
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  

                                                                          

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

  

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา พัฒนศึกษาศาสตร์   

1 57199150063 นายศราวุฒิ งามยิ่ง   
 

 
 

ระดับปริญญาโท 
  

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   

1 58299130029 นางปรียาภรณ์ บูรณากาญจน์   
 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ   

1 58199130188 นายวัฒนชัย หาทรัพย์   
    

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  

                                                                          

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

  

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 60199120041 นางสาวสังวร จันทรกร   
 สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ   

1 60199150009 นางโสรัจจะ มีทรัพย์มั่น   
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา อณูชีววิทยา   

1 59199120037 นายนราธิป พุทธรัตน์   
 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   

1 59199150013 นายศศิวัฒน์ หอยสังข์   
 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 58199150028 นางสาวกรรณิการ์ พันทอง   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  

                                                                          

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   

1 60199130009 นางสาวพรประภา ชัยนา   
 สาขาวิชา ฟิสิกส์   

1 61199110190 นายพชร ตรีธัญญา   
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   

1 60199130391 นางสาวภัทรนันท์ ซุ่นไล้   
2 60199130402 นายวิษณุ กิตติพงศ์วรกร   
 สาขาวิชา การตลาด   

1 61199130275 นางสาวศิตา บุตรโคตร   
2 61199110107 นางสาวธนพร จิระรัตนวรรณะ   
 ปริญญาวิทยาศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา ฟิสิกส์   

1 60199110033 นางสาวนรีพร เรืองจันทร์   
 สาขาวิชา ตจวิทยา   

1 60199110045 นางสาวพัทธนันท์ สมจร   
2 59199110125 นางสาวคุณาภรณ์ ตั้งธนะวัฒน์   
3 61199110055 นางสาววาทินี อมรเพชรกุล   
    มีหน้าต่อ 

 
 



ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา ประวัติศาสตร์   

1 59199130092 นางอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์   
 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 61199130229 นายเอกวิณ จุฑาพานิช   
 สาขาวิชา ภาษาไทย  

(การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
  

1 59199130022 นางสาวPING MAO   
2 60199130172 นายDONG LU   
     

   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2464  
 

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ช่ือบทควำม 
(ภำษำไทย)

ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ือ

งำนประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 57199150063 นายศราวุฒิ งามย่ิง บัณฑิตวิทยาลัย พัฒน

ศึกษาศาสตร์
ปฏิบัติการสร้าง
นักเรียนช้ันน าในระบบ
การศึกษาไทย

THE FORMATION OF 
THE BEST STUDENTS 
IN THAI EDUCATION 
SYSTEM

กวดวิชาการแปลงทุน
เศรษฐกิจเป็นความ
ได้เปรียบ ในสนาม
การศึกษาของนักเรียน
ช้ันน า

TUTORING 
TRANSFORMING 
ECONOMIC CAPITAL 
TO THE ADVANTAGE 
OF ELITE STUDENTS 
IN EDUCATION FIELD

วารสาร

สังคมศาสตร์และ

มานุษยวิทยาเชิง

พุทธ

ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี 10 
เดือน ต.ค.
 63

18 ธ.ค. 
63

11 มี.ค.
 64

65.75 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 58299130029 นางปรียาภรณ์ บูรณา

กาญจน์
วิทยาลัย
นวัตกรรม
ส่ือสารสังคม

การส่ือสาร
วิทยาศาสตร์
และสุขภาพ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรู้เท่าทันส่ือสุขภาพ
ด้านพฤติกรรมการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่ของ

มารดาต้ังครรภ์

FACTORS 
INFLUENCING MEDIA 
HEALTH LITERACY 
ON BREASTFEEDING 

BEHAVIOR OF 
PREGNANT MOTHERS

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรู้เท่าทันส่ือสุขภาพ
ด้านพฤติกรรมการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่ของ

