่งผลต่อความภักดีตอ่
LOYALTY
ตราสินค้าไทยสมายล์
TOWARDS THAI SMILE
AIRWAYS

SATISFACTION BRAND
IMAGE TOOLS ON
LOYALTY
TOWARDS THAI SMILE
AIRWAYS

http://mba.swu.ac.t
h

19 ธ.ค.
62

2

60199130324 นางสาว จุฑามาศ ช้างใจกล้า คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การตลาด

ความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด
บริการทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับความภักดีตอ่ ตรา
สินค้าอิเกียของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

SATISFACTION ON
SERVICE MARKETING
MIX TOWARDS IKEA'S
CUSTOMER
BRAND LOYALTY IN
BANGKOK AND
SUBURBANING AREA

ความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด
บริการทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับความภักดีตอ่ ตรา
สินค้าอิเกียของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

SATISFACTION ON
SERVICE MARKETING
MIX TOWARDS IKEA'S
CUSTOMER
BRAND LOYALTY IN
BANGKOK AND
SUBURBANING AREA

http://mba.swu.ac.t
h

29 พ.ย. 16 ธ.ค.
62
62

61.51
อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิน์
คะแนน
รงค์
ระดับ ผ่าน

3

60199130319 นางสาว กมัยธร ริ้วพันกุล

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การตลาด

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ
Netflix ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

DECISION MAKING
AMONG CONSUMERS
REGARDING NETFLIX
SERVICE
USAGE IN BANGKOK
METROPOLITAN AREA

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ
Netflix ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

DECISION MAKING
AMONG CONSUMERS
REGARDING NETFLIX
SERVICE
USAGE IN BANGKOK
METROPOLITAN AREA

http://mba.swu.ac.t
h

9 ธ.ค. 62 16 ธ.ค.
62

65.83
รศ.สุพาดา สิริกตุ ตา
คะแนน
ระดับ ผ่าน

4

60199130347 นาย ไพศาล อรุณโชคนาลาภ คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การตลาด

การตัดสินใจท่องเทีย่ วซ้า
เมืองโตเกียวประเทศญี่ปนุ่
ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

FACTORS RELATING
TO REPEATED
TRAVELLING DECISION
TENDENCY
BEHAVIOR IN TOKYO
CITY JAPAN OF THAI
TOURISTS
IN BANGKOK
METROPOLITAN
REGION

การตัดสินใจท่องเทีย่ วซ้า
เมืองโตเกียวประเทศญี่ปนุ่
ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

FACTORS RELATING
TO REPEATED
TRAVELLING DECISION
TENDENCY
BEHAVIOR IN TOKYO
CITY JAPAN OF THAI
TOURISTS
IN BANGKOK
METROPOLITAN
REGION

http://mba.swu.ac.t
h

11 ธ.ค.
62

64.34
รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
คะแนน
ระดับ ผ่าน

คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม (ป.โท จำนวน 15 รำย)
1
58199130064 นางสาวพลอยปภัส อริยะ
กมลรัตน์

19 ธ.ค.
62

16 ธ.ค.
62

68 คะแนน อ.ดร.อินทกะ พิริยะกุล
ระดับ ผ่าน

หน้า 1

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 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

5

60199130367 นางสาว อิศราภรณ์ ขวัญใจ

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การตลาด

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ทัศนคติและแนวโน้ม
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี

FACTORS
INFLUENCING
ATTITUDES AND
TRENDS AMONG
UNDERGRADUATE
STUDENTS STUDYING
AT LARGE PRIVATE
UNIVERSITIES
IN THE BANGKOK
METROPOLITAN AREA

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ทัศนคติและแนวโน้ม
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเอกชน
ขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษา
ปริญญาตรี

FACTORS
INFLUENCING
ATTITUDES AND
TRENDS AMONG
UNDERGRADUATE
STUDENTS STUDYING
AT LARGE PRIVATE
UNIVERSITIES
IN THE BANGKOK
METROPOLITAN AREA

http://mba.swu.ac.t
h

6 ธ.ค. 62 16 ธ.ค.
62

68.01
อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
คะแนน
ระดับ ผ่าน

6

60199130332 นางสาว ดวงพร รัดสินทร

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การตลาด

การรับรู้เทคโนโลยีทมี่ ี
ผลต่อความตัง้ ใจใช้
บริการการชาระเงินผ่าน
คิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

TECHNOLOGY
PERCEPTION
AFFECTING SERVICE
INTENTION
CONSUMER’S
USAGE VIA QR CODE
IN BANGKOK
METROPOLITAN AREA

การรับรู้เทคโนโลยีทมี่ ี
ผลต่อความตัง้ ใจใช้
บริการการชาระเงินผ่าน
คิวอาร์ โค้ด ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

TECHNOLOGY
PERCEPTION
AFFECTING SERVICE
INTENTION
CONSUMER’S
USAGE VIA QR CODE
IN BANGKOK
METROPOLITAN AREA

http://mba.swu.ac.t
h

6 ธ.ค. 62 16 ธ.ค.
62

66.17
รศ.สุพาดา สิริกตุ ตา
คะแนน
ระดับ ผ่าน

หน้า 2

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 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

7

60199130342 นางสาวปทุมพร ชินวงค์

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของลูกค้าทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั การ
ตัง้ ใจซื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภคผ่านเว็บไซต์
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร

MARKETING MIX ON
THE PERSPECTIVE OF
CUSTOMER RELATED
THE PURCHASING
INTENTION OF
WORKING-AGE
EMPLOYEES VIA
ELECTRONIC
COMMERCE WEBSITES
FOR CONSUMER
PRODUCTS IN THE
BANGKOK
METROPOLITAN

ส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของลูกค้าทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั การ
ตัง้ ใจซื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภคผ่านเว็บไซต์
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร

MARKETING MIX ON
THE PERSPECTIVE OF
CUSTOMER RELATED
THE PURCHASING
INTENTION OF
WORKING-AGE
EMPLOYEES VIA
ELECTRONIC
COMMERCE WEBSITES
FOR CONSUMER
PRODUCTS IN THE
BANGKOK
METROPOLITAN

http://mba.swu.ac.t
h

6 ธ.ค. 62 16 ธ.ค.
62

64 คะแนน รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
ระดับ ผ่าน

8

60199130327 นางสาวชุตมิ า ปรีชาธรรมรัช คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การตลาด

คุณค่าตราสินค้าและ
ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ ผี ลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรม
ผู้บริโภคสินค้าตราวัตสัน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

BRAND EQUITY AND
MARKETING MIX
AFFECTING
CONSUMER BEHAVIOR
TREND ON WATSONS
HOUSEBRAND IN
BANGKOK
METROPOLITAN AREA

คุณค่าตราสินค้าและ
ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ ผี ลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรม
ผู้บริโภคสินค้าตราวัตสัน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

BRAND EQUITY AND
MARKETING MIX
AFFECTING
CONSUMER BEHAVIOR
TREND ON WATSONS
HOUSEBRAND IN
BANGKOK
METROPOLITAN AREA

http://mba.swu.ac.t
h

4 ธ.ค. 62 16 ธ.ค.
62

64.01
รศ.สุพาดา สิริกตุ ตา
ระดับ ผ่าน

หน้า 3

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 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

9

60299130026 นางสาวศิริโสภา ถุงคาแก้ว

คณบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การตลาด

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว ของคน
วัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร

FACTORS
INFLUENCING
INVESTMENT
DECISIONS ON LONG
TERM EQUITY FUNDS
AMONG WORKINGAGE PEOPLE IN THE
BANGKOK
METROPOLITAN AREA

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว ของคน
วัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร

FACTORS
INFLUENCING
INVESTMENT
DECISIONS ON LONG
TERM EQUITY FUNDS
AMONG WORKINGAGE PEOPLE IN THE
BANGKOK
METROPOLITAN AREA

http://mba.swu.ac.t
h

10

60199110114 นางสาวกรกนก พรประดิษฐ์

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

แรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ านของพนักงาน
สายปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร

MOTIVATION
AFFECTING TO
PERFORMANCE
EFFICIENCY OF
PRACTITIONER LEVEL
IN
SRINAKHARINWIROT
UNIVERSITY
PRASANMIT, BANGKOK

แรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ านของพนักงาน
สายปฏิบัตกิ าร
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร

MOTIVATION
AFFECTING TO
PERFORMANCE
EFFICIENCY OF
PRACTITIONER LEVEL
IN
SRINAKHARINWIROT
UNIVERSITY
PRASANMIT, BANGKOK

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 / 17 ธ.ค.
ต.ค. / 62 62
ระดับชาติ
หน้า
มหาวิทยาลัยราช
12-22
ภัฏภูเก็ต ครั้งที่
12.2562 การ
วิจยั สหวิทยาการ
บนพืน้ ฐานยุค 5.0

11

60199130377 นางสาวณัฏฐ์ มิตรเปรียญ

คณบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

ปัจจัยสมรรถนะหลักทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั
ประสิทธิภาพในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์

