
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

  

 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ   

1 60199150008 นำงสุรัญจิต วรรณนวล   
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา   

1 57199120101 นำงสำวนฤมล จันทรเจิด   
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   

1 55199120084 นำงสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์   
 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 58199150042 นำงสำวผกำวรรณ นันทะเสน   
 สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   

1 61199120029 นำงสำวพิมพ์ตะวัน จันทัน   
 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล   

1 58199150026 นำยโพธิ์ทอง ปรำณีตพลกรัง   
 สาขาวิชา ภาษาศาสตร์   

1 59199120012 นำงสำวธนัฏฐำกุล พรทิพยพำนิช   
 สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์   

1 57199120087 นำยทัณฑวัต อังกุลดี   
    มีหน้าต่อ 
     

   



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)   

 สาขาวิชา มานุษยดุริยางควิทยา   

1 60199150034 นำยณัฐกร พรปฤงคพ   
     

 
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎำคม 2564  
 

โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา   

1 58199130389 นำงสำวศิรินนำถ ทับทิมใส   
 สาขาวิชา คณิตศาสตร์   

1 60199110136 นำยชวิศ เชื้อธวัช   
 สาขาวิชา ศิลปศึกษา   

1 60199130224 นำยจักรกฤษณ์ ชีวจ ำเริญ   
2 61199130168 นำงสำวจิรภัทร์ ถิ่นทะเล   
3 61199130167 นำงสำวกุลจิรำ เฉลิมธำรำนุกูล   
4 61199130173 นำงสำวพัฒน์ณรี ลีวิวัฒนโชต   
5 61199130175 นำยพิจักษ์ ถำวรนุรักษ์   
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   

1 60299130008 นำงสำวเพทำย ทรัพย์กะสิน   
2 61199130461 นำงสำวเสำวลักษณ์ ดีน้อย   
3 61199130369 นำยนวพัฒน์ อนันตศิลำกุล   
4 59199130177 นำงสำวณัฐพร บรมคุณำกร   
5 60199130403 นำงสำวสำวิณี ภูรีปติพัตร์   
6 61199130121 นำงสำวจิระพร กองสมบัติศิริ   
7 61199130134 นำยวิโรจน์ ทองชูใจ   
8 61199130462 นำงสำวโสภิดำ ปัณฑโมรำ   
    มีหน้าต่อ 



 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

9 61199130007 นำงสำวณัฏฐธิดำ โกวิทเจริญกุล   
 สาขาวิชา การตลาด   

1 60299130024 นำงสำววฤณดำ สิรหำญสกุล   
2 60299130002 นำงสำวณิชำภำ จงประกำยทอง   
3 61199130254 นำงสำวนัฐชยำ ยิ้มทะโชติ   
4 61299130019 นำยอำรยุฒม์ ยุติธรรม   
5 61199130283 นำงสำวอำริยำ อมรขจรเดช   
6 61199130261 นำงสำวพรไพลิน เสียงล้ ำเลิศ   
7 61199130259 นำงสำวผุสดี จันเรียน   
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   

1 60199130182 นำยเอกภพ พูลสวัสดิ์   
2 60199130057 นำยเฉลิมชัย พิเดช   
3 61199130441 นำยเอกพันธ์ บุญเสริม   
 สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล   

1 62199130226 นำงสำวกรกัญญำ ศิริเกษ   
2 62199130378 นำยศิริชัย โชติชำติมำลำ   
3 62199130373 นำยทรงพล เกริกกิดำกำร   
4 62199130379 นำงสำวอัจฉรำภรณ์ สุขเพ่ิม   
 สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ   

1 61199110014 นำยวศิน พำนิช   
 สาขาวิชา ทันตกรรมคลินิก   

1 61199110073 นำงสำวพิมพ์กำนดำ มณีรัตน์   
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)   

 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า   

1 62199110107 นำงศิริพงศ์ ทรงศิริ   
 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล   

1 62199110102 นำงสำวปุณยวีร์ สุขสุสร   
2 58299130028 นำยพิษณุ แก้วคุณงำม   
     
    มีหน้าต่อ 

   

 



 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา   

1 60299130015 นำงสำวปิยะดำ ดำวล้อม   
 สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ   