มารดาต้ังครรภ์

FACTORS 
INFLUENCING MEDIA 
HEALTH LITERACY 
ON BREASTFEEDING 

BEHAVIOR OF 
PREGNANT MOTHERS

วารสารวิชาการ

นวัตกรรมส่ือสาร

สังคม

ปีท่ี 8 / 
ฉบับท่ี 2/
 ก.ค.-ธ.ค.
 63/136-

149

18 ธ.ค. 
63

17 มี.ค.
 64

65.16 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  4/2564 (เดือน เมษำยน 2564)
ประจ ำเดือน เมษำยน 2564

ระดับปริญญำเอก

ระดับปริญญำโท

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน พฤษภำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ช่ือบทควำม 
(ภำษำไทย)

ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ือ

งำนประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  4/2564 (เดือน เมษำยน 2564)
ประจ ำเดือน เมษำยน 2564

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน พฤษภำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

คณะพลศึกษำ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 58199130188 นายวัฒนชัย หาทรัพย์ พลศึกษา การจัดการ

กีฬาและ

นันทนาการ

พฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู้มาใช้บริการ

ศูนย์กีฬา และออก
ก าลังกายของวิทยาลัย 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล

CUSTOMER 
BEHAVIOR AND 

SATISFACTION IN 
SPORTS 
SCIENCEFITNESS
CENTER, COLLEGE 
OF SPORTS 
SCIENCEAND 
TECHNOLOGY, 
MAHIDOL 
UNIVERSITY. 

พฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู้มาใช้บริการ

ศูนย์กีฬา และออก
ก าลังกายของวิทยาลัย 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล

CUSTOMER 
BEHAVIOR AND 

SATISFACTION IN 
SPORTS 
SCIENCEFITNESS
CENTER, COLLEGE 
OF SPORTS 
SCIENCEAND 
TECHNOLOGY, 
MAHIDOL 
UNIVERSITY. 

การประชมุ 

วิชาการระดบัชา

ติครง้ัที่17 มหา

วิทยาลยัเกษตร

ศาสตร์วิทยาเขต

ก าแพงแสน

วันท่ี 2-3
ธันวาคม 

2563

28 ก.ย. 
63

4 มี.ค. 
64

65 คะแนน
 ระดับ ผ่าน

อ.ดร.แอน มหาคีตะ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือน เมษำยน ท้ังหมด จ ำนวน 3 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม

1 บัณฑิตวิทยำลัย 1 1

2 วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม 1 1

3 คณะพลศึกษำ 1 1

2 1 3รวม

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ช่ือบทควำม 
(ภำษำไทย)

ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ือ

งำนประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

คณะแพทยศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 59199120037 นายนราธิป พุทธรัตน์ แพทยศาสตร์ อณูชีววิทยา การศึกษาการท างาน

ของโพรไบโอติก
แบคทีเรียกรดเเลกติกท่ี
สร้างไบล์ซอลท์ไฮโดร
เลสและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โพร
ไบโอติกโดย
กระบวนการไมโครเอ็น
แคปซูลเลชัน

FUNCTIONAL 
CHARACTERISTIC OF 
PROBIOTIC LACTIC 
ACID
BACTERIA
WITH BILE SALT 
HYDROLASE 
ACTIVITIES AND
DEVELOPMENT
OF PROBIOTIC 
PRODUCTS BY 

MICROENCAPSULATI
ON

Spray-drying 
microencapsulation 
using whey protein 
isolate
and nano-crystalline 
starch for enhancing 
the survivability
and stability of 
Lactobacillus reuteri 
TF-7

Food Sci 

Biotechnol 

(2021) 

30(2):245–256

2021/30(2
)/Februar
y/245-256

23 ธ.ค. 
63

1 เม.ย. 
64

100 
คะแนน 
ระดับดีมาก

ผศ.ดร.มาลัย ทวี
โชติภัทร์

คณะพลศึกษำ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดือน เมษำยน 2564
เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  4/2564 (เดือน เมษำยน 2564)

ระดับปริญญำเอก

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน พฤษภำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ช่ือบทควำม 
(ภำษำไทย)

ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ือ

งำนประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดือน เมษำยน 2564
เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  4/2564 (เดือน เมษำยน 2564)