CORE COMPETENCY
FACTORS RELATED
TO THE
PERFORMANCE
EFFICIENCY
OF THE PROPERTY
VALUERS IN THE
TREASURY
DEPARTMENT

ปัจจัยสมรรถนะหลักทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั
ประสิทธิภาพในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์

CORE COMPETENCY
FACTORS RELATED
TO THE
PERFORMANCE
EFFICIENCY
OF THE PROPERTY
VALUERS IN THE
TREASURY
DEPARTMENT

http://mba.swu.ac.t
h

4 ธ.ค. 62 19 ธ.ค.
62

20 ธ.ค.
62

3 ธ.ค. 62 16 ธ.ค.
62

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

63.23
รศ.สุพาดา สิริกตุ ตา
คะแนน
ระดับ ผ่าน

67.81
อ.ดร.รสิตา สังข์บุญ
คะแนน
นาค
ระดับ ผ่าน

69.32
อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์
คะแนน
พรมสิทธิ์
ระดับ ผ่าน

หน้า 4

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

นายวัชรพล ทิพย์สุวรรณพร คณบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

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

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

การจัดการ

ความคาดหวัง การรับรู้
ต่อคุณภาพการบริการ
และพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้ใช้บริการวิ
นมอเตอร์ไซค์ในเขต
กรุงเทพมหานคร

EXPECTATIONS AND
PERCEPTIONS OF
SERVICE USERS
TOWARD SERVICE
QUALITY AND
SERVICE USAGE
BEHAVIOR OF
MOTORCYCLE TAXI
USERS
IN THE BANGKOK
METROPOLITAN AREA

ความคาดหวัง การรับรู้
ต่อคุณภาพการบริการ
และพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้ใช้บริการวิ
นมอเตอร์ไซค์ในเขต
กรุงเทพมหานคร

EXPECTATIONS AND
PERCEPTIONS OF
SERVICE USERS
TOWARD SERVICE
QUALITY AND
SERVICE USAGE
BEHAVIOR OF
MOTORCYCLE TAXI
USERS
IN THE BANGKOK
METROPOLITAN AREA

http://mba.swu.ac.t
h

17 ธ.ค.
62

19 ธ.ค.
62

63 คะแนน อ.ดร.ศุภณ
ิ ญา ญาณ
ระดับ ผ่าน สมบูรณ์

http://mba.swu.ac.t
h

17 ธ.ค.
62

19 ธ.ค.
62

68.30
อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
คะแนน
ระดับ ผ่าน

ปีที่ 14
17 ธ.ค.
ฉบับที่ 33 62
เม.ย.-มิ.ย.
2563

19 ธ.ค.
62

83 คะแนน อ.ดร.รสิตา สังข์บุญ
ระดับ ดี
นาค

สำขำวิชำ

12

60199110123

13

60199110117 นางสาวชุตมิ ณน์ วงษ์ปัญญา

คณบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจทีพ่ ักของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทย ใน
อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี

FACTORS AFFECTING
ACCOMMODATION
SERVICE USAGE
BEHAVIOR
OF THAI TOURISTS IN
MUEANG DISTRICT,
KANCHANABURI
PROVINCE

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจทีพ่ ักของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทย ใน
อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี

FACTORS AFFECTING
ACCOMMODATION
SERVICE USAGE
BEHAVIOR
OF THAI TOURISTS IN
MUEANG DISTRICT,
KANCHANABURI
PROVINCE

14

60199110125 นางสาวอนุรดี ฤทัยธรรม

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน
บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง
โอโต บอดี้ เวิร์ค จากัด

FACTORS AFFECTING
ORGANIZATION
ENGAGEMENT OF THE
SUMMIT
LAEMCHABANG AUTO
BODY WORK CO.,LTD.
EMPLOYEES

ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน
บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง
โอโต บอดี้ เวิร์ค จากัด

FACTORS AFFECTING วารสารรัชต์ภาคย์
ORGANIZATION
ENGAGEMENT OF THE
SUMMIT
LAEMCHABANG AUTO
BODY WORK CO.,LTD.
EMPLOYEES

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 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

15

59199130055 นางสาวกันตา แสงศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

การยอมรับเทคโนโลยี
และการรับรู้ความเสี่ยงที่
มีความสัมพันธ์ตอ่ การ
ตัดสินใจใช้บริการ QR
Code ในการชาระค่า
สินค้าผ่านสมาร์ทโฟน
ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ

STUDY OF THE
RELATIONSHIP
BETWEEN
TECHNOLOGY
ACCEPTANCE,
RISK PERCEPTION
AND DECISIONS TO
USE QR CODE
PAYMENTS THROUGH
SMART PHONES
AMONG CONSUMERS
IN SAMUT PRAKAN
PROVINCE

การยอมรับเทคโนโลยี
และการรับรู้ความเสี่ยงที่
มีความสัมพันธ์ตอ่ การ
ตัดสินใจใช้บริการ QR
Code ในการชาระค่า
สินค้าผ่านสมาร์ทโฟน
ของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ

STUDY OF THE
RELATIONSHIP
BETWEEN
TECHNOLOGY
ACCEPTANCE,
RISK PERCEPTION
AND DECISIONS TO
USE QR CODE
PAYMENTS THROUGH
SMART PHONES
AMONG CONSUMERS
IN SAMUT PRAKAN
PROVINCE

http://mba.swu.ac.t
h

16 ธ.ค.
62

16

60299130038 นางสาวศิริเพ็ญ เล่าลือเกีรยติ คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์ทาง
การตลาด 4C’s กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์ยนู ิโคล่
ของคนGen-Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร

4C&#39;s Strategy
Factors Related to
Purchasing Decisions
on UNIQLO Brand
Clothing for Members
of Gen-Y in the
BANGKOK
Metropolitan Area

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์ทาง
การตลาด 4C’s กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์ยนู ิโคล่
ของคนGen-Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร

4C&#39;s Strategy
Factors Related to
Purchasing Decisions
on UNIQLO Brand
Clothing for Members
of Gen-Y in the
BANGKOK
Metropolitan Area

http://mba.swu.ac.t
h

3 ธ.ค. 62 19 ธ.ค.
62

19 ธ.ค.
62

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

61.3
ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
คะแนน
ระดับ ผ่าน

69.31
ผศ.ดร.ธิตนิ ันธุ์ ชาญ
คะแนน
โกศล
ระดับ ผ่าน

คณะศิลปกรรม (ป.โท จำนวน 2 รำย ป.เอก 7 รำย)
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

1 56299150022 นางสาวศิมาศ ประทีปะวณิช

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม การวิจยั และพัฒนาผ้า
ไหมมัดหมีส่ ู่อตุ สาหกรรม
แฟชั่นไทย กรณีศึกษา
พืน้ ทีอ่ าเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

Research and design
development of thai
ikat silk in thai
fashion industry :
case study at pak
thong chai district,
nakhon ratchaima
province

2 59199150056 นายอัศวิน โรจน์สง่า

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม พืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมใน
เฮือนไทฮ้อ บ้านคลองน้า
ใส อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว

3 56299150025 นายสืบสาย แสงวชิระภิบาล

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบเชิง
สร้างสรรค์: กรณีศึกษา
ผลงานศิลปินร่วมสมัย

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
การศึกษากระบวนการ
ผลิตผ้าไหมมัดหมี่
กรณีศึกษา พืน้ ทีอ่ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

A Study of Thai Ikat
Silk's Fabrication :
Case Study at Pak
Thong Chai District,
Nakhon Ratchasima
province

วารสารสถาบันวัมน ปีที่ 20
ธรรมและศิลปะ มศว ฉบับที่ 1
ก.ค./ธ.ค.
61

THE CULTURAL
พืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมใน
SPACE OF TAI-YOH'S เฮือนไทฮ้อ บ้านคลองน้า
HOUSE : CASE STUDY ใสจังหวัดสระแก้ว
OF KLONGNAMSAI
SUB-DISTRICT,
ARANYAPATHET
DISTRICT, SA KAEO
PROVINCE

THE CULTURAL
SPACE OF TAI-YOH'S
HOUSE IN
KLONGNAMSAI
VILLAGE, SAKAEO
PROVINCE

วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

Creative Design: A
การออกแบบเชิง
Case study of
สร้างสรรค์: กรณีศึกษา
Selected
ผลงานศิลปินร่วมสมัย
Contemporary Artist's
works

Creative Design: A
วารสารสถาบันวัมน ปีที่ 20
Case study of
ธรรมและศิลปะ มศว ฉบับที่ 1
Selected
ก.ค./ธ.ค.
Contemporary Artist's
61
works

19 ธ.ค.
62

ปีที่ 21
19 ธ.ค.
ฉบับที่
62
2(42) มค.
– มิย.
2563

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

8 ก.ค. 62 73 คะแนน ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพ
ระดับ ดี
อุดมพันธุ์

20 ธ.ค.
62

84 คะแนน ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพ
ระดับ ดี
อุดมพันธุ์