1 61199130353 นำยเหมันต์ พรหมสนธิ์   
 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 61199130408 นำงสำวภรภัค วงศ์อรุณ   
 สาขาวิชา มานุษยดุริยางควิทยา   

1 59199130228 นำยศุภฤกษ์ พุฒสโร   
     
    

   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  13 กรกฎำคม 2564 
 

โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 



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

สถำบันวิจัยพฤกรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 2 รำย)
1 55199120084 นางสรภัคสรณ์  ฉัตรกมล

ทัศน์
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

การวิจัย
พฤติกรรม
ศาสตร์

ประยุกต์ 

พฤติกรรมการ
ผัดวันประกันพรุ่งทาง
วิชาการของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี: การสร้าง
โมเดลสมการโครงสร้าง
 และการปรับพฤติกรรม 

ACADEMIC 
PROCRASTINATION 
BEHAVIOR AMONG 
COLLEGE 
UNDERGRADUATES: 
STRUCTURAL 
EQUATION 
MODELING AND 
INTERVENTION 

ACADEMIC 
PROCRASTINATION 
BEHAVIOR AMONG 
COLLEGE 
UNDERGRADUATES: 
STRUCTURAL 
EQUATION 
MODELING (SEM)

Kasetsart 

Journal of 

Social Sciences

25 ก.พ.
64

27 พ.ค.
64

81.5 
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร. KANU 
PRIYA MOHAN

2 58199150042 นางสาวผกาวรรณ  นันทะ
เสน

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

จิตวิทยา
ประยุกต์

คุณลักษณะของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์ในวัยรุ่นไทย
และประสิทธิผลของ
การให้การปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างสร้างสรรค์ใน
วัยรุ่นไทย 

CHARACTERISTICS 
OF ADAPTIVE 
INTERNET USERAND 
THE EFFECTIVENESS 
OF INTEGRATIVE 
GROUP 
COUNSELINGTO 
ENHANCE 
CHARACTERISTICS 
OF ADAPTIVE 
INTERNET USEROF 
THAI ADOLESCENTS 

คุณลักษณะของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์ในวัยรุ่นไทย

CHARACTERISTICS 
OF ADAPTIVE 
INTERNET USER IN 
THAI ADOLESCENTS

วารสาร

บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

ปีท่ี 14 
ฉบับท่ี 3 
กันยายน
 – 
ธันวาคม 
2563

11 พ.ค.
 64

1 เม.ย.64 83.75 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ขวัญหญิง 
ศรีประเสริฐภาพ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2563
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)

ระดับปริญญำเอก

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

หน้า 1



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 61199120029 นางสาวพิมพ์ตะวัน  จันทัน บัณฑิตวิทยาลัย การวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

THE DEVELOPMENT 
OF LEARNING 
MANAGEMENT TO 
ESTABLISH 
ATTREBUTES OF 
BEING DIGITAL 
CITIZENS FOR 
UNDERGRADUATE 
STUDENTS

คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนิสิต
ระดับปริญญาตร

THE 
CHARACTERISTICS 
OF 
UNDERGRADUATE 
STUDENT’ DIGITAL 
CITIZENSHIP

วารสาร

สังคมศาสตร์และ

มานุษยวิทยาเชิง

พุทธ

 ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี 12
 ธันวาคม
 2563

7 พค 64 5 ม.ค. 
64

86.8 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร. มารุต พัฒผล

วิศวกรรมเคร่ืองกล (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 58199150026 นายโพธ์ิทอง ปราณีตพลกรัง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ือง

กล
จลนพลศาสตร์ของการ
อบแห้งพริกไทยด้วย
เคร่ืองอบแห้งแบบส
เปาต์ฟลูอิดเบด

THE DRYING KINETIC 
OF PEPPERCORN 
USING SPOUT FLUID 
BED DRYER

Modelling of 
pepperorithmcorn 
drying in a spout 
fluid bed dryer 
using ANFIS alg

International 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Engineering and 

Technology

Vol.12 25 พ.ค.
64

16 ก.พ.
 64

81.02 
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร. กิตติ 
สถาพรประสาธน์