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน พฤษภำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 60199120041 นางสาวสังวร จันทรกร พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนารูปแบบการ
สอนลีลาศแบบผสาน

รูปแบบส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
ในรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล

THE DEVELOPMENT 
OF INTEGRATION IN 

A DANCE 
INSTRUCTION MODEL
FOR 
UNDERGRADUATE 
STUDENTS IN 
GENERAL EDUCATION
AT RAJAMANGALA 
UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY

การพัฒนารูปแบบการ
สอนลีลาศแบบผสาน

รูปแบบส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
ในรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล

THE DEVELOPMENT 
OF INTEGRATION IN 

A DANCE 
INSTRUCTION MODEL
FOR 
UNDERGRADUATE 
STUDENTS IN 
GENERAL EDUCATION
AT RAJAMANGALA 
UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY

วาสาร

สังคมศาสตร์และ

มนุษญวิทยาเชิง

พุทธ

ปีท่ี6/
ฉบับท่ี6/

มิถุนายน 
2564

16 ธ.ค. 
63

4 มี.ค. 
64

77 คะแนน
 ระดับ ดี

ผศ.ร.ดร.สาธิน 
ประจันบาน

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 2 รำย)
1 59199150013 นายศศิวัฒน์ หอยสังข์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการ

ทางการศึกษา
และการจัดการ

เรียนรู้

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การ
ตอบแทนสังคมเป็นฐาน
ร่วมกับการคิดเชิง
ออกแบบเพ่ือ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ

 ส าหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาทวิภาคี

Developing A Social 
Contribution Based 
Learning Model with 
Design Thinking To
Enhance Public 
Mind For Dual 

Vocational 
Education Students

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การ
ตอบแทนสังคมเป็นฐาน
ร่วมกับการคิดเชิง
ออกแบบเพ่ือ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ

 ส าหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาทวิภาคี

Developing A Social 
Contribution Based 
Learning Model with 
Design Thinking To
Enhance Public 
Mind For Dual 

Vocational 
Education Students

วารสาร

ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี

ปีท่ี 32 
ฉบับท่ี 3 
(ก.ย.-ธ.ค.
 64)

8 ก.ค. 63 10 มี.ค.
 64

73 คะแนน
 ระดับ ดี

อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ช่ือบทควำม 
(ภำษำไทย)

ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ือ

งำนประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดือน เมษำยน 2564
เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  4/2564 (เดือน เมษำยน 2564)

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน พฤษภำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 60199150009 นางโสรัจจะ มีทรัพย์ม่ัน ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การพัฒนาโปรแกรม
สร้างเสริมการดูแล

สุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญา
ในช้ันเรียนร่วม

DEVELOPING A 
PROGRAM FOR 

PROMOTING HEALTH 
AND SAFETY FOR 
STUDENTS WITH
INTELLECTUAL 
DISABILITIES IN 
INCLUSIVE 
CLASSROOMS

การศึกษาสภาพ ปัญหา
 ความต้องการจ าเป็น 

และแนวทางในการ
สร้างเสริมการดูแล
สุขภาพ
และความปลอดภัย
ส าหรับเด็กท่ีมีความบก
พรองทางสติปญญาใน
ช้ันเรียนรวม

The Study of 
Current Situation, 

Problems, Need 
Assessment and 
Guidelines to 
Promote
Health and Safety 
for Students with 
Intellectual 
Disabilities in 
Inclusive Classrooms

Journal of 

Research 

Methodology

 Volume 
33, 

Number 
2 (May-
August 
2020)

30 มี.ค.
 64

27 ม.ค.
 64

87.8 
คะแนน 

ระดับ ดี

ผศ.ดร.ชนิดา มิ
ตรานันท์

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 58199150028 นางสาวกรรณิการ์ พันทอง สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์
จิตวิทยา
ประยุกต์

การเสริมสร้างความ
ยืดหยุ่นทางจิตใจและ
กลวิธีการจัดการของ
วัยรุ่น
ท่ีถูกรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์โดยใช้การให้
ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิด
การปรับความคิดโดยใช้