11 ต.ค. 24 มิ.ย. 84 คะแนน ผศ.ดร.จักรพงษ์
62
62
ระดับ ดี
แพทย์หลักฟ้า
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนใน
เขตพืน้ ทีภ่ าคกลางของ
ประเทศไทยเพือ่ แนวทาง
ในการออกแบบ

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

4 56299150016 นายกิตศิ ักดิ์ เยาวนานนท์

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

Study of Identity of
The Thai-Phuan
Community in The
Central Region of
Thailand for The
Purposes of
Determining a Design
Framework

สัญลักษณ์ไทยพวน :
การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนใน
เขตพืน้ ทีภ่ าคกลางของ
ประเทศไทยเพือ่ แนวทาง
ในการออกแบบ

Thai – Phuan
Symbols : Study of
Identity of The ThaiPhuan Community in
The Central Region of
Thailand for The
Purposes of
Determining a Design
Framework

วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

5 59199150032 นายสิปวิชญ์ กิง่ แก้ว

คณะศิลปกรรม มานุษยดุริยางค จาบุีฎงแวง (ចាប ៉ Chapei Dong Veng:
ศาสตร์
วิทยา
៉ដងវែង) : บริบท The Cultural Context
วัฒนธรรมดนตรีกมั พูชส Of Tradition Khmer
Music

จาบุีฎงแวง (ចាប ៉
៉ដងវែង) : เครื่อง
ดนตรีโบราณของชาว
กัมพูชา

Chapei Dong Veng:
The Traditional
Cambodian Musical
Instruments

วารสารอักษร
ปีที่ 41
ศาสตร์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2
ศิลปกร
ก.ค.-ธ.ค.
2562

6 56299150017 นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม ปรากฎการณ์วัฒนธรรม Fan culture
แฟนตัวละครการ์ตนู ไทย phemenon in Thai
cartoon character

ปรากฎการณ์วัฒนธรรม Fan culture
แฟนตัวละครการ์ตนู ไทย phemenon in Thai
cartoon character

veridian Eปีที่ 12
12 ธ.ค.
Journal, silpakorn ฉบับที่ 2 62
university
มี.ค.-เม.ย.
2562

24 มิ.ย. 86 คะแนน ผศ.ดร.จักรพงษ์
62
ระดับ ดี
แพทย์หลักฟ้า

7 59199150030 นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทร์

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีวอญย์แฝะ : ดนตรี
ในพิธีศพพระสงฆ์มอญ
ในประเทศไทยและ
ประเทศพม่า

ดนตรีวอญย์แฝะ : ดนตรี
ในพิธีศพพระสงฆ์มอญ
ในประเทศไทยและ
ประเทศพม่า

Study Of The
WORNFAEH : Ritual
Music : Funeral Music
For Mon Monks In
Thailand and
Myanmar

วารสารศรีนครินท
รวิโรฒวิจยั และ
พัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

11 มี.ค. 83.8
62
คะแนน
ระดับ ดี

8 58199130204 นางสาวสุภชิ ชา วิรัชสกุลทิพย์

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

การพัฒนาหนังสือผ้าเพือ่ Development of
การพัฒนาหนังสือผ้าเพือ่
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย Color Learning Cloth เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
Book for Early
childhood Aged

Development of
Color Learning Cloth
Book for Early
childhood Aged

การประชุมวิชาการ 28-29
25 ต.ค. 18 ธ.ค.
"การวิจยั ระบบ
พฤศจิกายน 62
62
การศึกษาไทย
2562
(CRTES) ครั้งที่ 4

ศิลปศึกษา

Study Of The
WORNFAEH : Ritual
Music : Funeral Music
For Mon Monks In
Thailand and
Myanmar

ปีที่ 21
18 ธ.ค.
ฉบับที่
62
1(41) กค.
– ธค.
2562 หน้า
166 185

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

13 ธ.ค.
62

ปีที่ 11
13 ธ.ค.
ฉบับที่ 22 62
ก.ค.-ธ.ค.
62

19 ธ.ค.
62

79 คะแนน รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
ระดับ ดี

18 ธ.ค.
62

92.80
คะแนน
ระดับ ดี

รศ.ดร.มานพ วิสุทธิ
แพทย์

รศ.ดร.มานพ วิสุทธิ
แพทย์

67.33
อ.ดร.อธิพัชร์ วิจติ
คะแนน
สถิตรัตน์
ระดับ ผ่าน
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
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ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

9 58199130199 นางสาวเบญจรัตน์ คันชนา
นนท์

วิทยำลัยอุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ( ป.โท จำนวน 7 รำย)
1 58199130351 นายฐาณัฐพ์ โล่หค์ ุณสมบัติ

2 60199130208 นางสาวอุษา ประชากุล

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

คณะ

สำขำวิชำ

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา

การพัฒนาเกมเพือ่
Development of
การศึกษาบนสมาร์ทโฟน Educational Games
เรื่ององค์ประกอบศิลป์ on Smartphones
about Art Elements

การพัฒนาเกมเพือ่
Development of
การศึกษาบนสมาร์ทโฟน Educational Games
เรื่ององค์ประกอบศิลป์ on Smartphones
about Art Elements

วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

นวัตกรรม
ออกแบบ

การศึกษาและพัฒนาแอ
พลิเคชั่นสร้างพืน้ ทีแ่ สดง
ความสามารถเพือ่ เข้าสู่
วงการบันเทิง กรณีศึกษา
แอพพลิเคชั่น GMMTV

STUDY AND
DEVELOPMENT OF A
TALENT'S SHOW
APPLICATION : CASE
STUDY FOR GMMTV

การศึกษาและพัฒนาแอ
พลิเคชั่นสร้างพืน้ ทีแ่ สดง
ความสามารถเพือ่ เข้าสู่
วงการบันเทิง กรณีศึกษา
แอพพลิเคชั่น GMMTV

STUDY AND
การประชุมวิชาการ 29-30
DEVELOPMENT OF A ระดับชาติ "มศว
มีนาคม
TALENT'S SHOW
วิจยั " ครั้งที่ 11
2561
APPLICATION : CASE
STUDY FOR GMMTV

19 ธ.ค.
62

22 พ.ย. 65 คะแนน ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะ
62
ระดับ ผ่าน ปาน

วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

นวัตกรรม
ออกแบบ

การศึกษาและพัฒนาผ้า
ไหมทอผสมเส้นใย
สับปะรดเพือ่ ผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล์ หรณี
ศึกษากลุ่มทอผ้าไหม
บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม

THE STUDY AND
DEVELOPMENT OF
SILK AND PINEAPPLE
FIBER TEXTILES FOR
LIFESTYLE FASHION
PRODUCTS: A CASE
STUDY OF SILK
WEAVERS GROUP,
BAAN TA RUEA,
NAWA DISTRICT ,
NAKHON PHANOM
PROVINCE

การศึกษาและพัฒนาผ้า
ไหมทอผสมเส้นใย
สับปะรดเพือ่ ผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล์ หรณี
ศึกษากลุ่มทอผ้าไหม
บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม

THE STUDY AND
DEVELOPMENT OF
SILK AND PINEAPPLE
FIBER TEXTILES FOR
LIFESTYLE FASHION
PRODUCTS: A CASE
STUDY OF SILK
WEAVERS GROUP,
BAAN TA RUEA,
NAWA DISTRICT ,
NAKHON PHANOM
PROVINCE

14 ธ.ค.
62

22 พ.ย. 82 คะแนน อ.ดร.กรกลด คาสุข
62
ระดับ ดี

การประชุมวิชาการ 28-29
25 ต.ค. 18 ธ.ค.
"การวิจยั ระบบ
พฤศจิกายน 62
62
การศึกษาไทย
2562
(CRTES) ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9
ระดับชาติ SMARTS หน้า
ครั้งที่ 9
189-202

67.5
อ.ดร.อธิพัชร์ วิจติ
คะแนน
สถิตรัตน์
ระดับ ผ่าน

หน้า 9

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

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

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

นวัตกรรม
ออกแบบ

การพัฒนาต้นแบบของ
ตกแต่งบ้านด้วยสุนทรียะ
การตกแต่งรถ
มอเตอร์ไซค์สไตล์แว้น

The Style of Young
Motorbike's Gang
Inspired A Prototype
Development For
Home Decorations

การพัฒนาต้นแบบของ
ตกแต่งบ้านด้วยสุนทรียะ
การตกแต่งรถ
มอเตอร์ไซค์สไตล์แว้น

The Style of Young การประชุมวิชาการ 21-มิ.ย.-62 16 ธ.ค.
Motorbike's Gang
ระดับชาติ SMARTS
62
Inspired A Prototype ครั้งที่ 9
Development For
Home Decorations

11 ธ.ค.
62

วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

นวัตกรรม
ออกแบบ

การศึกษาและพัฒนาของ
เล่นเชิงเครื่องประดับ
เพือ่ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก
6-8 ปี

THE STUDY AND
DEVELOPMENT OF
TOY JEWELRY FOR
PROMOTING
CREATIVITY IN
CHILDREN AGE
BETWEEN 6-8 YEARS

การศึกษาและพัฒนาของ
เล่นเชิงเครื่องประดับ
เพือ่ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็ก
6-8 ปี