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 2 รำย)
1 60199150008 นางสุรัญจิต  วรรณนวล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะการด 
ารงชีวิตอิสระในบ้าน ส
 าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา

THE DEVELOPMENT 
OF A CURRICULUM 
TO ENHANCE 
INDEPENDENT 
LIVING SKILLS IN 
HOME FOR 
CHILDREN WITH 
INTELLECTUAL 
DISABILITIES

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการ
ด ารงชีวิตอิสระในบ้าน 
ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา

The Development 
of a Curriculum to 
Enhance 
Independent Living 
Skills in Home for 
Children with 
Intellectual 
Disabilities

วารสารวิทยาลัย

ราชสุดาเพ่ือการ

วิจัยและพัฒนาคน

พิการ

มกราคม -
 มิถุนายน
 64

22 พ.ค.
64

10 พ.ค.
64

92 คะแนน
 ระดับ ดี

อ.ดร.ฑมลา บุญ
กาญจน์

หน้า 2



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 57199120101 นางสาวนฤมล  จันทรเจิด ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยี
การศึกษา

การพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมโดยใช้แนวคิด
การเรียนรู้แบบพหุวัย
ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมทักษะ
สารสนเทศด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 

DEVELOPMENT OF A 
TRAINING MODEL 
BASED ON 
INTERGENERATION 
LEARNING AND 
PARTICIPATION 
LEARNING ENHANCE 
HEALTH 
INFORMATION 
LITERACY FOR 
ELDERLY 

Effectiveness of a 
training model 
based on 
intergenerational 
and participatory 
learning to enhance 
health information 
literacy for the elder

ร Journal of 

Public Health 

and Developme

Vol 19 
No 3 
(Septemb
er-
Decembe
r 2021)

18 ธ.ค.
63

21 พ.ค.
64

74 คะแนน
 ระดับ ดี

ผศ.ดร. รัฐพล 
ประดับเวทย์

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 60199150034 นายณัฐกร  พรปฤงคพ ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริ

ยางควิทยา
ศึกษาหลักการ
ประพันธ์บทเพลง
นมัสการคริสเตียน
คณะเพ็นเทคอสต์ 

A STUDY OF SONG 
WRITING FOR 
PENTECOSTAL 
CHRISTIAN WORSHIP 

ไทย การศึกษา
หลักการประพันธ์บท
เพลงนมัสการคริส
เตียนคณะเพ็นเท

A STUDY OF SONG 
WRITING FOR 
PENTECOSTAL 
CHRISTIAN WOR

สาร วารสารอักษร

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิล

ก.ค. - 
ธ.ค. 64

12 ก.ค.
 63

19 พ.ค.
64

77.8 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร. มานพ วิ
สุทธิแพทย์

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 59199120012 นางสาวธนัฏฐากุล  พร

ทิพยพานิช
มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ค าเรียกสีท่ีใช้

เปรียบเทียบเชิงประวัติ
ในภาษาไทยตาม
แนวทางภาษาศาสตร์
ปริชาน 

A DIACHRONIC 
STUDY ON 
METAPHORICAL 
USES OF COLOR 
TERMS IN THAI: A 
COGNITIVE 
LINGUISTICS 
APPROACH 

กระบวนการทางปริ
ชานในการถ่ายโยง
ความหมายของค าเรียก
สีในภาษาไทยต้ังแต่
สมัยสุโขทัยถึง
รัตนโกสินทร์

Cognitive processes 
for the semantic 
mappings of Thai 
Color Terms from 
the Sukhothai to 
Rattanakosin periods

ภาษาและ

วัฒนธรรม

ปีท่ี 40 
เล่มท่ี 1

14 พ.ค.
 64

21 พ.ค.
64

86 คะแนน
 ระดับ ผ่าน

รศ.ดร. นันทนา วงษ์
ไทย

คณะแพทยศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย) หน้า 3



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 57199120087 นายทัณฑวัต  อังกุลดี แพทยศาสตร์ ชีวภาพ
การแพทย์

ความสามารถในการ
กระตุ้นภูมิคุ้มดันด้วยดี
เอ็นเอวัคซีนต่อซีสทีอีน
โปรติเอส ของ 
Leishmania 
martiniquensis ใน
หนูไมส์

