
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562   

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

  ระดับปริญญาเอก   

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา การจัดการการอุดมศึกษา   

1 60199150012 นำยชัชวำล หังสพฤกษ์   
 สาขาวิชา การบริหารและการจัดการการศึกษา 

(การบริหารการอุดมศึกษา) 
  

1 57199150017 นำงสำวกุลธิดำ อ่อนมี   
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   

1 57199150051 นำงสำวรจนำ บุญลพ   
 สาขาวิชา เคมีประยุกต์   

1 58199120028 นำยสุวิชำ เพ็ชรนิล   
 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

(การศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา) 
  

1 57199150009 นำงสำวเพ็ญพักตร์ ภุมมำลำ   
 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล   

1 57199150037 นำยสุรชัย เหมหิรัญ   
 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์   

1 57199120024 นำยจตุรภัทร จันทร์ทิตย์   
     

 

 

 

 



 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562   

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา เคมี   

1 61199110185 นำงสำวสุพำณี แสงสิน   
2 61199110182 นำงสำวแพรวสุภำ เหล่ำศิริ   
3 61199110186 นำงสำวโสภิกำ ศรีหิรัญ   
4 61199110096 นำงสำวปิยธิดำ สุภำ   
5 61199110181 นำยธีรนนท์ ออประยูร   
6 61199110180 นำงสำวชนิถำ จุ้ยประเสริฐ   
7 61199110187 นำยอัครเกียรติ พวงแสง   
8 61199110184 นำยวิทวัส จ ำปำทอง   
 สาขาวิชา คณิตศาสตร์   

1 61199110167 นำยคเณศ คุ้มกองสุวรรณ   
2 60199110141 นำงสำวปัญญำพร เชื้อมั่ง   
 สาขาวิชา ชีววิทยา   

1 61199110161 นำยฉลองวุฒิ จันทร์หอม   
2 61199110164 นำยวรำกร บุญประเสริฐ   
3 61199110160 นำยกันตินันท์ รักนำค   
4 61199110097 นำงสำวปรำถนำ จันทร์กระจ่ำง   
 สาขาวิชา ฟิสิกส์   

1 60199110153 นำยกฤษกร บุญประเสริฐ   
2 59199110151 นำงสำวชลพัชร เพชรพลอยนิล   
    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

3 59199110153 นำงสำวมยุรี จักรสิทธิ์   
 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา   

1 60199130051 นำยวัชรพล จันทรวงศ์   
 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 60199130301 นำยชัยชนะ นิ่มสุวรรณ   
2 60199130255 นำงสำวมัลติกำล ก้ำนชมภู   
3 60199130253 นำงสำวภัสสร ธูปบุตร   
4 60199130248 นำยติณภพ มำลำพุด   
5 60199130313 นำงสำวสุนิษำ คชำยุทธ   
6 58199130163 นำยธีรภำพ รักษำศรี   
7 59199130330 นำงสำวนฤภร วณิชหัตถกิจ   
8 58199130177 นำยอภิสิทธิ์ กำญสอำด   
9 58199130171 นำงสำวรัศมี ทองดี   
 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

(ภาษาไทย) 
  

1 59199130125 นำยสิริพงษ์ กำละพงษ์   
 สาขาวิชา ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)   

1 60199130227 นำงสำวรัตติยำ บุญหลง   
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวชิา การจัดการ   
1 60199110120 นำยปรำชญ์ ศิริบำล   
2 60199110122 นำยวรรณรสำ จันทโสภณ   

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวชิา เคมี   

1   62199110106 นำงสำวอนัญพร เอนกรัตนทรัพย์   
2 60199110026 นำยธนภัทร เกิดก๊ก   
 สาขาวิชา วิทยาการประเมิน   

1 60299130048 นำงสำวสุวิชญำ สิริยำนนท ์   
 สาขาวิชา อณูชีววิทยา   

1 60199110133 นำงพงษ์บุญ ตั้งจิตรุ่งโรจน์   
2 60199110134 นำงสำวรัชนำนันท์ ทิมกลั่น   
 สาขาวิชา ตจวิทยา   

1 59199110068 นำงสำวจณำ ประวังสุข   
   มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา กายภาพบ าบัด   

1 59199110123 นำยธนภัทร วิทยำวรำพงศ์   
 ปริญญาวิศวศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)   

 สาขาวชิา วิศวกรรมไฟฟ้า   

1 61199110086 นำงสำวสุธำสินี นุ่นชื่น   
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวชิา การออกแบบเพื่อธุรกิจ   

1 60199130087 นำยสุธร เตชวิทูล   
 สาขาวชิา จิตวิทยาพัฒนาการ   

1 61199130110 นำงสำวอัมรัตน์ ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์   
 สาขาวชิา ภาษาอังกฤษ   

1 58199130011 นำยกิตติภำส ศรีหะ   
2 58199130019 นำงสำวเสำวรัตน์ เจริญวรชัย   
 สาขาวชิา จิตวิทยาประยุกต์   

1 6199130211 นำยนฤพจน์ เปี่ยมปัญญำ   
 สาขาวชิา ประวัติศาสตร์   

1 62199110110 นำงสำวสวรรยำ มงคลวรเดช   
     

 
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  8 กันยำยน 2563 
 

โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ประยกุต ์(ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)

1 57199150051 นางสาวรจนา บุญลพ สถาบันวิจยั
พฤติกรรม
ศาสตร์ประยกุต์

การวิจยั
พฤติกรรม

ศาสตร์ประยกุต์

การวิจยัเชิงปฏบิัติการ
แบบมส่ีวนร่วมเพือ่สร้าง
รูปแบบการพัฒนาครูใน
การจดัการเรียนการสอน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ส 
าหรับเด็กทีม่คีวาม
ต้องการ พิเศษตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียน
เรียนรวม จงัหวัดเชียงราย

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

บทบาทของค่านิยมร่วม
และวิสัยทัศน์ร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
สู่การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน

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

วารสารการวัดผล

การศึกษา

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

ปีที ่26 
ฉบับที ่1 
ม.ค.-ม.ิย. 
63

15 ก.ค. 
63

2 ม.ีค. 63 91 คะแนน 
ระดับดีมาก

ผศ.ดร.กาญจนา ภทัา
วิวัฒน์

การวิจยัเชิงปฏบิัติการ
แบบมส่ีวนร่วมเพือ่
พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนทักษะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ทีม่คีวามต้องการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวมตาม
แนวคิดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ

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

วารสารพฤติกรรม

ศาสตร์เพือ่การ

พัฒนา มศว

ปีที่ 12 

ฉบับที่ 2 

กรกฏาคม 

2563

29 พ.ค. 
63

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563

ระดบัปริญญำเอก

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

หน้า 1



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

คณะวทิยำศำสตร(์ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)

1 58199120028 นายสุวิชา เพ็ชรนิล วิทยาศาสตร์ เคมปีระยกุต์ การศึกษาอนัตรกริิยา
ระหว่างโปรตีนซีรัมอลับู
มนิกบัสารประกอบ
เชิงซ้อนควิโนลีนด้วยวิธี 
สเปกโทรสโกปีและโมเล
กลุาร์ด้อกกิง้

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

Binding interaction of 
potent HIV-1 NNRTIs, 
amino-oxy-
diarylquinoline
with the transport 
protein using 
spectroscopic and 
molecular docking

Molecular and 

Biomolecular

Spectroscopy

Volume 
233, 5 
June 
2020, 
118159

13 ก.ค. 
63

7 พ.ค. 63 90 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.อภญิญา ชัยวิ
สุทธางกรู

หน้า 2



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

คณะศึกษำศำสตร(์ป.เอก จ ำนวน 3 รำย)

1 60199150012 นายชัชวาล หงัสพฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ การจดัการการ
อดุมศึกษา

รูปแบบการบริหาร
หลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาตรีทีมุ่ง่สู่
ความส าเร็จส าหรับ
นักศึกษาจนีของ
สถาบันอดุมศึกษาเอกชน