THE STUDY AND
DEVELOPMENT OF
TOY JEWELRY FOR
PROMOTING
CREATIVITY IN
CHILDREN AGE
BETWEEN 6-8 YEARS

22 พ.ย. 89 คะแนน อ.ดร.กรกลด คาสุข
62
ระดับ ดี

วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

นวัตกรรม
ออกแบบ

การพัฒนาหนังสือกึง่ ของ
เล่น เพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหาร
สาหรับเด็ก อายุ 4 – 6 ปี

DEVELOPMENT OF
TOY BOOKS FOR
ENHANCEMENT IN
EXECUTIVE
FUNCTIONS OF
CHILDREN AGED 4 – 6
YEARS

การพัฒนาหนังสือกึง่ ของ
เล่น เพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหาร
สาหรับเด็ก อายุ 4 – 6 ปี

DEVELOPMENT OF
การประชุมวิชาการ 21-มิ.ย.-62 16 ธ.ค.
TOY BOOKS FOR
ระดับชาติ SMARTS
62
ENHANCEMENT IN
ครั้งที่ 9
EXECUTIVE
FUNCTIONS OF
CHILDREN AGED 4 – 6
YEARS

คณะ

สำขำวิชำ

3 60199130262 นางสาวพัทธมน ศุขเกษม

วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

4 60199130420 นางสาวสุภญ
ิ ญา นวมสันเทียะ

5 60199130203 นางสาวเกศกนก ลมงาม

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสาร
สังคม

ฉบับที่ 2
ประจาปี
2562

16 ธ.ค.
62

11 ธ.ค.
62

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

87 คะแนน ผศ.กร.อรัญ วานิชกร
ระดับ ดีมาก

79 คะแนน อ.ดร.ยศไกร ไทรทอง
ระดับ ดี
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

6 60199130202 นางสาวกรองกาญจน์ กันไชย
คา

7 60199130205 นางสาวภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์

คณะ

สำขำวิชำ

วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

นวัตกรรม
ออกแบบ

วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

คณะพลศึกษำ (ป.เอก จำนวน 4 รำย ป.โท จำนวน 5 รำย)
1 56299150011 นางสาวศศธร สุมน
คณะพลศึกษา

นวัตกรรม
ออกแบบ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

การพัฒนาบริบทร่วมสมัย
เขามอ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร เพือ่
ออกแบบนิทรรศการ
ผ่านสื่อดิจทิ ัล

CONTEMPORARY
CONTEXTUAL
DEVELOPMENT OF
KHAO MOR
WATPHRACHETUPHON

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
การพัฒนาบริบทร่วมสมัย
เขามอ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร เพือ่
ออกแบบนิทรรศการ
ผ่านสื่อดิจทิ ัล

CONTEMPORARY
การประชุมวิชาการ 21-มิ.ย.-62 13 ธ.ค.
CONTEXTUAL
ระดับชาติ SMARTS
62
DEVELOPMENT OF
ครั้งที่ 9
KHAO MOR
WATPHRACHETUPHON

WIMONMANGKHALARA
M
RATCHAWORAMAHAWI
HAN TO DESIGN
EXHIBITION

WIMONMANGKHALARA
M
RATCHAWORAMAHAWI
HAN TO DESIGN
EXHIBITION

การพัฒนามัลติมเี ดียเชิง Fashion Psychology, การพัฒนามัลติมเี ดียเชิง
จากทฤษฎีจติ วิทยาแฟชั่น The development of จากทฤษฎีจติ วิทยาแฟชั่น
เพือ่ การรับรู้ปฏิสัมพันธ์ Interactive media for เพือ่ การรับรู้ปฏิสัมพันธ์
acknowledgement

Fashion Psychology,
The development of
Interactive media for
acknowledgement

การจัดการกีฬา การพัฒนาโปรแกรม
และนันทนาการ นันทนาการเพือ่
เสริมสร้างสุขภาวะทาง
จิตของผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

The Delvelopment Of
Recreation Program
For Enhancing
Psychological WellBeing Of Elderly In
Healthy Aging Center

รูปแบบการเรียนรู้
โครงงานทีเ่ น้นจิตสังคม
เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรม
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6

งานประชุมวิชาการ 2019/
นิทรรศการการ
หน้าที่
เรียนการสอน
27-48
ประจาปี 2562

Effectiveness of A
วารสารพฤติกรรม
Psychosocial Project- ศาสตร์เพือ่ การ
Based Learning
พัฒนา มศว
Model to Enhance
Creative Problem
Solving Behaviors in
grade six students

12/1/
มกราคม
2563

24 ต.ค. 76 คะแนน
62
ระดับ ดี

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผศ.ดร.อรัญ วานิชกร

18 ธ.ค.
62

19 ธ.ค.
62

81 คะแนน ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะ
ระดับ ดี
ปาน

20 ธ.ค.
62

20 ธ.ค.
62

81.10
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

2 59199150026 นางสาวจีรารักษ์ โสกัณทัต

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและ การพัฒนาโปรแกรมการ
พลศึกษา สร้างเสริมการออกกาลัง
กายโดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีรูปแบบขัน้ ตอน
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สูงอายุ

Development of
Enhanced Exercise
Programs Using a
Transtheoretical
model for
Behavioral Change
among Elderly
Teachers and
Education staff

3 55299120011 นางนุชรี เสนาคา

คณะพลศึกษา

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
การออกกาลัง
กาย

PHYSIOLOGICAL
CHARACTERISTICS
DURING RACES AND
EFFECTS OF NITRATE
IN BEETROOT JUICE
ON OXIDATIVE
DAMAGE MARKERS
AND PADDLING

4 58299120008 นายปรเมท เหมรชตนนท์

คณะพลศึกษา

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
การออกกาลัง
กาย

ลักษณะทางสรีรวิทยา
ขณะแข่งขันและผลของ
ไนเตรทในน้าบีทรูทต่อ
ตัวชี้วัดความเสียหายของ
กล้ามเนือ้ จากภาวะ
ออกซิเดชันเกินสมดุล
และความสามารถในการ
พายเรือของฝีพายเรือ

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
การพัฒนาโปรแกรมการ
สร้างเสริมการออกกาลัง
กายโดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีรูปแบบขัน้ ตอน
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สูงอายุ

ประสิทธิภาพการสวิง
กอล์ฟและความเยงต่อ
การบาดเจ็บร่างกาย

Development of
Enhanced Exercise
Programs Using a
Transtheoretical
model for
Behavioral Change
among Elderly
Teachers and
Education staff

วารสารพยาบาล
สาธารณสุข

ปีที่ 33
ฉบับ
ออนไลน์
2562

Physiological Stress
against Simulated
200 m and 500 m
Sprints in
‐
‐
World Class Boat
Paddlers
‐

Chinese Journal
of Physiology

63.1.2020 20 ก.ค. 20 ธ.ค.
61
62

The effective of golf Journal of faculty ปีที่ 20
swing and body injury of physical
เล่ม 2
risks
education
ด.ค.-ธ.ค.
60

30 ก.ค. 16 ธ.ค.
62
62

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

68 คะแนน ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิ
ระดับ ผ่าน รัตน์เศรษฐสิน

84.3
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สนธยา สีละ
มาด

29 พ.ย. 18 พ.ค. 66.4
อ.ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์
62
61
คะแนน
ระดับ ผ่าน
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 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

4 60199130310 นางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและ ผลของการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มเกมแข่งขันและ
เทคนิคกลุ่มช่วยเรียน
รายบุคคลทีม่ ตี อ่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวอลเลย์บอลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 46
จังหวัดชัยนาท

EFFECT OF
COOPERATIVE
LEARNING BY TEAMGAME TOURNAMENT
(TGT) AND TEAMASSISTED
INDIVIDUALIZATION
(TAI) IN VOLLEYBALL
FOR SECONDARY
GRADE 1

ผลของการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มเกมแข่งขันและ
เทคนิคกลุ่มช่วยเรียน
รายบุคคลทีม่ ตี อ่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวอลเลย์บอลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 46
จังหวัดชัยนาท

EFFECT OF
การประชุมวิชาการ 31 ก.ค. - 29 พ.ย. 11 ธ.ค.
COOPERATIVE
ทางชีวกลศาสตร์
2 ส.ค. 62 62
62
LEARNING BY TEAM- การกีฬา
GAME TOURNAMENT
(TGT) AND TEAMASSISTED
INDIVIDUALIZATION
(TAI) IN VOLLEYBALL
FOR SECONDARY
GRADE 1

83.4
คะแนน
ระดับ ดี

อ.ดร.สาธิน
ประจันบาน

5 60199130245 นายจาตุรนต์ มหากนก

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและ ผลของการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา วิชาพลศึกษาตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านทีม่ ตี อ่ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่
เรียนรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