Immunogenicity and 
potential protection 
of DNA vaccine of 
Leishmania 
martiniquensis 
against Leishmania 
infection in mice

The Journal of 

Infection In 

Developing 

Countries

23 ธ.ค.
64

18 พ.ค.
 64

71 คะแนน
 ระดับ ดี

รศ.ดร.เบญจมาส 
วงศ์สัตยนนท์

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม (ป.โท จ ำนวน 16 รำย)
1 60299130008 นางสาวเพทาย ทรัพย์กะสินธ์ุ บริหารธุรกิจ

เพ่ือสังคม
การจัดการ แรงจูงใจมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ 
สายธุรกิจน าเข้าและ
ส่งออกของธนาคาร
แห่งหน่ึง

MOTIVATION 
TOWARD 
PERFORMANCE 
EFFICIENCY OF 
IMPORT AND 
EXPORT OFFICER IN 
A BANK

แรงจูงใจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ 
สายธุรกิจน าเข้าและ
ส่งออกของธนาคาร
แห่งหน่ึง

MOTIVATION 
TOWARD 
PERFORMANCE 
EFFICIENCY OF 
IMPORT AND 
EXPORT OFFICER IN 
A BANK

mba.swu.ac.th 11 พ.ค.
64

21 พ.ค.
64

71.33 
คะแนน
ระดับ ดี

รศ. สุพาดา สิริกุตตา

2 61199130461 นางสาวเสาวลักษณ์ ดีน้อย บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การจัดการ ความต้ังใจบอกต่อ
รูปแบบการท างาน 
Work From 
Anywhere ของแผนก
บัญชีให้บุคคลใกล้ชิด
เข้ามาท างาน
บริษัทธุรกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่ย่านสาทร

INTENTION TO TELL 
THE ACCOUNTING 
DEPARTMENT WORK 
FROM ANYWHERE 
WORK MODEL TO 
BRING CLOSE 
PEOPLE TO WORK IN 
LARGE RETAIL 
COMPANIES IN 
SATHORN AREA

ความต้ังใจบอกต่อ
รูปแบบการท างาน 
Work From 
Anywhere ของแผนก
บัญชีให้บุคคลใกล้ชิด
เข้ามาท างาน
บริษัทธุรกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่ย่านสาทร

INTENTION TO TELL 
THE ACCOUNTING 
DEPARTMENT WORK 
FROM ANYWHERE 
WORK MODEL TO 
BRING CLOSE 
PEOPLE TO WORK IN 
LARGE RETAIL 
COMPANIES IN 
SATHORN AREA

mba.swu.ac.th 7 พค 64 15 พค 
64

72.66 อ.ดร.เศรษฐวัสภ์ุ 
พรมสิทธ์ิ

ระดับปริญญำโท

หน้า 4



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

3 61199130369 นายนวพัฒน์  อนันตศิลากุล บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การจัดการ ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโน
 และพฤติกรรมการ
ท างานท่ีมีอิทธิพลต่อ
ระดับความรุนแรงจาก
การเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงานโรงงานผลิต
กระจกแห่งหน่ึงใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Influences of 
Domino Theory of 
Accident Causation 
and Work Habits 
toward Accident 
Severity among 
Glass Factory 
Workers in Samut 
Prakarn

ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโน
 และพฤติกรรมการ
ท างานท่ีมีอิทธิพลต่อ
ระดับความรุนแรงจาก
การเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงานโรงงานผลิต
กระจกแห่งหน่ึงใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Influences of 
Domino Theory of 
Accident Causation 
and Work Habits 
toward Accident 
Severity among 
Glass Factory 
Workers in Samut 
Prakarn

mba.swu.ac.th 30 เม.ย.
 64

15 พค 
64

66.67 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

4 59199130177 นางสาวณัฐพร บรมคุณากร บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การจัดการ การวิเคราะห์
องค์ประกอบการ
จัดการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ จังหวัดนครนายก
 ส าหรับกลุ่ม 
นักท่องเท่ียว เจเนอ
เรช่ันวาย