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

การประเมนิหลักสูตร
บริหารธุรกจิบัณฑิต 
(นานาชาติ) ของ
สถาบันอดุมศึกษาเอกชน

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

วารสารสันติศึกษา

ปริทรรศน์ มจร 

มหาวิทยาลัยจฬุาลง

กรณราชวิทยาลัย

ปีที ่8 
ฉบับที ่6 
พ.ย.-ธ.ค. 
63

3 ก.ค. 63 7 พ.ค. 63 83 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.จกักฤษณ์ 
โปณะทอง

2 57199150009 นางสาวเพ็ญพักตร์ ภมุมาลา ศึกษาศาสตร์ วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจดัการ

เรียนรู้

การพัฒนารูปแบบ
กจิกรรมการเสริมสร้าง
จติส านึกความเป็นครู
ของนิสิตโครงการเพชร
ในตม

DEVELOPMENT OF 
ENHANCED TEACHER 
CONSCIOUSNESS 
ACTIVITIES MODEL 
FOR THE
PHATNAITOM PROJECT

การพัฒนารูปแบบ
กจิกรรมการเสริมสร้าง
จติส านึกความเป็นครู
ของนิสิตโครงการเพชร
ในตม

DEVELOPMENT OF 
ENHANCED TEACHER 
CONSCIOUSNESS 
ACTIVITIES MODEL 
FOR THE
PHATNAITOM PROJECT

วารสาร

สังคมศาสตร์และ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปีที ่5 
ฉบับที ่5 
เดือน
พฤษภาคม
 2563 
หน้า 26-38

8 ม.ิย. 63 14 ม.ิย. 
63

87 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.กติติชัย สุธาสิ
โนบล

3 57199150017 นางสาวกลุธิดา ออ่นมี ศึกษาศาสตร์ การบริหารแล
การจดัการ
การศึกษา

การศึกษาทักษะการ
แกป้ัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏักลุ่มภาคกลาง
ตอนบน

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

การศึกษาทักษะการ
แกป้ัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏักลุ่มภาคกลาง
ตอนบน

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

วารสารสันติศึกษา

ปริทรรศน์ มจร 

มหาวิทยาลัยจฬุาลง

กรณราชวิทยาลัย

ปีที ่8 
ฉบับที ่3  
พ.ค.-ม.ิย. 
2563

24 ม.ิย. 
63

1 พ.ค. 63 68 คะแนน 
ระดับผ่าน

ผศ.ดร.จตุพล ยงศร

หน้า 3



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

คณะวศิวกรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)

1 57199150037 นายสุรชัย เหมหรัิญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองก
ล

การพัฒนาระบบควบคุม
อตัโนมติัของเคร่ือง
อบแหง้ขา้วเปลือก
แบบมสัท์โฟล

DEVELOPMENT OF 
AUTOMATIC 
CONTROL SYSTEM OF 
MUST FLOW PADDY 
DRYER

Cross-Flow Paddy 
Dryer Application 
Using Infrared Gas 
Burner

International 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Engineering and

Technology

(IJARET)

Volume 
11, Issue 
5, (May 
2020)

7 ก.ค. 63 2 ม.ิย. 63 86.1 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.ประชา บุณ
ยวานิชกลุ

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

International 

Journal of 

Engineering 

Research & 

Technology

(IJERT)

Volume 9, 

Issue 5, 

(May 

2020), 926-

932

2 ม.ิย. 63 .

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)

1 57199120024 นายจตุรภทัร จนัทร์ทิตย์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศษสตร์ ประสิทธิผลของนโยบาย
ภาครัฐด้านความ
ปลอดภยับนท้องถนน

THE EFFECTIVENESS 
OF THAILAND PUBLIC 
POLICY ON ROAD 
SAFETY

Measure of 
productivity loss due 
to road traffic 
accidents in Thailand

lATSS Research 28 ก.พ. 
63

16 ก.ค. 
63

71.4 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.ชมพูนุท โสลา
กร เพิม่พูนวิวัฒน์

คณะวทิยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 20 รำย)

1 61199110185 นางสาวสุพาณี แสงสิน วทิยาศาสตร์ เคมี การสังเคราะห์อนุภาคนาโน

เงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวด้วย

กรดแทนนิก และอดีีทีเอ

ส าหรับตรวจวดัโครเมียม (III)

SYNTHESIS OF SILVER 

NANOPARTICLES 

MODIFIED WITH TANNIC 

ACID AND EDTA FOR 

DETERMINATION OF 

CHROMIUM (III)

การสังเคราะห์อนุภาคนาโน

เงินที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวด้วย

อดีีทีเอและกรดแทนนิก 

ส าหรับตรวจวดั Cr3+

Synthesis of Silver 

Nanoparticles Modified 

with EDTA and Tannic 

Acid for Cr3+ Detection

การประชุมวชิาการ

เสนอผลงานวจิัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

คร้ังที่ 21 บัณฑิต

วทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ปีที่ 21 

เดือนมีนาคม

 หน้าที่ 

307-318

2 ก.ค. 63 29 ม.ิย. 
63

80.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต

ระดบัปริญญำโท

หน้า 4



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 61199110182 นางสาวแพรวสุภา เหล่าศิริ วทิยาศาสตร์ เคมี การพัฒนากระบวนการผลิต

พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตใน

แบคทีเรีย Bacillus 

megaterium SWU01 ใน

กระบวนการหมักบนอาหาร

แข็ง

Development of 

Polyhydroxybutyrate 

Production Process Using 

Solid State Fermentation 

by Bacillus megaterium 

SWU01

การพัฒนากระบวนการผลิต

พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรต 

กระบวนการหมักบนอาหาร

แข็งโดยแบคทเรีย Bacillus

 megaterium SWU01

Development of 

Polyhydroxybutyrate 

Production Process Using 

Solid State Fermentation 

by Bacillus megaterium 

SWU01

งานประชุมวชิาการ

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

มหาวทิยาลัยรังสิต

1-พ.ค.-63 26 ก.ค. 
63

16 ก.ค. 
63

77.75 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ศิริขวัญ พล
ประทีป

3 61199110186 นางสาวโสภิกา ศรีหิรัญ วทิยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาอปุกรณ์ตรวจ

วเิคราะห์ของไหลจุลภาค

ฐานกระดาษแบบสามมิติ

ส าหรับการวดัปริมาณกรดกลู

โคนิคในผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว

DEVELOPMENT OF 

MICROFLUIDIC PAPER-

BASED ANALYTICAT 

DEVICES FOR 

DETERMINATION OF 

GLUCONIC ACID IN 

SKINCARE PRODUCTS 

Spectrophotometric 

determination of 

gluconic acid in skincare 

products

The Pure and 

Applied Chemistry 

International 

Conference 2020 

(PACCON2020)

 เดือน

พฤษภาคม 

หน้าที่ 

AC114- 

AC119

2 ก.ค. 63 27 ม.ิย. 
63

84 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นวลละออ 
รัตนวิพานวงศ์

4 61199110096 นางสาวปิยธดิา สุภา วทิยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี

วเิคราะห์ เร่ืองการหาปริมาณ

เหล็กในน้ํา โดยใช้อปุกรณ์

ห้องปฏิบัติการบนชิพ 

ร่วมกบักรวเิคราะห์แบบ

เทียบสี เพื่อส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้และนวตักรรม

ของนิสิตรับปริญญาตรี

DEVELOPMENT OF 

ANALYTICAL 

LABORATORY ON 

DETERMINATION OF 

IRON IN WATER BY 

USING LAB ON  A CHIP 

DEVICE WITH 

COLORIMETRIC ANALYSIS 

TO IMPROVE LEARNING 

AND INNOVATION SKILLS 

FOR UNDERGRADUATE 

STUDENTS

ผลของการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้การทดสอบแบบสืบ

เสาะหาความรู้ ท่ีมีต่อทักษะ

การคิดเชิงวพิากษ์และการ

แกป้ัญหาของนิสิตครู

Effect of Learning 

Management by Using 

Inquiry Laboratory on 

Critical Thinking and

Problem Solving Skills of 

Student Teachers

การประชุมวชิาการ

บัณฑิตศึกษาระดับชาติ

 คร้ังที่ 10 เร่ือง“การ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนา

มนุษยใ์นศตวรรษที่ 21”