EFFECTS OF
PHYSICAL EDUCATION
LEARNING
MANAGEMENT USING
THE FLIPPED
CLASSROOM
APPROACH ON THE
DESIRABLE
CHARACTERISTICS OF
LEARNING AVIDITY
AND LEARNING
ACHIEVEMENT
AMONG LOWER
SECONDARY
SCHOOL STUDENTS

ผลของการจัดการเรียนรู้
วิชาพลศึกษาตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านทีม่ ตี อ่ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่
เรียนรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

EFFECTS OF
วารสารครุศาสตร์
PHYSICAL EDUCATION จุฬาลงกรณ์
LEARNING
มหาวิทยาลัย
MANAGEMENT USING
THE FLIPPED
CLASSROOM
APPROACH ON THE
DESIRABLE
CHARACTERISTICS OF
LEARNING AVIDITY
AND LEARNING
ACHIEVEMENT
AMONG LOWER
SECONDARY
SCHOOL STUDENTS

93.25
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ

ปีที่ 47
13 ธ.ค.
ฉบับ
62
เพิม่ เติม 2
ตุลาคมธันวาคม
2562

16 ธ.ค.
62
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 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 59199130200 นายฆโนทัย บ่วงเพ็ชร

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและ ผลของการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา พลสึกษาโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่
มีตอ่ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

EFEECTS OF PHYSICAL
EDUCATION LEARNING
MANAGEMENTUSING
COOPERATIVE
LEARNING
TECHNIQUES ON THE
DESIRABLE
CHARACTERISTICS OF
LOWER SECONDARY
SCHOOL
STUDENTS

ผลของการจัดการเรียนรู้
พลสึกษาโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่
มีตอ่ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

EFEECTS OF PHYSICAL วารสารการวัดผล
EDUCATION LEARNING การศึกษา
MANAGEMENTUSING
COOPERATIVE
LEARNING
TECHNIQUES ON THE
DESIRABLE
CHARACTERISTICS OF
LOWER SECONDARY
SCHOOL
STUDENTS

16 ธ.ค.
62

71.13
คะแนน
ระดับ ดี

อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริ
ธรรม

7 60199130251 นางสาวผุสดี ขาทอง

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและ ประสิทธิผลของรูปแบบ
พลศึกษา ในการจัดการเรียนรู้สุข
ศึกษาตามแนวคิดของ
กาเย่เรื่องการปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1

THE EFFECTS OF
HEALTH EDUCATION
LEARNING BY GAGNE'S
INSTRUCTION MODEL
TO FIRST AID BASIC
SKILL IN GRADE 7
STUDENTS

ประสิทธิผลของรูปแบบ
ในการจัดการเรียนรู้สุข
ศึกษาตามแนวคิดของ
กาเย่เรื่องการปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1

THE EFFECTS OF
การประชุมวิชาการ 31 ก.ค. - 29 พ.ย. 11 ธ.ค.
HEALTH EDUCATION ทางชีวกลศาสตร์
2 ส.ค. 62 62
62
LEARNING BY GAGNE'S การกีฬา
INSTRUCTION MODEL
TO FIRST AID BASIC
SKILL IN GRADE 7
STUDENTS

74.5
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ

8 59199130211 นายศรายุทธ นามไพร

คณะพลศึกษา

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
การออกกาลัง
กาย

EFFECTS OF MASSAGE
COMBINED WITH
AROMA OIL ON PAIN
AND PHYSICAL
PERFORMANCE IN
SOCCER PLAYERS

ผลของการนวดด้วย
น้ามันหอมระเหยต่อการ
รับรู้ความปวด ช่วงการ
เคลื่อนไหว และ
สมรรถภาพทางกายใน
นักกีฬาฟุตบอล

EFFECTS OF
AROMATHERAPY
MASSAGE ON PAIN
PERCEPTION, RANGE
OF MOTION, AND
PHYSICAL
PERFORMANCE IN
SOCCER PLAYERS

79.5
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลา
เลิศเดชกุล

ผลของการนวดร่วมกับ
การใช้น้ามันหอมระเหย
ต่อความปวดและ
สมรรถภาพทางกายใน
นักกีฬาฟุตบอล

วารสารคณะพล
ศึกษา

ปีที่ 37
ฉบับที่
101
มกราคมมิถนุ ายน
2563

13 ธ.ค.
62

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ปีที่ 22
7 พ.ย. 62 19 ธ.ค.
เล่มที่ 2
62
เดือน
กรกฎาคมธันวาคม
พ.ศ. 2562

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย ป.โท จำนวน 7 รำย)
หน้า 14

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 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

1

57199120020

นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช

คณะวิทยาศสาตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษาคุณสมบัติของยีน
Translationally
controlled tumor protein
(TCTP) ของกุง้ ก้ามกราม
และการศึกาทรานสคริปโต
มของกุง้ ก้ามกรามระยะโพ
สต์ลาวาในการตอบสนองต่อ
เชื้อ M. rosenbergii
nodavirus (MrNv)

CHARACTERIZATION OF
A TRANSLATIONALLY
CONTROLLED TUMOR
PROTEIN (TCTP) GENE
FROM Macrobrachium
rosenbergii AND
TRANSCRIPTOMIC
ANALYSIS OF
M.rosenbergii POSTLARVAE IN RESPONSE TO
M.rosenbergii
NODAVIRUS (MrNv)

Transcriptomic analysis BMC Genomics
of Macrobrachium
rosenbergii (giant fresh
water prawn) post-larvae
in response
to M.
rosenbergii nodavirus
(MrNV) infection: de
novo assembly and
functional annotation

DOI:
13 พ.ย.
10.1186/s12 62
864019-6102-6

29 ต.ค. 98 คะแนน รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิ
62
ระดับ ดี
สุทธางกูร

2

59199110048

นายพิสิฐ ธรรมวิทยากร

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ การหาสภาวะที่เหมาะสม
และคุรสมบัติของเอนไซม์
กลุ่มลิกนิโนไลติกจากไวท์
รอท
Pseudolagarobasidium
sp. PP17-33 ใน
กระบวนการหมักแบบแห้
งดดยใช้กากตะกอนดีแคน
เตอร์ของปาล์มน้ามันเป็น
สารตั้งต้น

Optimization and
characterization of
ligninolytic enzymes
from with-rot fungus
Pseudolagarobasidium
sp. PP17-33 in solid state
fermentation using oil
palm decanter cake as
substrate

Utilization of oil palm
3 Biotech
decanter cake for
valuable laccase and
manganese peroxidase
enzyme production from
a novel white-rot fungus,
Pseudolagarobasidium
sp. PP17-33

ปีที่ 9 /ฉบับ 13 พ.ย.
ที่ 11/
62
เดือน
ตุลาคม/หน้า
1-10

11 ธ.ค.
62

92.80
คะแนน
ระดับ ดี

อ.ดร.ณัฐฐิกา
สุวรรณณาศรัย

3

59299110001

นางสาวณัฐธิดา สุดยัง

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ การคัดเลือกและทดสอบเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุม
โรคแคงเกอร์ในมะนาว

SCREENING AND
EVALUTION OF EFFICENT
BACTERIAL ANTAGONIST
FOR BIOCONTROL OF
CITRUS CANKER DISEASE
IN LIME

Plant defense-related
gene expression analysis
of canker-infected lime
seedling

Published 9 ธ.ค. 62 11 ธ.ค.
online
62

96.25
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณี
ยารักษ์

IOP Conference
Series: Earth and
Environmental
Science (EES)
งานประชุม -- 2019
International
Conference on
Resources and
Environmental
Research (ICRER)

หน้า 15

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 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

4

59199110006

นางสาวชนมน แจ่มดวง

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี (วท.ม.)

การออกแบบ สังเคราะห์
และฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม์อะโร
มาเทสของอนุพันธ์ซัลโฟนา
ไมด์-ไตรเอโซล ชนิดใหม่

Design, Synthesis and
aromatase inhibitor
activity of novel
sulfonamide-triazole
derivatives

Novel triazoletetrahydroisoquinoline
hybrids as human
aromatase inhibitors

Bioorganic Chemistry 2019/93/
กันยายน

12 ธ.ค.
62

11 ธ.ค.
62

92.5
คะแนน
ระดับ ดี

รศ.ดร.รัชนก ทองนา

5

60199110029

นายรณกร ลีชัยสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี (วท.ม.)