A FACTOR ANALYSIS 
OF ECOTOURISM 
MANAGEMENT IN 
NAKORNNAYOK 
PROVINCE FOR THAI 
GENERATION Y 
TOURISM

การวิเคราะห์
องค์ประกอบการ
จัดการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ จังหวัดนครนายก
 ส าหรับกลุ่ม 
นักท่องเท่ียว เจเนอ
เรช่ันวาย

A FACTOR ANALYSIS 
OF ECOTOURISM 
MANAGEMENT IN 
NAKORNNAYOK 
PROVINCE FOR THAI 
GENERATION Y 
TOURISM

mba.swu.ac.th 29 เม.ย.
64

5 พ.ค. 
64

62.1 รศ.ดร. ธิตินันธ์ุ ชาญ
โกศล

หน้า 5



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

5 60199130403 น.ส. สาวิณี ภูรีปติพัตร์  บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสุขในการท างาน
และความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

THE RELATIONSHIP 
BETWEEN 
HAPPINESS AT 
WORK AND 
ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT OF 
EMPLOYEE OF 
THAILAND POST 
COMPANY LIMITED 
IN BANGKOK 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสุขในการท างาน
และความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

THE RELATIONSHIP 
BETWEEN 
HAPPINESS AT 
WORK AND 
ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT OF 
EMPLOYEE OF 
THAILAND POST 
COMPANY LIMITED 
IN BANGKOK 

mba.swu.ac.th 12 พ.ค.
64

10 พ.ค.
64

66.5 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร. ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ

6 61199130121 นางสาวจิระพร กองสมบัติศิริ บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การจัดการ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดในงานและ
ความขัดแย้งระหว่าง
งานและครอบครัวท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ใน
องค์การของพนักงาน
บริษัทเอกชนพ้ืนท่ี
ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่
 ในกรุงเทพมหานคร

Influences of Job 
Stress and Work-
Family Conflict 
toward 
Organizational 
Misbehaviors of 
Private Company 
Employees in 
Bangkok's New 
Central Business 
District

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดในงานและ
ความขัดแย้งระหว่าง
งานและครอบครัวท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ใน
องค์การของพนักงาน
บริษัทเอกชนพ้ืนท่ี
ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่
 ในกรุงเทพมหานคร

Influences of Job 
Stress and Work-
Family Conflict 
toward 
Organizational 
Misbehaviors of 
Private Company 
Employees in 
Bangkok's New 
Central Business 
District

mba.swu.ac.th 29 เม.ย.
64

15 พค 
64

67 คะแนน
 ระดับ ดี

อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

หน้า 6



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

7 61199130134 นายวิโรจน์  ทองชูใจ บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การจัดการ การส่ือสารของผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดใน
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์และพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟ
นของผู้บริโภคกลุ่มเจ
เนอเรช่ันซีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

COMMUNICATION 
OF INFLUENCERS 
ON SOCIAL 
NETWORKS AND 
SOCIAL MEDIA 
EXPOSURE 
BEHAVIORS RELATED 
TO BUYING 
DECISIONS ON 
SMARTPHONES 
AMONG 
GENERATION Z 
CONSUMERS IN THE 
BANGKOK 
METROPOLITAN 
AREA 

การส่ือสารของผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดใน
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์และพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟ
นของผู้บริโภคกลุ่มเจ
เนอเรช่ันซีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

COMMUNICATION 
OF INFLUENCERS 
ON SOCIAL 
NETWORKS AND 
SOCIAL MEDIA 
EXPOSURE 
BEHAVIORS RELATED 
TO BUYING 
DECISIONS ON 
SMARTPHONES 
AMONG 
GENERATION Z 
CONSUMERS IN THE 
BANGKOK 
METROPOLITAN 
AREA 

mba.swu.ac.th 29 เม.ย.
64

10 พ.ค.
64

66.66 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร. ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ

8 61199130462 นางสาวโสภิดา  ปัณฑโมรา บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การจัดการ อิทธิพลของการส่ือสาร
และวัฒนธรรมใน
องค์กร ท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับในภาระงาน
พนักงานบัญชีของ
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจ
ค้าปลีกของประเทศไทย 

THE EFFECTS OF 
ORGANIZATION 
COMUNICATION 
AND CULTURE 
AFFECTINGTO THE 
WORKLOAD 
ADOPTION IN 
ACCOUNTING 
STAFFOF A RETAIL 
COMPANY IN 
THAILAND 