26-ม.ิย.-63 10 ก.ค. 
63

2 ก.ค. 63 77.83 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต

5 61199110181 นายธรีนนท์ ออประยรู วทิยาศาสตร์ เคมี การศึกษาลักษณะสมบัติของ

เอมีนออกซิเดส โดยใช้

ปฏิกริิยาออกซิเดชันของ

เหล็ก (II)

CHARACTERIZATION OF 

AMINE OXIDASE USING 

OXIDATION OF IRON (II)

วธิตีรวจวดัไฮโดรออกไซด์ 

อยา่งง่ายโดยใช้เหล็ก 

ร่วมกบันอร์ฟลอกซาซิน

A Simple Method for 

Hydrogen Peroxide 

Determination Using 

Fe(II) with Norfloxacin

งานประชุมวชาการ

ระดับชาตติ มหาวทยา

ลัยรังสิต ประจ าปี 

๒๕๖๓

1-พ.ค.-63 10 ก.ค. 
63

30 ม.ิย. 
63

74.8 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอน
พุดซา

หน้า 5



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

6 61199110180 นางสาวชนิถา จุย้ประเสริฐ วทิยาศาสตร์ เคมี การสังเคราะห์และศึกษา

ฤทธิท์างชีวภาพของอนุพันธ์

ไฮโฟเดอมิน เอชนิดใหม่

Synthesis and Biological 

Activity Study of New 

Hyphodermin A 

Derivatives

การท าโมเลกลุลาร์ด็อกกิง้

ของอนุพันธช์นิดใหม่ของสาร

ไฮโฟเดอมิน เอ ในการยบัยัง้

การท างานของเอนไซม์ไกลโค

เจน ฟอสโฟรีเลส

Molecular Docking of 

New Hyphodermin A 

Derivatives for Glycogen 

Phosphorylase Inhibitory 

Activity

งานประชุมวชิาการ

ระดับชาติ 

มหาวทิยาลัยรังสิต 

ประจ าปี 2563

1-พ.ค.-63 29 ม.ิย. 
63

19 ม.ิย. 
63

78.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณ
รัติยากร

7 61199110187 นายอคัรเกยีรติ พวงแสง วทิยาศาสตร์ เคมี การสกดัสารออกฤทธิช์ีวภาพ

จากร าข้าวโดยการให้ความ

ร้อนแบบไฮโดรเทอร์มอล

ร่วมกบัการใช้คล่ืนอลัตรา

ซาวด์ในการป้องกนัเซลล์

ประสาทเพาะเล้ียง SH-SY5Y

 จากภาวะเครียดออกซิเดชัน

Extraction of Rice Bran 

Bioactive Compounds 

Using Hydrothermal 

Treatment with 

Ultrasonic-assisted 

Extraction to Protect SH-

SY5Y Cell Line from 

Oxidative Stress

การสกดัสารออกฤทธิช์ีวภาพ

จากราข้าวโดยการให้ความ

ร้อนแบบไฮโดรเทอร์มอล

ร่วมกบัการใช้คล่ืนอลัตรา

ซาวด์

Extraction of Rice Bran 

Bioactive Compounds 

Using Hydrothermal 

Treatment with 

Ultrasonic-assisted

Extraction

การประชุมวชิาการ

เสนอผลงานวจิัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

คร้ังที่ 21

(The 21st National 

Graduate Research 

Conference)

27-ม.ีค.-63 3 ก.ค. 63 5 ก.ค. 63 76.51 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ศุภกาญจน์ รัต
นกร

8 61199110184 นายวทิวสั จ าปาทอง วทิยาศาสตร์ เคมี การพัฒนากจิกรรมสะเต็ม

ศึกษาโดยใช้อปุกรณตรวจ

วเิคราะห์ของไหล จุลภาค

ฐานกระดาษ เร่ือง 

สารละลายกรด-เบส เพื่อ

ส่งเสริมทักษะการ คิด

สร้างสรรคและนวตักรรม  ์ 

ส าหรับนิสิตวชิาชีพครู

 DEVELOPMENT OF 

STEM ACTIVITY BY USING 

MICROFLUIDIC  PAPER-

BASED ANALYTICAL 

DEVICES ON ACID-BASE 

SOLUTIONS TO 

ENHANCE CREATIVITY 

AND INNOVATION SKILLS 

FOR PRE-SERVICE 

TEACHERS

การพัฒนาวธิกีารขึ้นรูป

อปุกรณ์ตรวจวเิคราะห์ฐาน

กระดาษโดยใช้วสัดุที่หาได้

ง่ายส าหรับการตรวจวดัค่า

ความเป็นกรดด่าง

Method Development of 

Fabricating Paper-based 

Analytical Device

Using Easy-to-Find 

Materials for pH 

Determination

การประชุมวชิาการ

เสนอผลงานวจิัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

คร้ังที่ 21 (ออนไลน์)

27 มีนาคม 

2563
9 ก.ค. 63 21 เม.ย.

 63
80.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต

9 62199110106 นางสาวอนัญพร เอนกรัตนทรัพย์ วทิยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาวธิกีารตรวจวดั

เชิงสีแบบใหม่เพื่อการหา

ปริมาณกรดโฟลิก

DEVELOPMENT OF A 

NEW COLORIMETRIC 

METHOD  FOR 

DETERMINATION OF 

FOLIC ACID

Cost-effective 

transparency sheet-

based analytical device 

for

colorimetric detection of 

folic acid

The 2020 Pure and 

Applied Chemistry 

International 

Conference 

(PACCON 2020)

Feb 13-14, 

2020
15 ก.ค. 
63

20 ม.ิย. 
63

87 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.วีณา เสียง
เพราะ

หน้า 6



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

10 60199110026 นายธนภัทร เกดิกก๊ วทิยาศาสตร์ เคมี การสังเคราะห์อนุภาคนาโน

เงินที่ถูกดัดแปลงพื  ้นผิวส 

าหรับการตรวจวดั เหล็ก(III)

SYNTHESIS OF MODIFIED 

SILVER NANOPARTICLES 

FOR DETERMINATION OF 

IRON(III)

การสังเคราะห์และ

ประยกุต์ใช้อนุภาคนาโนเงิน

ที่ดั1 ดแปลงพื้นผิวชนิ ดใหม่

2 สา หรับการวเิคราะห์เหล็ก

 (III) ในตัวอยา่งน้าเสีย

Synthesis and 

Application of Novel 

Modified Silver 

Nanoparticles for 

Determination of Iron (III) 

in

Wastewater

วารสารหน่วยวจิัย

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

 และส่ิงแวดล้อมเพื่อ

การเรียนรู้

เล่มที่ 11 

ฉบับที่ 2
28 ม.ิย. 
63

2 ก.ค. 63 87.5 
คะแนน 
ระดับ

ผศ.ดร.ปิยะดา จติร
ต้ังประเสริฐ

11 61199110167 นายคเณศ คุ้มกองสุวรรณ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนและความสามารถใน

การพิสูจน์ เร่ือง เส้นขนาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิด The 

Constructivist Learning 

Model (CLM)

A STUDY OF LEARNING 

ACHIEVEMENT AND 

PROOF ABILITIES IN 

PARALLEL LINES TOPICS 

OF MATHAYOMSUKSA II 

STUDENTS THROUGH 

THE CONSTRUCTIVIST 

LEARNING MODEL (CLM)

การศึกษาความสามารถใน

การพิสูจน์ เร่ือง เส้นขนาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2

ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวสิต์

แบบ The Constructivist 

Learning Model (CLM)

