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1 57199110249 นางสาวYUE HU มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (การ

สอนภาษาไทย
ในฐานะ
ภาษาต่างประเท
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เนือ้หาและกลวิธีการ
น าเสนอในต าราเรียน
ภาษาไทย
ระดับอดุมศึกษาของ
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Content and 
Prasentation 
Technique in Higher 
Education Thai 
Testbooks of Yunnan 
Minzu University

การศึกษาอกัขรวธิแีละทักษะ
เพื่อการส่ือสารเบื้องต้นใน

ต าราเรียนภาษาไทย 
ระดับอดุมศึกษาของ

มหาวทิยาลัยชนชาติยนูนาน

A Study of Orthography and 
Basic Skills for 

Communication in Higher 
Education Thai Textbooks of 

Yunnan Minzu University 

วารสาร มนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่ 12 
ฉบับที่ 1 
เดือน 
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2 58199130296 นายธนโชติ จ านงค์สังข์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า การนับเซลในภาพถา่ย

จลุทรรศน์อตัโนมติัทีม่ี
เซลทับซ้อนกนั

AUTOMATIC CELL 
COUNTING IN 
MICROSCOPY IMAGES 
WITH OVERLAPPING 
CELLS

การนับเซลในภาพถา่ย
จลุทรรศน์อตัโนมติัทีม่ี
เซลทับซ้อนกนั

1 ต.ค. 61 26 ม.ิย. 
61

70 คะแนน 
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เปราะบางต่อการ
ปนเปือ้นของน้ าใต้ดิน 
กรณีศึกษาจงัหวัดราชบุรี

Vulnerability Assessment of 
Groundwater: Case Study in 
Ratchaburi Province

การประเมนิความ
เปราะบางต่อการ
ปนเปือ้นของน้ าใต้ดิน 
กรณีศึกษาจงัหวัดราชบุรี

Vulnerability Assessment of 
Groundwater: Case Study in 
Ratchaburi Province

การประชุมวชิาการ 
คร้ังที่ 3 มหา
วทิยาลยเักษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตศรีราชา

30-ส.ค.-61 19 ก.ค. 
61

19 ก.ย. 
61

71 คะแนน 
ระดับ ดี

อาจารย ์ดร.สถาพร 
มนต์ประภสัสร

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
4 58199110095 นางสาวนภสันันท์ เทพพร

พิทักษ์
แพทยศาสตร์ ตจวิทยา การศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลระหว่างการ
ใช้เคร่ืองไนโตรเจน
พลาสมากบัการไมไ่ด้รับ
การรักษา ในการรักษา
ร้ิวรอยรอบดวงตาระดับ
น้อยถงึปานกลาง

A comparative study 
on the effectiveness 
of nitrogen plasma 
skin regeneration 
versus placebo in the 
treatment of mild to 
moderate periorbital 
wrinkles 

Nitrogen plasma skin 
regeneration of the 
treatment of maild 
to moderate 
periorbital wrinkles: 
aprospective, 
controlled evalvator-
blinded trial

Journal of 
cosmetic 
Dermatology

16-ส.ค.-61 21 มยิ. 
61

19 ต.ย. 
61

69 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ. พญ.ปิยกานต์ ลิม
ธัญญกลู

คณะพลศึกษำ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
5 58199130344 นายพลัง นิทัศกาญจนานนท์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์

การกฬีาและ
การออกก าลัง
กาย

ผลของการออกก าลัง
กายด้วยการร ามวยจนี
และยางยดืทีส่่งผลต่อ
สมรรถภาพทางกายที่
สัมพันธ์สุขภาพผู้สูงอายุ

The effects of tai chi 
and Elastic resistance 
exercise on Health-
related physical 
fitness for Elderly

The Effect of Tai-chi 
and Elastic Exercise 
on Health – related 
Physical Fitness for 
Older Persons

5th International 
Seminar on 
Sports Exercise 
Psychology 2018

2 ม.ค. 
2561

10 ส.ค. 
61

5 ต.ค. 61 81 คะแนน 
ระดับ ดี

อาจารย ์ดร.พิชญาวีร์
 ภาณุรัชต์ฐนนท์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 10/2561 (วนัที ่16 ตลุำคม 2561)
ประจ ำเดอืน ตลุำคม 2561
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คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
6 53199120112 นายวรพงศ์ อนิทนนท์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ผลการทบทีเ่ป็นไปได้

จากการเคล่ือนยา้ย
แรงงานไร้ฝีมอืขา้มชาติ
ต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศไทย

The Effects of 
Unakilled Foreign 
Migrants on 
Economic Gronth in 
Thailand

ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานไร้
ฝีมอืขา้มชาติทีส่่งผลต่อ
รายได้เฉล่ียหวัของ
ประชากร

THE INFLUENCING OF 
FACTORS RELATED 
TO UNSKILLED 
FOREIGN MIGRANTS 
ON GDP PER CAPITA

วารสารครุศาสตร์ 
อตุสาหกรรม 
สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง

ปีที ่17 
ฉบับที่3 
เดอนื
กนัยายน
ธันวาคม 
2561

19 ก.ค. 
61

5 ต.ค. 61 60 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อาจารย ์ดร.Tam Bui
 Thi Minh

คณะวทิยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
7 59199110142 นางสาวผกาวรรณ กลางชมภู วิทยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาบทปฏบิัติการ

เคม ีเร่ืองอตัราการ
เกดิปฏกิริิยาฟอกจางสี
ของคริสตัลไวโอเลตใน
สารละลายเบส โดยใช้
เคร่ืองมอืวัดชนิด PEDD 
เพือ่การศึกษา
ประสิทธิผลทางการเรียน
ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย

The Development of 
Chemistry 
Labboratory - 
Reaction Rate of 
Alkali Fading of 
Crystal Violet Using 
PEDD Detector to 
Study Learning 
Efficency of High 
School Students

การส่งเสริมผลสมฤัทธิ์
ทางการเรียน และทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้น มธัยมศึกษา
ปีที ่5 โดยใช้บท 
ปฏบิัตกาิรเคมเีร่ือง 
อตัราการ เกดิปฏกิริิยา
ฟอกจางสีของคริสตัลไว
โอเลตในสารละลายเบส 
โดยใช้เคร่ืองตรวจวัดทาง
แสงอยา่งง่ายชนิด PEDD

Enhancement of 
Learning 
Achievement and 
The Science Process 
Skills for The 
Eleventh Grade 
Students Using The 
Chemistry 
Laboratory: Reaction 
Rate of Crystal Violet 
Fading in Alkali 
Solution Using PEDD 
a Simple Light 
Detecto

วารสาร
มนุษยศาสตร์และ 
สงัคมศาสตร์มหา
วิทยาลย ั
มหาสารคาม

38/1/
ม.ค.-ก.พ. 
62

12 ก.ค. 
61

5 ต.ค. 61 72.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

อาจารย ์ดร.ฐิติรัตน์ 
แมน้ทิม

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน กันยำยน 2561 ทัง้หมด จ ำนวน   รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม
1 คณะมนุษยศำสตร์ 1 1
2 คณะวศิวกรรมศำสตร์ 1 1
3 คณะสงัคมศำสตร์ 1 1
4 คณะแพทยศำสตร์ 1 1
5 คณะพลศึกษำ 1 1
6 คณะเศรษฐศำสตร์ 1 1
7 คณะวทิยำศำสตร์ 1 1
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