สติเป็นฐาน

ENHANCING 
RESILIENCE AND 
COPING STRATEGIES 
FOR CYBERBULLYING 
IN ADOLESCENCE 
USING MINDFULNESS-
BASED

การศึกษาองค์ประกอบ
ของความยืดหยุ่นทาง
จิตใจและกลวิธีการ
จัดการของวัยรุ่นท่ีถู
กรังแกผ่านโลกไซเบอร์

A Study of Factors 
of Resilience and 
Coping Strategies for
Cyberbullying in 
Adolescence

วารสารหาดใหญ่

วิชาการ

ปีท่ี 19 
ฉบับท่ี1 
(ม.ค.-มิ.ย.
 64)

8 ม.ค. 
64

23 ก.ค. 
63

82 คะแนน
 ระดับ ดี

ผศ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ช่ือบทควำม 
(ภำษำไทย)

ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ือ

งำนประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดือน เมษำยน 2564
เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  4/2564 (เดือน เมษำยน 2564)

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน พฤษภำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 60199130009 นางสาวพรประภา ชัยนา ศึกษาศาสตร์ วิทยาการ

ทางการศึกษา
และการจัดการ

เรียนรู้

การพัฒนาความสามารถ

ในการอ่านเชิงรุกและ
ความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเน้ือหาและ
ภาษา

The Development of 

Active Reading Ability 
and Satisfaction Based 
on Content and 
Language Integrated 
Learning Approach

การพัฒนาความสามารถ

ในการอ่านเชิงรุกและ
ความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเน้ือหาและ
ภาษา

The Development of 

Active Reading Ability 
and Satisfaction Based 
on Content and 
Language Integrated 
Learning Approach

วารสารศิลปากร

ศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีท่ี13 

ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-
มิถุนายน 
2564)

27 ม.ค.
 64

24 มี.ค.
 64

74.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ลัดดา หวัง
ภาษิต

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 59199130092 นางอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเปล่ียนแปลงของ

ชุมชนตลาดบ้านใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 
2447-2517

CHANGES OF BAN-MAI 
MARKET COMMUNITY, 
AMPHOEMUEANG 

CHACHOENGSAO 
DURING 1904-1974

การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจของชุมชนตลาด
บ้านใหม่ พ.ศ. 2447 – 

2488

Economic Changes of 
Ban-Mai Market 
Community, 1904 – 

1945

PHAYAO 
RESEARCH 
CONFERENCE 10  

25-28 JANUARY 
2021 UNIVERSITY 
OF PHAYAO พะเยา
วิจัย 10

25-28 
มกราคม 
2564 

หน้าท่ี 
3306-3318

16 มี.ค.
 64

24 มี.ค.
 64

64.3 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ.ดร.ศิริพร ดาบ
เพชร

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 61199110190 นายพชร ตรีธัญญา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี

เมทริกซ์ถ่ายโอนส าหรับ
ปัญหาการสร้างคล่ืนฮาร์
มอนิคท่ีสองในโครงสร้าง
แถบช่องว่างทางแสงจาก 
GaAs/AlAs

AN APPLICATION OF 
TRANSFER-MATRIX 
METHOD FOR SECOND-
HARMONIC 
GENERATION PROBLEM 
IN GaAs/AlAs 

PHOTONIC BAND GAP 
STRUCTURE

Recursive transfer-
matrix method for 
second-harmonic 
generation in a one-
dimensional nonlinear 
photonic crystal

at arbitrary incidence 
angle

Journal of Physics: 
Conference Series

2021/1719
/ 
01/012086

2 พ.ย. 
63

10 มี.ค.
 64

70.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารย์

ระดับปริญญำโท



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ช่ือบทควำม 
(ภำษำไทย)

ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ือ

งำนประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดือน เมษำยน 2564
เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  4/2564 (เดือน เมษำยน 2564)