การสังเคราะห์และฟทธิก์ าร
ยัง้ เอนไวม์อะโรมาเทสของ
อนุพันธ์ซัลโฟนาไมดื
และแนพโทควิโนน

SYNTHESIS AND
AROMATASE INHIBITORY
ACTIVITY OF
SULFONAAMIDE AND
NAPHTHOQUINONE
DERIVATIVES

Synthesis, molecular
Bioorganic &amp; 2019/27/
docking, and QSAR study Medicinal Chemistry ตุลาคม
of bis-sulfonamide
derivatives as potential
aromatase
inhibitors

12 ธ.ค.
62

11 ธ.ค.
62

96.5
คะแนน
ระดับ ดี

รศ.ดร.รัชนก ทองนา

6

58199110156

นางสาวพรสุดา ทันนา

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี (กส.ม.)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียวิชาเคมี เรื่อง
พันธะโคเวเลนต์ และ
ความสามารถการให้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิค
การสอนแบบอุปมาอุปมัย
สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

A DEVELOPMENT OF
THE ACHIEVEMENT IN
CHEMISTRY AND
SCIENTIFIC REASONING
BY ANALOGY LEAERNING
APPROACH OF GRADE 10
STUDENTS

A comparison of analogy วิทยาศาสตร์วจิ ัย ครั้งที่ 23-24
technique and 5E inquiry 11
พฤษภาคม
learning activities in the
2562
covalent bond topic for
high school students

25 มิ.ย. 7 ส.ค. 62 74.5
62
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.แพน ทองเรือง

7

60199130181

นายศุภณัฐ จินตวัฒน์สกุล

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การจาแนกภาพขวดแบบเซ็ต OPEN-SET BOTTLE
เปิดด้วยโครงข่ายประสาท CLASSIFICATION USING
เทียมแบบคอนโวลูชัน
CONVOLUTION NEURAL
NETWORK

การเปรียบเทียบผลการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การสอนแบบอุปมาอุปไมย
และแบบสืบเสาะ เรื่องพันธะ
โคเวเลนต์ สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

OPEN-SET BOTTLE
CLASSIFYING USING A
CONVOLUTION NEURAL
NETWORK

2019 Seventeenth
International
Conference on ICT
and Knowledge
Engineering
The 17th IEEE
International
Conference on ICT
and Knowledge
Engineering 2019

2019 /
12 ธ.ค.
ฉบับที่ 17 / 62
November/
pp.100-105

16 ธ.ค.
62

76.4
คะแนน
ระดับ ดี

อ.ดร.วีรยุทธ เจริญ
เรืองกิจ
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60199130056

ชือ่ -สกุล

นางสาวกานต์กมล ทวีผล

คณะ

สำขำวิชำ

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย ป.โท จำนวน 6 รำย)
คณะศึกษาศาสตร์
1 57199120009 นางศรัณภัสร์ แวกโกเนอร์

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

แบบจาลองโครงข่ายประสาท
เทียมแบบลึกสาหรับการ
ทานายปริมาณความ
หนาแน่นของฝุ่นละออง
PM2.5 บริเวณพื้นที่จังหวัด
กรุงเทพมหานครชั้นใน

A LONG SHORT-TERM
MEMORY DEEP NEURAL
NETWORK MODEL FOR
PM2.5 PREDICTION IN
THE URBAN BANGKOK
AREA

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
Long Short-Term
Memory Deep Neural
Network Model for
PM2.5 Forecasting in the
Bangkok Urban Area

The 17th IEEE
International
Conference on ICT
and Knowledge
Engineering 2019

20-22 Nov. 12 ธ.ค.
2019
62

20 ธ.ค.
62

70.1
คะแนน
ระดับ ดี

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒน
วัฒนา

การบริหารและ การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
การจัดการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
การศึกษา
ราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร

ENHANCING THE
QUALITY OF LIFE OF
RAJABHAT UNIVERSITY
STUDENTS IN BANKOK

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร

FATORS AFFECTING THE วารสารวิชาการ
QUALITY OF LIFE OF
ศึกษาศาสตร์ คณะ
RAJABHAT UNIVERSITY ศึกษาศาสตร์ มศว
STUDENTS IN BANGKOK

ปีที่ 20
20 ธ.ค.
ฉบับที่ 2
62
เดือน ก.ค.ธ.ค. 2562

19 ธ.ค.
62

80 คะแนน ผศ.ดร.จักรกฤษ์
ระดับ ดี
โปณะทอง

การวิจัยและ ผลของการใช้โปรแกรม
พัฒนาศักยภาพ Model-Eliciting Activities
มนุษย์
เพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

EFFECTS OF MODELELICITING ACTIVITIES
PROGRAM ON
MATHEMATICS CREATIVE
THINKING AMONG
FIFTH GRADE STUDENTS

ผลของการใช้โปรแกรม
Model-Eliciting Activities
เพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

EFFECTS OF MODELวารสารการวัดผล
ELICITING ACTIVITIES
การศึกษา
PROGRAM ON
MATHEMATICS CREATIVE
THINKING AMONG
FIFTH GRADE STUDENTS

ปีที่ 37
11 ธ.ค.
ฉบับที่ 101 62
มกราคมมิถุนายน
2563

16 ธ.ค.
62

82 คะแนน ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์
ระดับ ดี

DEVELOPMENT OF
LEARNING ACTIVITY
PACKAGE COMBINED
WITH AUGMENTED
REALITY IN
MATHEMATICS TO
PROMOTE ANALYTICAL
THINKING ABILITY
AMONG GRADE SIX
STUDENTS

การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผสานด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริงวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
สาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6

DEVELOPMENT OF
LEARNING ACTIVITY
PACKAGE COMBINED
WITH AUGMENTED
REALITY IN
MATHEMATICS TO
PROMOTE ANALYTICAL
THINKING ABILITY
AMONG GRADE SIX
STUDENTS

ปีที่ 10
10 ก.ค.
ฉบับที่ 2
62
ก.ค.-ธ.ค. 62

24 ก.ย.
62

71 คะแนน อ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรี
ระดับ ดี
อรุณรัศมี

2

58199130006

นางสาวธัญญ์ฐิตา วงษ์เคี่ยม

คณะศึกษาศาสตร์

3

57199130116

นายชาติ คนอยูต่ ระกูล

คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผสานด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริงวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
สาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6

วารสารบัณฑิตวิจัย
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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

4

57299110002

นางสาววริษฐา อ้นโต

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ)

การพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ และความ
สนใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษารูปแบบที่
1 ชนิดวิธกี าร

Develoment of English
Reading and Writing
Abilities and Interest of
Prathomsuksa 5 Student
Taught Through How to
Activities Based On The
Concentrated Language
Encounter Approach
Model 1

การพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ และความ
สนใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษารูปแบบที่
1 ชนิดวิธกี าร

Develoment of English
Reading and Writing
Abilities and Interest of
Prathomsuksa 5 Student
Taught Through How to
Activities Based On The
Concentrated Language
Encounter Approach
Model 1

การประชุมวิชาการ
3-4 ธันวาคม 20 ธ.ค.
ระดับชาติ ครั้งที่ 16
2562
62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน

19 ธ.ค.
62

64.63
ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์
คะแนน
เสม
ระดับ ผ่าน

5

59199130137

นางสาวอภิญญา ศรีสุข

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(วิทยาศาสตร์)

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
ที่ดัดแปลงร่วมกับเทคนิค
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มี
ต่อทักษะการคิดขั้นสูงของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

Effects of an Integration
between 5E Learning
and Active Learning
Technique on HigherOrder Thinking Skills of
Seventh Grade Students

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
ที่ดัดแปลงร่วมกับเทคนิค
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มี
ต่อทักษะการคิดขั้นสูงของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

Effects of an Integration
between 5E Learning
and Active Learning
Technique on HigherOrder Thinking Skills of
Seventh Grade Students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจาปี 2562

26-เม.ย.-62 20 ธ.ค.

11 ธ.ค.
62

61 คะแนน ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภทั
ระดับ ผ่าน ราชัย

วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(วิทยาศาสตร์)

การพัฒนาบทปฏิบัติการที่
เน้นแบบจาลองเป็นฐาน
เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3

development of model
based learning
laboratory kits on basic
electricity for ninth grade
students

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วย
บทปฏิบัติการที่เน้น
แบบจาลองเป็นฐานเรื่อง
ไฟฟ้าเบื้องต้น สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

A Study of The Ninth
การประชุมวิชาการ
Grade Students' Learning ระดับชาติสวนดุสิต
Achievement by A
2019 ครั้งที่ 4
Model-Base Leaning
Leboratory Kits on Basic
Electricity

14-มิ.ย.-62 16 ธ.ค.