A STUDY OF 

MATTHAYOMSUKSA II 

STUDENTS' PROOF 

ABILITIES IN

PARALLEL-LINES TOPICS 

VIA THE 

CONSTRUCTIVIST 

LEARNING MODEL (CLM)

วารสารครุศาสตร์

อตุสาหกรรม

ปีที่ 19 

ฉบับที่ 2 

พ.ค.-สค. 63

9 ก.ค. 63 11 ก.ค. 
63

86 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.สุกญัญา หะยสีา
และ

12 60199110141 นางสาวปัญญาพร เชื่อมั้ง วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศกษึาความสามารถใน

การพิสูจน์เร่ือง เส้นขนาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวธิกีารสร้าง

ข้อความคาดการณ์และ

พิสูจน์ร่วมกบัโปรแกรม 

GeoGebra

A STUDY OF 

MATHAYOMSUKSA II 

STUDENTS’PROOF 

ABILITIES ON PARALLEL 

VIA CONJECTURING AND 

PROVING APPROACH 

WITH GEOGEBRA 

PROGRAM

การศกษึาความสามารถใน

การพิสูจน์เร่ือง เส้นขนาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวธิกีารสร้าง

ข้อความคาดการณ์และ

พิสูจน์ร่วมกบัโปรแกรม 

GeoGebra

A STUDY OF 

MATHAYOMSUKSA II 

STUDENTS’PROOF 

ABILITIES ON PARALLEL 

VIA CONJECTURING AND 

PROVING APPROACH 

WITH GEOGEBRA 

PROGRAM

วารสารครุศาสตร์

อตุสาหกรรม

ปีที่ 19 

ฉบับที่ 2 

พ.ค.-สค. 63

9 ก.ค. 63 20 ก.ค. 
63

72.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย

13 61199110161 นายฉลองวฒิุ จันทร์หอม วทิยาศาสตร์ ชีววทิยา การพัฒนาบทปฏิบัติการ

เร่ืองระบบยอ่ยอาหารของ

ส่ิงมีชีวติเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการสร้าง

ค าอธบิาย เชิงวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

DEVELOPMENT OF 

PRACTICAL WORK IN 

LEARNING UNIT OF 

DIGESTION FOR 

FOSTERING SENIOR 

SECONDARY STUDENTS’ 

SCIENTIFIC EXPLANATION

การพัฒนาบทปฏิบัติการ

เร่ืองระบบยอ่ยอาหารของ

ส่ิงมีชีวติเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการสร้าง

ค าอธบิาย เชิงวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

DEVELOPMENT OF 

PRACTICAL WORK IN 

LEARNING UNIT OF 

DIGESTION FOR 

FOSTERING SENIOR 

SECONDARY STUDENTS’ 

SCIENTIFIC EXPLANATION

การประชุมวชิาการ

เสนอผลงานวจิัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

คร้ังที่ 21

วนัที่ 27 

ม.ีค. 63 

หน้า 

644-654

23 ก.ค. 
63

29 ก.ค. 
63

75.2 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.อจัฉริยา รังษิรุจิ

หน้า 7



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

14 61199110164 นายวรากร บุญประเสริฐ วทิยาศาสตร์ ชีววทิยา สถานการณ์การระบาดและ

การระบุชนิตเชิงโมเลกลุ 

ของตัวออ่นพยาธใิบไม้ล าไส้

ชนิด Haplorchoides ใน

จังหวดัสระแกว้

EPIDEMIOLOGICAL 

SITUATION AND 

MOLECULAR 

IDENTIFICATIONOF 

LARVAL STAGES OF 

INTESTINAL TREMATODE, 

haplorchoides mehril, in 

Sa Keao province 

สถานการณ์การระบาดและ

การระบุชนิดเชิงโมเลกลุของ

พยาธใิบไม้ในล าไส้

ชนิด Echinostoma 

revolutum (Froelich, 

1802) ในหอยฝาเดียวสกลุ

Filopaludina ในพื้นที่

เกษตรกรรมจังหวดัสระแกว้

Epidemiological situation 

and molecular 

identification of

Echinostoma revolutum 

(Froelich, 1802) in 

Filopaludina snails

from Sa Kaeo province

ประชุมวชิาการเกษตร 

คร้ังที่ 21 คณะ

เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

27-28 

มกราคม 

2563

4 ก.ค. 63 27 ม.ิย. 
63

81.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ฐาปนา 
ชลธนานารถ

15 61199110160 นายกนัตินันท์ รักนาค วทิยาศาสตร์ ชีววทิยา ยาสลบทางเลือกส าหรับการ

ท า ศัลยกรรมปลาแฟนซี

คาร์ป (Cyprinus carpio L.)

 จากน้ า มันโกฐจุฬาลัมพา 

ในรูปแบบอมิัลชัน

ALTERNATIVE 

ANESTHETIC FOR KOI 

CARP (Cyprinus carpio L.) 

SURGERY FROM 

MUGWORT OIL 

EMULSION

ยาสลบทางเลือกส าหรับการ

ท า ศัลยกรรมปลาแฟนซี

คาร์ป (Cyprinus carpio L.)

 จากน้ า มันโกฐจุฬาลัมพา

ALTERNATIVE 

ANESTHETIC FOR KOI 

CARP (Cyprinus carpio L.) 

SURGERY FROM 

MUGWORT OIL

ประชุมวชิาการเกษตร 

คร้ังที่ 21 คณะ

เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

27-28 

มกราคม 

2563

4 ก.ค. 63 22 ม.ิย. 
63

81.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นลินา ประไพ
รักษ์สิทธิ์

16 61199110097 นางสาวปรารถนา จันทร์กระจ่าง วทิยาศาสตร์ ชีววทิยา การชักน าใหเกดิการสลบ

โดยแผนฟลมน ้ามันหอม

ระเหยจากตนโรสวดู (Aniba 

rosaeodora) ส าหรับการ

ขนสงลูกปลานิล 

(Oreochromis niloticus)

Anesthetic Induction 

from Rosewood (Aniba 

rosaeodora) Essential Oil 

Film for Transportation 

of Nile Tilapia 

(Oreochromis niloticus)

การพัฒนายาสลบน ้ามันหอม

ระเหยจากต้นโรสวดู (Aniba 

rosaeodora) ส าหรับการ

ขนส่งลูกปลานิล 

(Oreochromis niloticus)

The development of 

anesthetic from 

rosewood (Aniba 

rosaeodora) essential oil 

for transportation of 

juvenile Nile tilapia

(Oreochromis niloticus)

ประชุมวชิาการเกษตร 

คร้ังที่ 21 คณะ

เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

27-28 

มกราคม 

2563

6 ก.ค. 63 24 ม.ิย. 
63

81.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ร.นลินา ประไพ
รักษ์สิทธิ์

17 60199110153 นายกฤษกร บุญประเสริฐ วทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ การใช้กจิกรรมสะเต็มในการ

จัดการเรียนการสอนฟิสิกส์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เร่ือง การตกของลูก

แบดมินตันขนไก่

Depoyment of stem 

activity with a feather 

shuttlecock for physics 

teaching and learning at 

the high school level

การศึกษาความเร็วปลายใน

การตกอยา่งอสิระของลูก

แบดมินตันในระยะความสูง

ไม่เกนิสามเมตรโดยใช้สมาร์ท

โฟน

Educating terminal 

velocity in event of free 

falling of shuttlecock in 

thee meter of height by 

using smart phone

วารสารวทิยาศาสตร์แล

เทคโนโลย ีมทรธญับุรี

2563/10/

ม.ค.- ม.ิย.
25 ม.ิย. 
63

13 พ.ค. 
63

87 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.พงษ์แกว้ อดุม
สมทุรหรัิญ

หน้า 8



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

18 59199110151 นางสาวชลพัชร เพชรพลอยนิล วทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ การศึกษาผลการจัดการ

เรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรมการ

ทดลองโมเมนตัมและการชน

ร่วมกบัโมบายแอปพลิเคชัน

ที่มีต่อผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้

และทักษะการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์

A STUDY OF USING 

EXPERIMENTAL ACTIVITY 

ON MOMENTUM AND 

COLLISION WITH MOBILE 

APPLICATION ON 

LEARNING ACHIEVEMENT 

AND SCIENCE 

COMMUNICATION SKILLS

การสร้างและพัฒนาชุดการ

ทดลองการชนชองวตัถุใน

หนึ่งมิติโดยใช้สมาร์ทโฟนใน

การวดั

The Construction and 

Development of the 

Experiment on One-

Dimension Collision Set 

by Using Smartphone for 

Measurement

งานประชุมวชาการ

ระดับชาติมหาวทิยาลัย

รังสิต ประจ าปี 2563

คร้ังที่ 5 ปี 

2563 หน้า 

148-158

12 ก.ค. 
63

19 ม.ิย. 
63

93.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.พงษ์แกว้ อดุม
สมทุรหรัิญ

19 59199110153 นางสาวมยรีุ จักรสิทธิ์ วทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์ การพัฒนาชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ฟิสิกส์ในห้องเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย: การ

เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์สÎ

าหรับวตัถุหมุนและไม่หมุน

DEVELOPMENT OF 

EXPERIMENTAL SET FOR 

HIGHSCHOOL SCIENCE 

TEACHING AND 

LEARNING: PROJECTILE 

MOTION OF SPINNING 

AND NON-SPINNING 

OBJECTS

การพัฒนาชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ฟิสิกส์ในห้องเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย: การ

เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์สÎ

าหรับวตัถุหมุนและไม่หมุน

DEVELOPMENT OF 

EXPERIMENTAL SET FOR 

HIGHSCHOOL SCIENCE 

TEACHING AND 

LEARNING: PROJECTILE 

MOTION OF SPINNING 

AND NON-SPINNING 

OBJECTS

Science and 

Technology RMUTT 

Journal

2563/10/

ม.ค. - ม.ิย.
3 ก.ค. 63 4 ม.ิย. 63 87 คะแนน 

ระดับ ดี
รศ.ดร.พงษ์แกว้ อดุม
สมทุรหรัิญ

20 60199130051 นายวชัรพล จันทรวงศ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกบั

กระบวนการแกป้ัญหาแบบ 

DAPIC ท่ีมีต่อความสามารถ

ในการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

EFFECTS OF INQUIRY 

LEARNING INTEGRATED 

WITH THE DAPIC 

PROBLEM-SOLVING 

PROCESS ON THE 

CRITICAL THINKING 

ABILITY OF GRADE 10 

STUDENTS

ความสามารถและ

กระบวนการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณในเนื้อหาฟิสิกส์ 

เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4

Critioal Thinking Ability 

and Process in Phyeios 

on the Topic

of Linea Motions of 106 

Grader Students

วารสารวชิาการและ

วจิัยสังคมศาสตร์

ปีที่ 14 

ฉบับที่ 3 

ก.ย.-ธ.ค. 

2562

16 ม.ิย.63 17 ม.ีค. 
63

89.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ชนินันท์ 
พฤกษ์ประมลู

คณะพลศึกษำ (ป.โท จ ำนวน 9 รำย)

1 60199130301 นายชัยชนะ นิ่มสุวรรณ พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา

คุณลักษณะผู้ฝึกสอนกฬีา

ฟุตบอลที่มีประสิทธภืาพของ

มหาวทิยาลัยการกฬีา

แห่งชาติในเขตภาคเหนือ

Characteristics of 

effective football 

coaches of a national 

sports university in 

northern thailan region

คุณลักษณะผู้ฝึกสอนกฬีา

ฟุตบอลที่มีประสิทธภืาพของ

มหาวทิยาลัยการกฬีา

แห่งชาติในเขตภาคเหนือ

Characteristics of 

effective football 

coaches of a national 

sports university in 

northern thailan region

วารสารอเิล็กทรอนิกส์

ทางการศึกษา

ปีที่ 15 

ฉบับที่ 2 

ก.ค. 63

18 ม.ีค. 
63

20 ก.ค. 
63

75.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ภาณุ กศุลวงศ์

หน้า 9



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 60199130255 นางสาวมัลติกาล กา้นชมภู พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา

ผลการฝึกวิง่เหยาะและการ

เต้นแอโรบิกท่ีมีต่อค่าดัชนี

มวลกายและความอดทนของ

ระบบไหลเวยีนโลหิตของ

นักเรียนหญิงระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีภาวะ

น้าหนักเกนิโรงเรียนราชินีบน

THE EFFECT TRAINING 

OF JOGGING TRAINING 

AND AEROBIC DANCE

ON BODY MASS INDEX 

AND CARDIOVASCULAR 

SYSTEM OF SECONDARY

OVERWEIGHT GIRLS ON 

RAJINIBON SCHOOL

ผลการฝึกวิง่เหยาะและการ

เต้นแอโรบิกท่ีมีต่อค่าดัชนี

มวลกายและความอดทนของ

ระบบไหลเวยีนโลหิตของ

นักเรียนหญิงระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีภาวะ

น้าหนักเกนิโรงเรียนราชินีบน

THE EFFECT TRAINING 

OF JOGGING TRAINING 

AND AEROBIC DANCE

ON BODY MASS INDEX 

AND CARDIOVASCULAR 

SYSTEM OF SECONDARY

OVERWEIGHT GIRLS ON 

RAJINIBON SCHOOL

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ 

ศึกษาศาสตร์วจิัย คร้ังที่

 7

2-3 

กรกฎาคม 

2563

31 พ.ค. 
63

9 ก.ค. 63 70 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.สาธิน 
ประจนับาน

-3 60199130253 นางสาวภัสสร ธปูบุตร พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา

ผลการฝึกแบบผสมผสานละ

การฝึกแบบควบคู่ท่ีมีต่อพลัง

กล้ามเนิ้อและความคล่องแค

ล่าวอ่งไวของนักกฬีาวอล

เลบอลหญิง

effect of complex 

traning and combination  

traning upon leg muscle 

power and the agility of 

female volleyball players

ผลการฝึกแบบผสมผสานละ

การฝึกแบบควบคู่ท่ีมีต่อพลัง

กล้ามเนิ้อและความคล่องแค

ล่าวอ่งไวของนักกฬีาวอล

เลบอลหญิง

effect of complex 

traning and combination  

traning upon leg muscle 

power and the agility of 

female volleyball players

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ 

ศึกษาศาสตร์วจิัย คร้ังที่

 7

2-3 

กรกฎาคม 

2563

1 ม.ิย. 63 16 ก.ค.63 75 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ภาณุ กศุลวงศ์

4 60199130248 นายติณภพ มาลาพุด พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา

การเปรียบเทียบผลของการ

จัดการเรียนรู้ด้วยวธิกีารใช้

ปัญหาเป็นฐานกบัการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวธิกีารสืบเสาะหา

ความรู้ในเนื้อหาวชิาสุขศึกษา

 เร่ือง อาหารและโภชนาการ

ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนและความสามารถใน

การคิดแกป้ัญหาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี

The Comparison of 

Learning Achievement 

and Problem Solving 

Ability Using Problem – 

Based Learning Method 

and Inquiry Method on 

Food and Nutrition in 

Health Education of 

Grade 7 Students

การเปรียบเทียบผลของการ

จัดการเรียนรู้ด้วยวธิกีารใช้

ปัญหาเป็นฐานกบัการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวธิกีารสืบเสาะหา

ความรู้ในเนื้อหาวชิาสุขศึกษา

 เร่ือง อาหารและโภชนาการ

ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนและความสามารถใน

การคิดแกป้ัญหาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี

The Comparison of 

Learning Achievement 

and Problem Solving 

Ability Using Problem – 

Based Learning Method 

and Inquiry Method on 

Food and Nutrition in 

Health Education of 

Grade 7 Students

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ 

ศึกษาศาสตร์วจิัย คร้ังที่

 7

2-3 

กรกฎาคม 

2563

13 ก.ค. 
63

31 ก.ค. 
63

80 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.สิงหา จนัทน์ขาว

5 60199130313 นางสาวสุนิสา คชายทุธ พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา

ผลของการฝึกโปรแกรมแบบ

สถานีและการฝึกแบบหนัก

สลับเบาท่ีมีต่อความอดทน

ของระบบไหลเวยีนโลหิต

ของนักกฬีาฟุตซอล โรงเรียน

วดัราชบพิธ

THE EFFECTS OF 

CIRCUIT TRAINING AND 

INTERVAL TRAINING ON 

CARDIOVASCULAR 

ENDURANCE OF FUTSAL 

ATHLETES WAT 

RAJABOPIT SCHOOL.