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน พฤษภำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 60199110033 นางสาวนรีพร เรืองจันทร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ การศึกษาสมบัติการ
ดูดกลืนของโฟโทนิก
ไฮเพอร์คริสตัลด้วย

ระเบียบวิธีเมทริกซ์ถ่ายโอน

A STUDY OF 
ABSORPTION 
PROPERTIES OF 

PHOTONIC 
HYPERCRYSTAL USING 
TRANSFER MATRIX 
METHOD

A numerical 
investigation of 
broadband absorption 

of TE-polarized wave 
in photonic 
hypercrystal

SPIE/Fourth 
International 
Conference on 

Photonic Solutions 
(ICPS 2019)/ 
https://www.spiedi
gitallibrary.org/conf
erenceproceedings
-of-spie

doi: 
10.1117/12
.2553005

/11 March 
2020

11 ม.ค.
 64

14 มี.ค.
 64

66.7 
คะแนน 

ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารย์

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 61199130229 นายเอกวิณ จุฑาพานิช บัณฑิตวิทยาลัย จิตวิทยาประยุกต์ โมเดลความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการ
คงอยู่ในงาน ของพนักงาน

องค์การเทรดด้ิงในเขต
กรุงเทพมหานคร

A CAUSAL MODEL 
AFFECTING JOB 
RETENTION

AMONG TRADING 
COMPANY EMPLOYEES
IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

ความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะภายในและ
คุณลักษณะ

ภายนอกท่ีมีผลกระทบเชิง
บวกต่อการคงอยู่ในงาน 
โดยมี
ความพึงพอใจในงานเป็น
ตัวแปรส่งผ่าน

THE RELATIONSHIP OF 
INTRINSIC AND 
EXTRINSIC 

CHARACTERISTICS 
THAT POSITIVELY 
INFLUENCE JOB 
RETENTION THROUHG 
JOB SATISFACTION

วารสารจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 2

4 มี.ค. 
64

4 มี.ค. 
64

77 คะแนน
 ระดับ ดี

อ.ดร. พิชชาดา ประ
สิทธิโชค

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 59199130022 นางสาวผิง เหม่า มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย การสร้างหนังสืออ่าน

เพ่ิมเติมเร่ืองสีในวัฒนธรรม
ไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีน

A SUPPLEMENTARY 
READING BOOK ON 
COLORS IN THAI 
CULTURE

FOR CHINESE STUDENT

การศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมเก่ียวกับสีใน
วัฒนธรรมไทย-จีน

A study of language 
and cutture meaning 
about colors in Thai 
and Chines Culture 

Studies

การประชุมวิชาการ
นานาชาติเกาหลี
ศึกษา คร้ังท่ี 6

25-27 .ค. 
62 หน้า 771

23 มี.ค.
 64

2 ก.ย. 62 78.1 
คะแนน 
ระดับดี

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ 
อุดมศิลป์



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ช่ือบทควำม 
(ภำษำไทย)

ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ือ

งำนประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดือน เมษำยน 2564
เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  4/2564 (เดือน เมษำยน 2564)

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน พฤษภำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 60199130172 นายDong Lu มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย การสร้างหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมเก่ียวกับภาษาไทย
ธุรกิจเบ้ืองต้นเร่ือง “ผลไม้

ไทย”เพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่านส าหรับนักศึกษาชาวจีน

CREATING 
SUPPLEMENTARY 
BOOK ABOUT THAI 

LANGUAGE
IN BASIC BUSINESS 
“THAI FRUIT” TO 
IMPROVE READING 
SKILLS FOR CHINESE 
STUDENTS

การสร้างหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมเก่ียวกับภาษาไทย
ธุรกิจเบ้ืองต้นเร่ือง “ผลไม้

ไทย”เพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่านส าหรับนักศึกษาชาวจีน

CREATING 
SUPPLEMENTARY 
BOOK ABOUT THAI 

LANGUAGE
IN BASIC BUSINESS 
“THAI FRUIT” TO 
IMPROVE READING 
SKILLS FOR CHINESE 
STUDENTS

วารสารศิลปศาสตร์
ปริทัศน์

ปีท่ี 16 
ฉบับท่ี 1 
ม.ค. - มิ.ย.