6

59199130128

นายธนวัฒน์ สิงห์ปลอด

คณะศึกษาศาสตร์

62

62

22 พ.ย. 84 คะแนน ผศ.ดร.เกริก ศักดิ์
62
ระดับ ดี
สุภาพ
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59199130135

ชือ่ -สกุล

นางสาวรัตน์ธกิ านต์ งามแสนเลิศ

คณะมนุษยศำสตร์ ( ป.โท จำนวน 5 รำย)
1 58199130013 นายธวัชพล พันธุเ์ สงี่ยมจิตต์

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

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(วิทยาศาสตร์)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ เรื่องการเคลื่อนที่
แนวตรง

development of a
discovery learning
activity package on
linear motion for tenth
grade

การศึกษามโนทัศน์ฟิสิกส์โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ส
าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

A Study of Physics
การประชุมวิชาการ
Concepts by Using A
ระดับชาติสวนดุสิต
Discovery Learning
2019 ครั้งที่ 4
Activity Package Learning
on
Linear Motion for Tenth
Grade Student

คณะมนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

การวิเคราะห์สภาวะความ
แปลกแยกในวรรณกรรมชุด
แฮรี่พอตเตอร์ของ เจเค โรล
ลิง จากมุมมองมาร์คซิส

A MARXIST ANALYSIS OF
ALIENATION IN J.K.
ROWLING'S HARRY
POTTER BOOK

จิตสานึกที่ผิดพลาดและ
สภาวะความแปลกแยกใน
มุมมองมาร์คซิสใน
วรรณกรรมชุดแฮรี่ พอต
เตอร์ของเจเค โรว์ลิ่ง

False Consciousness and The 12 th
Alienation in JK
International
Rowling’s Harry Potter Conference The
Humanities and
Social Sciences
(HUSOC)

24-25 OCT 6 ธ.ค. 62 16 ธ.ค.
2019
62

70 คะแนน อ.ดร.นันทนุช อุดม
ระดับ ดี
ละมุล

The Mask and
Masquerade: Performing
Gender in David
Ebershoff’s The Danish
Girl

12 / 1 /
6 ธ.ค. 62 18 ธ.ค.
October /
62
191 – 195

76 คะแนน อ.ดร.นันทนุช อุดม
ระดับ ดี
ละมุล

ฉบับที่
2/2562
มิ.ย.-ธ.ค.
2562

2

58199130016

นางสาวยุวดี อัศวพาณิชย์วงศ์

คณะมนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

การแสดงเพสสภาวะในนว GENDER
นิยายเรื่อง เดอะเดนิช เกิร์ล PERFORMATIVITY IN
ของ เดวิด เอเบอร์ชอฟ
DAVID EBERSHOFF'S THE
DANISH GIRL

3

59199110089

นายสุเมธ โอสถานนท์

คณะมนุษยศาสตร์

ภาษาศาสตร์

มโนทัศน์ของบุพบท in และ
on ในภาษาอังกฤษของ
เจ้าของภาษาอังกฤษและ
ผู้เรียนชาวไทย

4

60199110082

นางสาววรรษา กุลตังวัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ ผลของการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ส่งเสริมทัศนคติในการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง

The 12 th
International
Conference The
Humanities and
Social Sciences
(HUSOC)

CONCEPTS OF THE
มโนทัศน์ของบุพบท in ใน CONCEPTS OF THE
วารสารมนุษยศาสตร์
ENGLISH PREPOSITION IN ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาว ENGLISH PREPOSITION ปริทรรศน์
AND ON AMONG NATIVE ไทย
“IN” OF THAI LEARNERS
ENGLISH SPEAKERS AND
THAI LEARNERSOF THAI
LEARNERS

The Effects of Electronic
Book Media on
Promoting Healthy SelfCare Attitude of the
Elderlyin an elderly club

ผลของการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ส่งเสริมทัศนคติในการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ

The Effects of Electronic การประชุมวิชาการ
Book Media on
ระดับชาติ ประจาปี
Promoting Healthy Self- พ.ศ. 2562
Care Attitude of the
Elderly

14-มิ.ย.-62 16 ธ.ค.

62

22 พ.ย. 58.3
62
คะแนน
ระดับ ดี

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผศ.ดร.เกริก ศักดิ์
สุภาพ

16 ธ.ค.
62

19 ธ.ค.
62

73 คะแนน ผส.ดร.นันทนา วงษ์
ระดับ ดี
ไทย

24-ต.ค.-62 19 ธ.ค.

20 ธ.ค.
62

75 คะแนน อ.ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ
ระดับ ดี

62
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

5

58199130023

ชือ่ -สกุล

นางสาวพสินี ธีระกานตภิรัตน์

นางธนิดา คงสมัย

แบบเรียนสนทนาภาษาไทย
สาหรับพนักงานบริษัทชาว
อินเดียที่ทางานในบริษัทผลิต
เครื่องมือทางการแพทย์

THAI CONVERSATION
TEXBOOK FOR INDIAN
EMPLOYEES IN MEDICAL
EQUIPMENT
MANUFACTURING

การวิจัยพฤติกรรม รูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่
ศาสตร์ประยุกต์ เน้นจิตสังคมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Effectiveness of A
Psychosocial ProjectBased Learning Model to
Enhance Creative
Problem Solving
Behaviors in grade six
students

การวิจัยพฤติกรรม อิทธิพลเชิงสาเหตุและ
ศาสตร์ประยุกต์ ประสิทธิผลของโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะด้าน
วัฒนธรรมด้วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่มีต่อ
พฤติกรรมการดูแลเชิง
วัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ ในโรงพยาบาล
เอกชน นานาชาติ เขต
กรุงเทพมหานคร

THE CAUSAL EFFECT
AND EFFECTIVENESS OF
THE CULTURAL
COMPETENCE
ENCHANGE PROGRAM BY
EXPERIENTIAL LERNING
ON CULTURAL CARE
BEHAVIOUR AMONG
NURESE IN PRIVATE
INTERNATIONAL
HOSPITAL IN BANGKOK

คณะมนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

พฤติกรรมศาสตร์

57199150048

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

สำขำวิชำ

สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสต์ประยุกต์ (ป.เอก จำนวน 4 รำย )
สถาบันวิจัย
1 54199120023 นางสาวฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ

2

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

คณะ

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

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

รูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่
เน้นจิตสังคมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

THAI CONVERSATION
ISEPSS
TEXBOOK FOR INDIAN
EMPLOYEES IN THAILAND

2018
20 ธ.ค.
SEPTEMBER 62
P.411-418

Effectiveness of A
วารสารพฤติกรรม
Psychosocial Projectศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Based Learning Model to มศว
Enhance Creative
Problem Solving
Behaviors in grade six
students

12/1/
มกราคม
2563

19 ก.ค. 20 ธ.ค.
62
62

76 คะแนน รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
ระดับ ดี

Causal Model of Cultural The Journal of
Competence and
Behavioral Science
Behavior among Thai
Nurses in International
Hospitals

2.15.2020

20 ธ.ค.
62

81.8
คะแนน
ระดับ ดี

Effectiveness of a
วารสารพฤติกรรม
Cultural Competence
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Enhancement Program
Using Experiential
Learning on Cultural
Care Behavior among
Nurses in an
International Hospital in
Bangkok

ปีที่ 12
ฉบับที่ 1
มกราคม
2563

30 ต.ค. 78.1
61
คะแนน
ระดับ ดี

20 ธ.ค.
62

รศ.ผกาศรี เย็นบุตร

รศ.ดร.อังศินันท์
อินทรกาแหง

20 ธ.ค.
62
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เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

3

56199150072

นางสาวพัช พชรเสฐียร

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์ การทดสอบทฤษฎี
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
และทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่
ส่งผลพฤติกรรมการ
ให้บริการของพนักงาน
โรงแรมและคู่มือการพัฒนา
พฤติกรรม

Theoretical Test of A
Five-Factor Theory of
Personality and Positive
Psychological Capital
influencing the Service
Behavior of Staff and the
Development of a
Behavior Develoment
manual

4

58199150045

นางสาวพิไลพร สุขเจริญ

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจิต
วิญญาณในการดูแลแบบ
ประคับประคองของ
นักศึกษาพยาบาล : การวิจัย
ผสานวิธแี บบแทรกแซง

DEVELOPMENT OF A
TRANSFORMATIVE
LEARNING MODEL TO
ENHANCE SPIRITUALITY
IN PALLATIVE CARE
AMONG NURSING
STUDENTS : A MIXED
METHODS INTERVENTION
DESIGN

คณะกายภาพบาบัด

กายภาพบาบัด ผลของความเร็วในการเดิน
ต่อการคุมการทรงตัว ความ
แปรปรวนของการเดินและ
temporospatial ขณะเดิน
ในผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง
แบบไม่เฉพาะเจาะจง

Effect of walking speed
on postural sway, gait
variability and
temporospatial gait in
person with chronic nonspecific low back pain

คณะกายภาพบาบัด

กายภาพบาบัด

คณะกำยภำพบำบัด ( ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 58199110161 นางสาวนันทชนม์ รุจิฉาย

2

59199110124

นายวิทยา ดวงงา

คณะสังคมศำสตร์ ( ป.โท จำนวน 2 รำย)

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
การทดสอบทฤษฎี
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
และทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่
ส่งผลพฤติกรรมการ
ให้บริการของพนักงาน
โรงแรมและคู่มือการพัฒนา
พฤติกรรม

Theoretical Test of A
วารสารวิทยาลัยดุสิต
Five-Factor Theory of
ธานี
Personality and Positive
Psychological Capital
influencing the Service
Behavior of Staff and the
Development of a
Behavior Develoment
manual

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

14/2/พ.ค.- 06 ธ.ค.
ส.ต.63
62

20 ธ.ค.
62

70 คะแนน รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
ระดับ ดี

Spiritual Dimension in
International
Palliative Care from the Journal of Palliative
Perspective of Thai
Nursing
Palliative Caregivers

17 ธ.ค.
62

19 ธ.ค.
62

91 คะแนน อ.ดร.นันท์ชัตสัณห์
ระดับ ดี
สกุลพงศ์

ผลของอาการปวดหลัง
ส่วนล่างเรื้อรังและความเร็ว
ของการเดินต่อความสามารถ
ในการ
ควบคุมการทรงท่าขณะเดิน

Effect of chronic low
back pain and walking
speed on postural
control during walking

19 ธ.ค.
62

20 ธ.ค.
62

81.5
คะแนน
ระดับ ดี

การศึกษาจุดตัดของระยะ
เอือ้ มมือเพื่อระบุความเสี่ยง
ในการล้มของผู้ป่วยบาดเจ็บ
ไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์

The Cut Point of
การประชุมวิชาการ
Functional Reach Test ระดับชาติสวนดุสิต
for Identifying Risk of
2019 ครั้งที่ 4
Falls
in Patients with
Incomplete Spinal Cord
Injury

14-มิ.ย.-62 13 ธ.ค.