อิทธิพลของการส่ือสาร
และวัฒนธรรมใน
องค์กร ท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับในภาระงาน
พนักงานบัญชีของ
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจ
ค้าปลีกของประเทศไทย 

THE EFFECTS OF 
ORGANIZATION 
COMUNICATION 
AND CULTURE 
AFFECTINGTO THE 
WORKLOAD 
ADOPTION IN 
ACCOUNTING 
STAFFOF A RETAIL 
COMPANY IN 
THAILAND 

mba.swu.ac.th 7 พค 64 12 พ.ค.
64

72.67 
คะแน 
ระดับ ดี

อ.ดร. เศรษฐวัสภ์ุ 
พรมสิทธ์ิ

หน้า 7



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

9 61299130007 นางสาวณัฏฐธิดา  โกวิท
เจริญกุล

บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การจัดการ คุณภาพการบริการ
และประโยชน์ในเชิง
ภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าต่อความภักดีใน
โทรศัพท์มือถือซัมซุง 

SERVICE QUALITY 
AND BRAND IMAGE 
BENEFITON BRAND 
LOYALTYTOWARD 
SAMSUNG MOBILE 
PHONE 

คุณภาพการบริการ
และประโยชน์ในเชิง
ภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าต่อความภักดีใน
โทรศัพท์มือถือซัมซุง 

SERVICE QUALITY 
AND BRAND IMAGE 
BENEFITON BRAND 
LOYALTYTOWARD 
SAMSUNG MOBILE 
PHONE 

mba.swu.ac.th 26 เม.ย.
 64

5 พ.ค. 
64

70 คะแนน
 ระดับ ดี

อ.ดร. ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ

10 60299130024 นางสาววฤณดา  สิรหาญ
สกุล

บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การตลาด กระบวนการตอบสนอง
 AIDA MODEL ท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญ่ีปุ่น
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

AIDA MODEL 
RESPONSE 
PROCESSAFFECTING 
POST PURCHASE 
BEHAVIORON 
JAPANESE FOODAT 
KOUEN SUSHI BAR 
IN BANGKOK 
METROPOLITAN 
AREA 

กระบวนการตอบสนอง
 AIDA MODEL ท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมภายหลัง
การบริโภคอาหารญ่ีปุ่น
ของร้านโคเอ็น ซูชิบาร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

AIDA MODEL 
RESPONSE 
PROCESSAFFECTING 
POST PURCHASE 
BEHAVIORON 
JAPANESE FOODAT 
KOUEN SUSHI BAR 
IN BANGKOK 
METROPOLITAN 
AREA 

mba.swu.ac.th 9 พ.ค. 
64

21 พ.ค.
64

63.34 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ. สุพาดา สิริกุตตา

หน้า 8



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

11 60299130002 นางสาวณิชาภา  จง
ประกายทอง

บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การตลาด การบอกต่อแบบปาก
ต่อปากและปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เสริม
แคลเซียมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

WORD OFMOUTH 
ANDPRODUCT 
FACTOR 
INFLUENCINGCONSU
MERS’BUYING 
DECISION 
ONCALCIUM 
SUPPLEMENTARYPRO
DUCTIN BANGKOK 
METROPOLITANAREA
 

การบอกต่อแบบปาก
ต่อปากและปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เสริม
แคลเซียมของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

WORD OFMOUTH 
ANDPRODUCT 
FACTOR 
INFLUENCINGCONSU
MERS’BUYING 
DECISION 
ONCALCIUM 
SUPPLEMENTARYPRO
DUCTIN BANGKOK 
METROPOLITANAREA
 

mba.swu.ac.th 6 พ.ค. 
64

18 พ.ค.
 64

63.34 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ. สุพาดา สิริกุตตา

12 61199130254 นางสาวนัฐชยา  ย้ิมทะโชติ บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การตลาด พฤติกรรมการซ้ือ
สเปรย์น้ าแร่ส าหรับ
ผิวหน้าย่ีห้อเอเวียงของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