 64

23 มี.ค.
 64

17 มี.ค.
 64

87.3 
คะแนน 

ระดับ ดี

ผศ.ดร.นิธิอร พร
อ าไพสกุล

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 60199110045 นางสาวพัทธนันท์ สมจร แพทยศาสตร์ ตจวิทยา การศึกษาประสิทธิภาพ

ของครีมให้ความชุ่มช้ืน
ผิวหนังท่ีมีส่วนประกอบ
ของสาร LINOLEIC ACID 

5% DEXPANTHENOL 
และ CERAMIDE 
เปรียบเทียบกับ 5% ครีมยู
เรีย ในการรักษาผ่ืนภูมิแพ้
ผิวหนัง (ATOPIC 
DERMATITIS)

A COMPARATIVE 
EFFICACY OF THE 
CREAM CONTAINING 
LINOLEIC ACID,5% 

DEXPANTHENOL AND 
CERAMIDE TO 5% 
UREA CREAM IN THE 
TREATMENT OF 
ATOPIC DERMATITIS

A cream containing 
linoleic acid, 5% 
dexpanthenol and 
ceramide in the 

treatment of atopic 
dermatitis

Asian Pacific 
Journal of Allergy 
and Immunology

25 พ.ค.
 63

1 เม.ย. 
64

70.25 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.นพ.มนตรี อุดม
เพทายกุล

2 61199110055 นางสาววาทินี อมรเพชรกุล แพทยศาสตร์ ตจวิทยา การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิศักย์ของการใช้
เคร่ืองก าเนิดแสงความ
เข้มข้นสูงและการใช้

เลเซอร์ คิวสวิตซ์นีโอดี
เมียม: ยัทเทรียม-อลูมินัม 
การ์เน็ท ในการรักษารักแร้
ด า

A COMPARISON OF 
THE EFFICACY 
BETWEEN INTENSE 
PULSED LIGHT AND Q-

SWITCHED ND: YAG 
LASER
FOR TREATMENT OF 
AXILLARY 
HYPERPIGMENTATION

COMPARISON 
BETWEEN THE USE OF 
INTENSE PULSED LIGHT 
AND Q-SWITCHED 

NEODYMIUM-DOPED 
YTTRIUM ALUMINUM 
GARNET LASER FOR 
THE TREATMENT OF 
AXILLARY 
HYPERPIGMENTATION

Journal of 
Cosmetic 
Dermatology

22 มิ.ย. 
63

10 มี.ค.
 64

73.25 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.สาลินี โรจน์
หิรัญสกุล



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ช่ือบทควำม 
(ภำษำไทย)

ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ือ

งำนประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดือน เมษำยน 2564
เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  4/2564 (เดือน เมษำยน 2564)

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน พฤษภำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

3 59199110125 นางสาวคุณาภรณ์ ต้ังธนะวัฒน์ แพทยศาสตร์ ตจวิทยา การศึกษาทางคลินิก
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เคร่ืองฉายแสง Excimer 

308 นาโนเมตรในการ
รักษาผ่ืนเร้ือรังท่ีมือ

THE COMPARATIVE 
STUDY OF EFFICACY 
OF EXCIMER 308 

NANOMETERS IN 
CHRONIC HAND 
DERMATITIS

The Study of Efficacy 
of Excimer Light 308 
Nanometers for

Chronic Hand 
Dermatitis

http://www.jmatonli

ne.com/index.php/j

mat

ปี 2021 / 
Vol.104 
No.1 

มกราคม

20 พ.ค.
 63

10 มี.ค.
 64

74.25 
คะแนน

ระดับ ดี

อ.ดร.พญ.นันทิชา 
คมนามูล

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม (ป.โท จ ำนวน 4 รำย)
1 60199130391 นางสาวภัทรนันท์ ซุ่นไล้ บริหารธุรกิจเพ่ือ