16 ธ.ค.
62

66.5
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณ
คะแนน
ปะเข
ระดับ ผ่าน

การประชุมวิชาการ
13-14
เสนอผลงานวิจัยระดับ มิถุนายน
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 2562
ครั้งที่ 11

62

ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุล
ประเสริฐ
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ประวัติศาสตร์

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

1

59199110033

นางสาวเมทินี บุศบกอ่อน

คณะสังคมศาสตร์

2

59199130322

นายวงศ์วรรธน์ บุญวัฒน์

คณะสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การนานโยบายการจัดการ
ขยะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไป
ปฏิบัติ

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 60199130074 นางสาวณภัทร จรรย์จรัลสิน

คณะเภสัชศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)

พัฒนาการของกลุ่มไอเอส
(IS) ในอิรักและซีเรีย ค.ศ.
2006-2017

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 DEVELOPMENT OF
IS (ISLAMIC STATE) IN
IRAQ AND SYRIA, 20062017

เส้นทางสู่การสถาปนารัฐ
อิสลาม (ไอเอส) ใน ค.ศ.
2014

The Path to the
วารสารสังคมศาสตร์
Establishment of Islamic
State (IS) in 2014

The Implementation of
Phra Nakhon Si
Ayutthaya Provincial
Administrative
Orgnization waste
managemenent Policy

การนานโยบายการจัดการ
ขยะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไป
ปฏิบัติ

The Implementation of
Phra Nakhon Si
Ayutthaya Provincial
Administrative
Orgnization waste
managemenent Policy

ปีที่ 22
ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค.
2562

29 พ.ย. 24 ก.ย.
62
62

วารสารวิชาการบัณฑิต ปีที่ 15 ฉบัที่ 6 ก.ย. 62 24 ก.ย.
วิทยาลัย สวนดุสิต
3 ก.ย.-ธ.ค.
62
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 62

คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การ การศึกษารูปแบบพฤติกรรม A STUDY OF CONSUMER การศึกษารูปแบบพฤติกรรม A STUDY OF CONSUMER การประชุมวิชาการ
6-7 สิงหาคม 12 ธ.ค.
จัดการ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
BEHAVIOR AND DECISION ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
BEHAVIOR AND DECISION และนาเสนอ
2562
62
เลือกใช้ Mobile Banking TO USE MOBILE BANKING. เลือกใช้ Mobile Banking TO USE MOBILE BANKING. ผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 11 (The 11 th
National Academic
Research
Conference)
ถักทองานวิจัยท้องถิ่น
ก้าวไกลสู่สากล/

16 ธ.ค.
62

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

87 คะแนน ผศ.ดร.ชาคริต ชุ่ม
ระดับ ดี
วัฒนะ

68 คะแนน ผส.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสย
ระดับ ผ่าน สมบัติ

61.2
ผศ.ดร.พีระ ตัง้ ธรรม
คะแนน
รักษ์
ระดับ ผ่าน
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

1

60199130446

ชือ่ -สกุล

นายปิยะพงษ์ ภูมิวาล

คณะ

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและกำรท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
คณะวัฒนธรรม
1 59199130269 นางสาวนภากรณ์ จันปัญญา
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

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

วิทยาการเภสัช การตรวจหาฤทธิต์ ้านเชื้อรา
ภัณฑ์
จากคูนและมะกรูดและการ
พัฒนาตารับไมโครอิมัลชัน
และนาโนอิมัลชันของน้ามัน
มะกรูด

ANTIFUNGAL ACTIVITY ฤทธิต์ ้านเชื้อราของสารสกัด
SCREENING OF GOLDEN จากฝักคูน ใบคูน และเมล็ด
SHOWER AND KAFFIR
คูนต่อเชือ้ รา Trichophyton
LIME AND
mentagrophytes
DEVELOPMENT OF
MICROEMULSION AND
NANOEMULSION OF
KAFFIR LIME OIL

ANTIFUNGAL ACTIVITY การประชุมวิชาการ
20-21
OF CASSIA FISTULA
ระดับชาติ &quot;
มีนาคม 62
LEGUME, LEAF, AND
มศว วิชาการ ครั้งที่ 12
SEED EXTRACTS
AGAINST TRICHOPHYTON
MENTAGROPHYTES

20 ธ.ค.
62

เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากร

THE HOUSEHOLD
STRATEGY OF
HOUSEHOLD FARMER
WITH NATURAL DISTER
IN MAKHAMKOM
VILLAGE, YANGSAI SUBDISTRICT, MUEANG
DISTRICT, SUKHOTHAI
PROVINCE, THAILAND

The household strategy
of farmers in
Makhamkom village,
Yangsai sub-district,
Mueang district,
Sukhothai province,
Thailand

29 ส.ค. 16 ธ.ค.
62
62

การศึกษายุทธศาสตร์
ครัวเรือนของเกษตรบ้าน
มะขามค่อม ตาบลยางซ้าย
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ภายใต้การเกิดภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ครัวเรือนของ
เกษตรกรบ้านมะขามค่อม
ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

การประชุมวิชาการ
วันที่ 3 – 4
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ธันวาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส 2562
ตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน

19 ธ.ค.
62

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

63.2
รศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ
คะแนน
ระดับ ผ่าน

69 คะแนน ผศ.ดร.ภัทรพงษ์
ระดับ ผ่าน เกริกสกุล

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.เอก จำนวน 1 รำย )
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

1

57199120061

ชือ่ -สกุล

นางกชณัช นวลนิศาชล

คณะแพทยศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย )
1 56299120013 นางสาวดสุดารัตน์ เล็ดลอด

คณะ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ เดือนมกรำคม 2563 ทัง้ หมด จำนวน 72 รำย

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

การวิจัยและ การพัฒนาหลักสูตรสันติ
พัฒนาหลักสูตร ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นบนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของผู้รับประโยชน์

อณูชีววิทยา

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

Development of a peace
education curriclum on
the in volement of
beneficiaries in lower
secondary schools

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
“สังคมสันติภาพ มรดกสู่
เยาวชน”
คุณลักษณะจาเป็นสาหรับ
การอยูร่ ่วมในสังคมอย่าง
สันติ: กรณีศึกษาวัยรุ่น
ตอนต้นโรงเรียนประจา
จังหวัด
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ

“Peaceful Society, A
Journal of Research
Heritage for Youth”
Methodology,
The Characteristics
วารสารวิธวี ทิ ยาการวิจัย
Needed to Live Together
Peacefully in a Society:
Case Study of Early
Adolescence at the
Royal Award Winning
Provincial Secondary
School

Development of dupex
lateral flow dipstick test
for the detection and
differentiation of Listeria
spp. And Listeria
monocytogenes in meat
products based on loopmediated isothermal
amplification

Journal of
Chromatography B:
Analytical
Technologies in the
biomedical and Life
Sciences

ปีที่ 31
ฉบับที่ 3
(กันยายนธันวาคม
2561)
เลขหน้า
323345

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

9 ธ.ค. 62 17 ก.ย.
62

86 คะแนน อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยูใ่ นศิล
ระดับ ดี

8 ส.ค. 62 16 ธ.ค.
62

94 คะแนน ศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
ระดับ ดีมาก
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน มกรำคม 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 มกรำคม 2563)

ลำดับ รหัสประจำตัวนิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

คณะ / สถำบัน / สำนัก
ป.บัณฑิต
1 คณะบริหำรธุริจเพื่อสังคม
2 คณะศิลปกรรมศำสตร์
3 วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
4 คณะพลศึกษำ
5 คณะวิทยำศำสตร์
6 คณะศึกษำศำสตร์
7 คณะมนุษยศำสตร์
8 สถำบันวิจยั พฟติกรรมศำสตร์
9 คณะกำยภำพบำบัด
10 คณะสังคมศำสตร์
11 คณะเศรษฐศำสตร์
12 คณะเภสัชศำสตร์
13 คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและกำรท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์
14 บัณฑิตวิทยำลัย
15 คณะแพทยศำสตร์
รวม

สำขำวิชำ

โท
16
3
6
5
7
6
5

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

เอก

รวม
16
10
6
9
8
7
5
4
2
2
1
1
1
1
1
74

7
4
1
1
4

2
2
1
1
1

55

1
1
19

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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