ผลของการฝึกโปรแกรมแบบ

สถานีและการฝึกแบบหนัก

สลับเบาท่ีมีต่อความอดทน

ของระบบไหลเวยีนโลหิต

ของนักกฬีาฟุตซอล โรงเรียน

วดัราชบพิธ

THE EFFECTS OF 

CIRCUIT TRAINING AND 

INTERVAL TRAINING ON 

CARDIOVASCULAR 

ENDURANCE OF FUTSAL 

ATHLETES WAT 

RAJABOPIT SCHOOL.

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ 

ศึกษาศาสตร์วจิัย คร้ังที่

 7

2-3 

กรกฎาคม 

2563

31 พ.ค. 
63

13 ก.ค.63 75 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. สาธิน 
ประจนับาน

หน้า 10



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

6 58199130163 นายธรีภาพ รักษาศรี พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา

ผลของการฝึกด้วยน้ าหนัก

ของร่างกาย ท่ีมีต่อความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาใน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6

EFFECTS OF BODY 

WEIGHT TRAINING ON 

THE LEG MUSCLE 

STRENGTH OF GRADE SIX 

STUDENTS 

ผลของการฝึกด้วยน้ าหนัก

ของร่างกาย ท่ีมีต่อความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาใน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี

6 โรงเรียนวดันิมมานรดี

EFFECTS OF BODY 

WEIGHT TRAINING ON 

THE LEG MUSCLE 

STRENGTH OF GRADE SIX 

STUDENTS IN 

WATNIMMANORADEE 

SCHOOL

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ 

ศึกษาศาสตร์วจิัย คร้ังที่

 7

2-3 

กรกฎาคม 

2563

19 ก.พ. 
63

11 ก.ค. 
63

66 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.ทศพล ธานี

7 59199130330 นางสาวนฤภร วณิชหัตถกจิ พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา

ผลของการจัดการเรียนรู้

สุขศึกษาด้วยวธิกีารสร้าง

ศรัทธาและการคิดแบบ

อริยสัจท่ีมีต่อความรอบรู

 ้ด้านสุขภาพทางเพศของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

EFFECTS OF HEALTH 

EDUCATION LEARNING 

MANAGEMENT USING 

FAITH BUILDING AND 

THE FOUR NOBLE 

TRUTHS METHODS 

TOWARD SEXUAL 

HEALTH

LITERACY FOR LOWER 

SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS

ผลของการจัดการเรียนรู้

สุขศึกษาด้วยวธิกีารสร้าง

ศรัทธาและการคิดแบบ

อริยสัจท่ีมีต่อความรอบรู

 ้ด้านสุขภาพทางเพศของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

EFFECTS OF HEALTH 

EDUCATION LEARNING 

MANAGEMENT USING 

FAITH BUILDING AND 

THE FOUR NOBLE 

TRUTHS METHODS 

TOWARD SEXUAL 

HEALTH

LITERACY FOR LOWER 

SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS

การประชุมวชิาการ

เสนอผลงานวจิัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

คร้ังที่ 50 (The 50th 

National Graduate 

Research 

Conference)

6-7 

มิถุนายน 

2563

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

ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ

8 58199130177 นายอภิสิทธิ ์กาญสอาด พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา

ผลการฝึ กด้วยโปรแกรมการ

กระโดดที่มีผลต่อพลัง

กล้ามเนื้อขา ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3

EFFECTS OF THE 

JUMPING PROGRAM ON 

THE LEG MUSCLE 

POWER OF MIDDLE 

SCHOOL YEAR THREE 

STUDENTS

ผลการฝึ กด้วยโปรแกรมการ

กระโดดที่มีผลต่อพลัง

กล้ามเนื้อขา ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3

EFFECTS OF THE 

JUMPING PROGRAM ON 

THE LEG MUSCLE 

POWER OF MIDDLE 

SCHOOL YEAR THREE 

STUDENTS

การประชุมวชิาการ

บัณฑิตศึกษาระดับชาติ

คร้ังที่ 10

2563 H619-

H177
6 เม.ย. 
63

16 ก.ค.63 65.5 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.แอน มหาคีตะ

9 58199130171 นางสาวรัศมี ทองดี พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา

ผลของการจัดการเรียนรู้พล

ศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อควา

มีน้ าใจนักกฬีาและทักษะ

วอลเลยบ์อลของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

effects of physical 

education learning 

management with 

cppperative learning on 

sports manaship and 

volieybll skill of upper 

secondary school 

students

ผลของการจัดการเรียนรู้พล

ศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อควา

มีน้ าใจนักกฬีาและทักษะ

วอลเลยบ์อลของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

effects of physical 

education learning 

management with 

cppperative learning on 

sports manaship and 

volieybll skill of upper 

secondary school 

students

การประชุมวชิาการ

และการน าเสนอ

ผลงานวจิัยระดับชาติ 

คร้ังที่ 16

หน้า 

248-256
2 ก.ค.63 31 ก.ค. 

63
76 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. พิมพา มว่งศิริ
ธรรม

หน้า 11



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

1 59199130125 นายสิริพงษ์ กาละพงษ์ ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ

ศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้

ผลการจัดกจิกรรมการสอน

อา่นแบบ SQP2RS เพื่อ

พัฒนาความสามารถ

ในการอา่นอยา่งมี

วจิารณญาณของนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาปี ที 4

THE EFFECT OF USING 

SQP2RS STRATEGY AS 

READING ACTIVITY FOR 

DEVELOP THE ABILITY 

OF CRITICAL READING IN 

GRADE 10 STUDENTS

ผลการจัดกจิกรรมการสอน

อา่นแบบ SQP2RS เพื่อ

พัฒนาความสามารถ

ในการอา่นอยา่งมี

วจิารณญาณของนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาปี ที 4

THE EFFECT OF USING 

SQP2RS STRATEGY AS 

READING ACTIVITY FOR 

DEVELOP THE ABILITY 

OF CRITICAL READING IN 

GRADE 10 STUDENTS

วารสารวชิาการ

ศกึษาศาสตร ์มศว
ปีที่ 21 

ฉบับที่ 1 

เดือน

มกราคม – 

มิถุนายน 

2563

12 ก.ค. 
63

30 ม.ิย. 
63

85 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ศุภวรรณ สัจจ
พิบูล

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)

1 60199110120 นายปราญช์ ศิริบาล บริหารธรุกจิเพื่อ

สังคม

การจัดการ ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ คุณภาพการ

ให้บริการและปัจจัยทาง

สังคมที่มีอทิธพิลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการฟิตเน

สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร

SERVICE MARKETING MIX, 

SERVICE QUALITY AND 

SOCIAL FACTORS 

INFLUENCING DECISION-

MAKING ON SERVICE 

USAGE OF FITNESS 

CENTER USERS IN THE 

BANGKOK 

METROPOLITAN AREA

ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ คุณภาพการ

ให้บริการและปัจจัยทาง

สังคมที่มีอทิธพิลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการฟิตเน

สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร

SERVICE MARKETING MIX, 

SERVICE QUALITY AND 

SOCIAL FACTORS 

INFLUENCING DECISION-

MAKING ON SERVICE 

USAGE OF FITNESS 

CENTER USERS IN THE 

BANGKOK 

METROPOLITAN AREA

mba.swu.ac.th 19 ก.ค. 
63

15 ก.ค. 
63

62.8 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.กลัยกติต์ กรีติ
องักรู

2 60199110122 นายวรรณรสา จันทโสภณ บริหารธรุกจิเพื่อ

สังคม

การจัดการ ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ คุณภาพการบริการ

และรูปแบบการด าเนินชีวติ 

ท%ีมีอทิธพิลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก

กระแส ในเขต

กรุงเทพมหานคร

Service marketing mix, 

Service quality and 

Lifestyle influencing 

decision to use services 

at the dependent film 

viewing in Bangkok

ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ คุณภาพการบริการ

และรูปแบบการด าเนินชีวติ 

ท%ีมีอทิธพิลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการโรงภาพยนตร์นอก

กระแส ในเขต

กรุงเทพมหานคร

Service marketing mix, 

Service quality and 

Lifestyle influencing 

decision to use services 

at the dependent film 

viewing in Bangkok

การประชมุวชิาการ

และการนําเสนอ

ผลงานวชิาการ

ระดับชาต ิUTCC 

Academic day ครัง้ที่

 4

ปีที่ 4 ฉบับ

ที1่
12 ก.ค. 
63

29 ก.ค. 
63

71.2 
คะแนน 
ระดับดี

อ.ดร.รสิตา สังขบ์ุญ
นาค

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจติวทิยำ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

1 60299130048 นางสาวสุวชิญา สิริยานนท์ ส านักทดสอบทาง

การศึกษาและ

จิตวทิยา

วทิยาการประเมิน การประเมินอภิมานและการ

สังเคราะห์อภิมานรายงาน

การประเมินโครงการ

การส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวติคนพิการ

Meta-Evaluation and 

Meta-Synthesis of The 

Project Evaluation 

Reports related

to The Promotion and 

Development of The 

Quality of Life of The 

Disabled

การประเมินอภิมานและการ

สังเคราะห์อภิมานรายงาน

การประเมินโครงการ

การส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวติคนพิการ

Meta-Evaluation and 

Meta-Synthesis of The 

Project Evaluation 

Reports related

to The Promotion and 

Development of The 

Quality of Life of The 

Disabled

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรว์จัิย
ปีที่ 12 

ฉบับที่ 1 

(เดือน 

มกราคม - 

มิถุนายน 

2563)

2 ก.ค.63 22 ม.ิย. 
63

87.25 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ

หน้า 12



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

วทิยำลยันวตักรรมสือ่สำรสงัคม (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

1 60199130087 นายวสุธร เตชวทิูล วทิยาลัยนวตักรรม

ส่ือสารสังคม

การออแบบเพื่อ

ธรุกจิ

การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ

ส่งเสริมการใช้บริการ

ธนาคารส าหรับผู้สูงอายุ

digital banking 

stimulating platform for 

elderly people

การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ

ส่งเสริมการใช้บริการ

ธนาคารส าหรับผู้สูงอายุ

digital banking 

stimulating platform for 

elderly people

วารสารวชิาการ

นวตักรรมสือ่สารสงัคม
ปีที่ 8 ฉบับที่

 1 ม.ค. - 

ม.ิย. 63

24 ก.ค. 
63

4 ส.ค. -
63

72.75 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นพดล อนิทร์
จนัทร์

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 3 รำย)

1 60199110133 นายพงษ์บุญ ต้ังจิตรุ่งโรจน์ แพทยศาสตร์ อณูชีววทิยา การพัฒนาชุดตรวจดีเอน็เอ

แบบแถบอยา่งง่ายส าหรับ

เชื้อไวรัสนิวคลาสเซิล

develoment of easy strip 

test for Newcastle 

disease virus detection

Development of the 

NDV Rapid Screening 

Biosensor Platform 

Based on LAMP

International 

Research 

Conference on 

Engineering and 

Technology

2020/-

/1/165-169
7 ก.ค. -
63

2 ก.ค. 63 90 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ศ.ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ

2 60199110134 นางสาวรัชชานันท์ ทิมกล่ัน แพทยศาสตร์ อณูชีววทิยา การพัฒนาชุดตรวจสอบด้วย

วธิดีีเอน็เอแบบแถบอยา่ง

รวดเร็วส าหรับเชื้อไวรัสโรต้า

DEVELOPMENT OF RAPID 

DNA DIAGNOSTIC STRIP 

TEST FOR ROTAVIRUS

Development of revers-

transcriptase polymerase 

chain reaction (RT-PCR) 

as a DNA biosensor 

platform detection of 

rotavirus grop a

International 

Research 

Conference on 

Engineering and 

Technology

January 07-

09, 2020
15 ก.ค.
 -63

6 ก.ค.63 79 คะแนน 
ระดับ ดี

ศ.ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ

3 59199110068 นางสาวจณา ประวงัสุข แพทยศาสตร์ ตจวทิยา การศึกษาประสิทธผิลของ

การใช้เทคนิคการฉีดน้ าเกลือ

เข้าสู่ผิวหนังโดยใช้แรงอดั

อากาศเทียบกบัวธิกีารรักษา

ด้วยวธิเีซาะพังผืดในการ

รักษาแผลเป็นหลุมสิว

The comparison of 

pneumatic injector with 

normal saline method 

with subcision for the 

treatment atrophic acne 

scar

THE COMPARISON OF 

NORMAL SALINE 

INJECTION WITH 

PNEUMATIC INJECTOR 

TO SUBCISION FOR THE

TREATMENT OF 

ATROPHIC ACNE SCAR

Journal of clinical 

and aesthetic 

dermatology (JCAD)

7 ก.พ.62 14 ม.ิย.
 -63

69.25 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.พญ.นันทิชา คม
นามลู

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

หน้า 13



ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

60199130227 นางสาวรัตติยา บุญหลง ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการ

เรียน เร่ืองสัญลักษณ์ทาง

ดนตรีสากลด้วยการเรียนเชิง

รุก โปรแกรม music 

learning ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

เซนโยเซฟคอนเวนต์ 

กรุงเทพมาหนคร

STUDY OF LEARNING 

ACHIEVEMENT ON MUSIC 

SYMBOLS BY ACTIVE 

LEARNING: MUSIC 

LEARNING PROGRAM 

FOR PRATHOM SUKSA 3 

STUDENTS,ST. JOSEPH 

CONVENT SCHOOL, 

BANGKOK

การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการ

เรียน เร่ืองสัญลักษณ์ทาง

ดนตรีสากลด้วยการเรียนเชิง

รุก โปรแกรม music 

learning ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

เซนโยเซฟคอนเวนต์ 

กรุงเทพมาหนคร

STUDY OF LEARNING 

ACHIEVEMENT ON MUSIC 

SYMBOLS BY ACTIVE 

LEARNING: MUSIC 

LEARNING PROGRAM 

FOR PRATHOM SUKSA 3 

STUDENTS,ST. JOSEPH 

CONVENT SCHOOL, 

BANGKOK

วารสารวชาการ

ศกึษาศาสตร์
ปีที่ 21 

ฉบับที่ 1 

ม.ค. - ม.ิย. 

63

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

อ.ดร.ฌานิก หวังพานิช

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

1 61199130110 นางสาวอมัรัตน์ ต้ังพิทักษ์ไพบูลย์ มนุษยศาสตร์ จิตวทิยาพัฒนาการ ประสิทธผิลของกจิกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์ โดยใช้ 

เทคนิคการวาดรูประบายสี

เพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในเด็กปฐมวยั

EFFECTIVENESS OF 

CREATIVE ART BY USING 

DRAWINGAND COLORING 

TECHNIQUES FOR 

ENHANCING CREATIVE 

THINKINGIN PRIMARY 

CHILDHOOD

การพัฒนาโปรแกรมเทคนิค

การวาดรูประบายสีเพื่อ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ในเด็กปฐมวยั

The Development of 

Drawing and Painting 

Techniques for

Enhancing Creative 

Thinking in Primary 

Childhood

การประชมุวชิาการ

เสนอผลงานวจัิย

ระดับบัณฑติศกึษา

แหง่ชาต ิครัง้ที ่50 

(The 50th National 

Graduate Research 

Conference)

6-7 

มิถุนายน 

2563

9 ก.ค. -
63

19 ม.ิย.
 -63

76.7 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ชัญญา ล้ีศัตรูพ่าย

2 58199130011 นายกติติภาส ศรีหะ มนุษยศาสตร์ ภาษาองักฤษ การใช้ภาพยนตร์ในการ

พัฒนาการออกเสียงท้ายค า

ในภาษาองักฤษของนักเรียน

ไทย

Using Movies in 

Developing Thai 

Students’ Pronunciation 

of English Final Sounds

การใช้ภาพยนตร์ในการ

พัฒนาการออกเสียงท้ายค า

ในภาษาองักฤษของนักเรียน

ไทย

Using Movies in 

Developing Thai 

Students’ Pronunciation 

of English Final Sounds

งานประชมุวชิาการ

ระดับชาต ิ(UTCC 

Academic Day) ครัง้

ที ่4

ฉบับที่ 1 

มิถุนายน 

2363

6 ก.ค.63 23 ก.ค. 
63

72.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.พณิตา กลุสิริ
สวัสด์ิ
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ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

3 58199130019 นางสาวเสาวรัตน์ เจริญวรชัย มนุษยศาสตร์ ภาษาองักฤษ ผลของการใช้ Edmodo ที่มี

แต่อแรงจูงใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: 

กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมวดั

สิงห์

THE EFFECTS EDMODO 

ON THAI EFL UPPER 

SECONDARY  STUDENT 

MOTIVATION: A CASE  

STUDY OF 

MATHAYOMWATSING 

SCHOOL

ผลของการใช้ Edmodo ท่ีมี

แต่อแรงจูงใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: 

กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมวดั

สิงห์

THE EFFECTS EDMODO 

ON THAI EFL UPPER 

SECONDARY  STUDENT 

MOTIVATION: A CASE  

STUDY OF 

MATHAYOMWATSING 

SCHOOL

การประชมุวชิาการ

และนําเสนอผลงาน

วชิาการระดับชาต ิ

UTCC ACADEMIC 

DAY ครัง้ที ่4

5-ม.ิย.-63 4 ม.ิย.  
63

2 ก.ค. 63 64 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.นราธิป ธรรม
วงศา

บัณฑิตวทิยำลยั (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

1 61199130211 นายนฤพจน์ เปี่ยมปัญญา บัณฑิตวทิยาลัย จิตวทิยาประยกุต์ อทิธพิลของภาวะผู้น าใน

ตนเองท่ีมีต่อความมุ่งมั่นใน

การท างานของพนักงาน

บริษัทโดยมีการเสริมพลัง

อ านาจทางจิตวทิยา และ

ความพึงพอใจในงานเป็นตัว

แปรส่งผ่าน

EFFECT OF SELF-

LEADERSHIP ON WORK 

EFFORT AMONG 

COMPANY EMPLOYEES: 

THE MEDIATION ROLE 

OF PSYCHOLOGICAL 

EMPOWERMENT AND 

JOB SATISFACTION

Confirmatory factor 

anlysis of psychological 

empowerment in 

manufacturing industrial 

employees

The International 

conference on 

education and 

psychology (ICEAP 

2019)

Dec 17-19, 

2019
10 ก.ค. 
63

23 ม.ค.
63

74 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ 
วัฒนานนท์สกลุ

คณะสงัคมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

1 62199110110 นางสาวสวรรยา มงคลวรเดช สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความส าคัญของหวยต่อ

เศรษฐกจิไทย ต้ังแต่ พ.ศ. 

2417 - 2482

THE IMPORTANCE OF 

LOTTERY TO THE THAI 

ECONOMY FROM 1874 - 

1939

การเปล่ียนแปลงการออก

สลากกนิแบ่งรัฐบาลกบั

เศรษฐกจิไทย พ.ศ. 2476 – 

2482

CHANGES IN 

GOVERNMENT LOTTERY 

AND THAI ECONOMY, 

1933-1939

วารสารศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลัยรังสติ
ปีที่ 16 

ฉบับที่ 1 

ก.ค. - ธ.ค. 

63

9 ก.ค. -
63

11 ก.ค. 
63

88 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

คณะกำยภำพบ ำบัด (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
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ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 59199110123 นายธนภัทร วทิยาวราพงศ์ กายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด ผลของการฝึกโดยใช้แสง

เลเซอร์เป็นตัวน าทางต่อการ

เปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหว

ของข้อสะโพกและข้อเข่าใน

ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดเข่าทาง

ด้านหน้า:การทดลองแบบสุ่ม

มีกลุ่มควบคุม

THE EFFECT OF 

NEUROMUSCULAR 

TRAINING BY LASER 

GUIDANCE ON HIP AND 

KNEE KINEMATICS 

ALTERATION IN 

PATIENTS WITH 

PATELLOFEMORAL PAIN 

SYNDROME: A 

RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIAL

ผลของการฝึกใช้แสงเลเซอร์

เป็นตัวน าทางขณะยนืยเ่ข่า

ต่อความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อกางข้อสะโพกและ

ความรุนแรงของอาการปวด

ในผู้ป่วยท่ีมีอากาศปวดเข่า

บริเวณผิวสะบ้า

The Effect of laser 

guidance training during 

squat tasks on hip 

abductor strength and 

pain severity in patients 

with patellofemoral pain 

syndrome

การประชมุวชิาการ

ระดับชาต ิครัง้ที ่16 

มหาวทิยาลัยเกษตรศา

สตร ์วทิยาเขต

กําแพงแสน

3-4 ธนัวาคม

 2562
2 ก.ค.63 5 ก.พ. -

63
81.2 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกลุ
ประเสริฐ

คณะวศิวกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

1 61199110086 นางสาวสุทธาสินี นุ่นชื่น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า การศึกษาผลกระทบของ

สนามไฟฟ้าในเซลล์มนุษย์

A study of electric field 

affecting to biological 

cells

การสร้างเคร่ือง CO2 

Incubator อยา่งง่ายส าหรับ

การศึกาเซลล์มนุษย์

Creating a simple CO2 

incubator for studying 

the human cells

การประชมุวชิาการ

ทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

ครัง้ที ่42

เดือนตุลาคม

 - พฤศจื

กายน

30 ม.ิย. 
63

11 ก.ค. 
63

92 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีร
เศรษฐ์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน สงิหำคม ทัง้หมด จ ำนวน 51 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม

1 สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ประยกุต์ 1 1

2 คณะศึกษำศำสตร์ 1 3 4

3 คณะวศิวกรรมศำสตร์ 1 1 2

3 คณะเศรษฐศำสตร์ 1 1

4 คณะวทิยำศำสตร์ 20 1 21

5 คณะพลศึกษำ 9 9

6 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม 2 2

7 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจติวทิยำ 1 1

8 คณะแพทยศำสตร์ 3 3

9 วทิยำลยันวตักรรมสือ่สำรสงัคม 1 1

9 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 1

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก
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ล ำดบั รหัสประจ ำตวันิสติ ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำไทย)
ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 

(ภำษำอังกฤษ)
ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)

ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 8/2563 (เดอืน สงิหำคม 2563)

ประจ ำเดอืน สงิหำคม 2563
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

10 คณะมนุษยศำสตร์ 3

11 บัณฑิตวทิยำลยั 1

12 คณะสงัคมศำสตร์ 1

13 คณะกำยภำพบ ำบัด 1

45 7 52รวม
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