สังคม
การจัดการ การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือ

สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของบริษัท
หลักทรัพย์เคทีบี(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานคร

STRATEGY 
FORMULATION FOR 
COMPETITIVE 
ADVANTAGE OF KTB 
SECURITIES (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY 
LIMITED IN BANGKOK

การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของบริษัท
หลักทรัพย์เคทีบี(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานคร

STRATEGY 
FORMULATION FOR 
COMPETITIVE 
ADVANTAGE OF KTB 
SECURITIES (THAILAND) 
PUBLIC COMPANY 
LIMITED IN BANGKOK

mba.swu.ac.th 20 ม.ค.
 64

4 ก.พ. 
64

69 คะแนน
 ระดับ ผ่าน

อ.ดร.ญาณพล แสง
สันต์

2 61199110107 นางสาวธนพร จิระรัตนวรรณะ บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด การวิเคราะห์ร่วมในการ
ตัดสินใจซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์ส
ของผู้ใช้บริการชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร

CONJOINT ANALYSIS IN 
THE PURCHASING 
SINGAPORE AIRLINES 
FLIGHT TICKETS
OF THAI PASSENGERS 
IN BANGKOK 
METROPOLIS

การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วมในการตัดสินใจซ้ือต๋ัว
เคร่ืองบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
ของผู้ใช้บริการชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Conjoint Analysis in 
Airline ticket 
Purchasing Decision 
towards Singapore 
Airlines of Thai 
Passengers, Bangkok 
Metropolitan Area

Payap University 

and UNRN Research 

Symposium 202

February 
12, 2021

29 ธ.ค. 
63

4 มี.ค. 
64

69 คะแนน
 ระดับ ผ่าน

อ.ดร.ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ

3 61199130275 นางสาวศิตา บุตรโคตร บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าอิเกีย

ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

INFLUENCE OF THE 
SERVICE MARKETING 
MIX ON THE 

PURCHASING 
DECISIONS ON 
CUSTOMERS OF IKEA 
PRODUCTS 
IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าอิเกีย

ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

INFLUENCE OF THE 
SERVICE MARKETING 
MIX ON THE 

PURCHASING 
DECISIONS ON 
CUSTOMERS OF IKEA 
PRODUCTS 
IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

mba.swu.ac.th 10 มี.ค.
 64

24 มี.ค.
 64

70.1 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.รสิตา สังข์บุญ
นาค

http://www.jmatonline.com/index.php/jmat
http://www.jmatonline.com/index.php/jmat
http://www.jmatonline.com/index.php/jmat


ล ำดับ รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ช่ือปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ช่ือบทควำม 
(ภำษำไทย)

ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ือ

งำนประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดือน เมษำยน 2564
เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  4/2564 (เดือน เมษำยน 2564)

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน พฤษภำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

4 60199130402 นายวืษณุ กิตติพงศ์วรกร บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ปัจจัยท่ีส่งผล
ประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

แห่งหน่ึง

FACTORS AFFECTING 
WORK EFFICIENCY OF 
A STATE ENTERPRISE 

EMPLOYEES

ปัจจัยท่ีส่งผล
ประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

แห่งหน่ึง

FACTORS AFFECTING 
WORK EFFICIENCY OF 
A STATE ENTERPRISE 

EMPLOYEES

mba.swu.ac.th 17 ธ.ค. 
63

4 ก.พ. 
64

64 คะแนน
 ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.ชวัลลักษณ์ 
คุณาธิกรกิจ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือน เมษำยน ท้ังหมด จ ำนวน  รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม

1 คณะแพทยศำสตร์ 3 1 4

2 คณะพลศึกษำ 1 1

3 คณะศึกษำศำสตร์ 1 2 3

4 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 1

5 บัณฑิตวิทยำลัย 1 1

6 คณะสังคมศำสตร์ 1 1

7 คณะวิทยำศำสตร์ 2 2

8 คณะมนุษยศำสตร์ 2 2

9 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม 4 4

14 5 19รวม

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก


