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selt-esteem of agine in 

the elderly club of 
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players
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ENHANCE ENGLISH 

VOCABULARY 

KNOWLEDGE:  A CASE 

STUDY OF THAI 
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The Asian 

Conference on 

Education 2019
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เดือน ม.ค. 

หน้า 

779-788

20 ม.ค. 
63

23 ม.ค. 
63

89 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิม้
วิลัย

2 60199110064 นางสาวริญญรัตน์ ธรีะชวาลสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ จิตวทิยาพัฒนาการ ผลของโปรแกรมการฝึ กร้อง

เพลงท่ีมีต่อความใส่ใจของวยั

เด็กตอนปลาย

EFFECT OF SINGING 

PRACTICE PROGRAM ON 

ATTENTION OF LATE 

CHILDHOOD

ผลของโปรแกรมการฝึ กร้อง

เพลงที่มีต่อความใส่ใจของวยั

เด็กตอนปลาย

EFFECT OF SINGING 

PRACTICE PROGRAM ON 

ATTENTION OF LATE 

CHILDHOOD

วารสารวชิาการเครือ

ข่างบัณฑิตศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ

10/1/

มกราคม - 

มิถุนายน 

2563

18 ธ.ค. 
62

23 ม.ค. 
63

75.51 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. วิธัญญา วัณโณ

คณะวทิยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 59199110041 นางสาวชาริณี โทนทอง คณะวทิยาศาสตร์ เคมี การออกแบบโมเลกลุด้วย

ระเบียบวธิคีอมพิวเตอร์ของ

อนุพันธลู์กผสมระหวา่ง 

donepezil-coumarin ชนิด

ใหม ่และการสังเคราะห์ เพื่อ

ยบัยัง้เอนไซม์อะเซทิลโคลีน

เอสเทอร์เรส

COMPUTER-AIDED DRUG 

DESIGN OF NOVEL 

DONEPEZIL–COUMARIN 

HYBRID 

DERIVATIVES SYNTHESIZE

D AS 

ACETYLCHOLINESTERASE 

INHIBITORS 

MOLECULAR DOCKING 

STUDIES OF DONEPEZIL-

COUMARIN HYBRID AS 

NOVEL MULTI TARGET 

hAChE AND hMAO-B 

INHIBITORS

The 45 th Congress 

on Science and 

Technology of 

Thailand (STT45)

October 7-

9, 2019
10 ม.ค. 
63

29 ต.ค. 
62

77.2 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.พรทิพย ์บุญศรี

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 59199130038 นางสาวณิชา อยูป่ระเสริฐ คณะบริหารธรุกจิ

เพื่อสังคม

การตลาด พฤติกรรมการใช้บริการ 

Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้

สมาร์ทโฟนในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

CONSUMER&#39;S 

BEHAVIOR ON MOBILE 

WALLET FOR 

SMARTPHONE USERS IN 

BANGKOK 

METROPOLITAN AREA

พฤติกรรมการใช้บริการ 

Mobile Wallet ส าหรับผู้ใช้

สมาร์ทโฟนในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร

CONSUMER&#39;S 

BEHAVIOR ON MOBILE 

WALLET FOR 

SMARTPHONE USERS IN 

BANGKOK 

METROPOLITAN AREA

http://mba.swu.ac.t

h
22 ม.ค. 
63

23 ม.ค. 
63

66.32 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.ญาณพล แสง
สันต์
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ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
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 ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 2/2563 (วนัที ่18 กุมภำพันธ์ 2563)
ประจ ำเดอืน กุมภำพันธ์ 2563

คณะกำยภำพบ ำบัด (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 58199110140 นางสาวสุรพินิจ สายสถิตย์ คณะกายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด EFFECTS OF WALKING 

MEDITATION ON 

BALANCE PERFORMANCE 

IN INDIVIDUALS WITH 

PERIPHERAL 

NEUROPATHY FROM 

TYPE 2 DIABETES

ความสอดคล้องระหวา่งความ

เส่ียงต่อการเกดิแผลท่ีเท้า

เมื่อคัดกรองด้วยแบบ

ประเมินเท้าเบาหวานของ

กระทราวงสาธารณสุขกบั

แบบประเมิน Michigan 

Neuropathy sorcening 

Instrument ในเบาหวาน

ชนิดที่ 2 : กรณีศึกษาเบื่องต้น

การประชมุวชิาการ

ระดับชาตสิวนดสุติ 

2018 ครัง้ที ่3 

"งานวจัิยสรา้งมลูคา่

บรูณาการสหสาขา

2561/ก.ค. /

 หน้าที่ 

222-228

6 ม.ค. 63 17 ม.ค. 
63

70.18 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สายธิดา ลาภ
อนันตสิน

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน กุมภำพันธ์ 2563 ทัง้หมด จ ำนวน 11 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม

1 คณะวทิยำศำสตร์ 1 1 2

2 คณะแพทยศำสต์ 1 1

3 คณะพลศึกษำ 3 3

4 คณะมนุษยศำสตร์ 2 2

5 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม 1 1

6 สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ 1 1

8 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 1

8 3 11รวม

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก
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