CONSUMER' 
SPURCHASING 
BEHAVIOR OF EVIAN 
NATURAL SPRAY IN  
BANGKOK 
METROPOLITAN 
AREA

พฤติกรรมการซ้ือ
สเปรย์น้ าแร่ส าหรับ
ผิวหน้าย่ีห้อเอเวียงของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

CONSUMER' 
SPURCHASING 
BEHAVIOR OF EVIAN 
NATURAL SPRAY IN  
BANGKOK 
METROPOLITAN 
AREA

mba.swu.ac.th 10 พ.ค.
64

5 พ.ค. 
64

63 คะแน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร. อัจฉรียา 
ศักด์ินรงค์

13 61299130019 นายอารยุฒม์  ยุติธรรม บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การตลาด กลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณา
การผ่านกิจกรรมดนตรี
ของธนาคารออมสิน

INTEGRATED 
MARKETING 
COMMUNICATION 
STRATEGY VIA 
MUSIC ACTIVITIES BY 
GOVERNMENT 
SAVINGS BANK 

กลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณา
การผ่านกิจกรรมดนตรี
ของธนาคารออมสิน

INTEGRATED 
MARKETING 
COMMUNICATION 
STRATEGY VIA 
MUSIC ACTIVITIES BY 
GOVERNMENT 
SAVINGS BANK 

mba.swu.ac.th 26 เม.ย.
 64

18 พ.ค.
 64

66.64 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ. สุพาดา สิริกุตตา

หน้า 9



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

14 61199130283 นางสาวอาริยา  อมรขจรเดช บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาดและแรงจูงใจ
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกาย
ของผู้ใช้บริการเจเนอ
เรช่ัน Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX 
AND MOTIVATION 
INFLUENCING 
DECISION-MAKING 
AMONG MEMBERS 
OF GENERATION Y 
IN CHOOSING A 
FITNESS CENTER IN 
THE BANGKOK 
METROPOLITAN 
AREA

ส่วนประสมทาง
การตลาดและแรงจูงใจ
ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกาย
ของผู้ใช้บริการเจเนอ
เรช่ัน Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX 
AND MOTIVATION 
INFLUENCING 
DECISION-MAKING 
AMONG MEMBERS 
OF GENERATION Y 
IN CHOOSING A 
FITNESS CENTER IN 
THE BANGKOK 
METROPOLITAN 
AREA

mba.swu.ac.th 5 พ.ค. 
64

5 พ.ค. 
64

65.33 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร. ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ

15 61199130261 นางสาวพรไพลิน เสียงล้ าเลิศ บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การตลาด คุณค่าตราสินค้าท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือกระเป๋าเดินทางแซม
โซไนท์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

BRAND EQUITY 
TOWARDS 
CONSUMER 
PURCHASING 
DECISIONOF 
SAMSONITE 
LUGGAGE 
INBANGKOK 
METROPOLOTAN 
AREA

คุณค่าตราสินค้าท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือกระเป๋าเดินทางแซม
โซไนท์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

BRAND EQUITY 
TOWARDS 
CONSUMER 
PURCHASING 
DECISIONOF 
SAMSONITE 
LUGGAGE 
INBANGKOK 
METROPOLOTAN 
AREA

mba.swu.ac.th 5 พ.ค. 
64

21 พ.ค.
64

61 คะแนน
 ระดับ ผ่าน

อ.ดร. อัจฉรียา 
ศักด์ินรงค์

หน้า 10



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

16 61199130259 นางสาวผุสดี จันเรียน บริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม

การตลาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
รองเท้าแบรนด์ 
SKECHERS ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล

Factors that 
influence buying 
behavior of 
SKECHERS among 
consumer in 
Bangkok 
Metropolitan Region

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
รองเท้าแบรนด์ 
SKECHERS ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล

Factors that 
influence buying 
behavior of 
SKECHERS among 
consumer in 
Bangkok 
Metropolitan Region

mba.swu.ac.th 19 พ.ค.
64

27 พ.ค.
64

66.87 
คะแนน 
ระดับผ่าน

อ.ดร. รสิตา สังข์
บุญนาค

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 10 รำย)
1 60199130182 นายเอกภพ  พูลสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ
การจ าแนกเพศจาก
ข้อความบนโซเชียล
เน็ตเวิร์ก

Gender classification 
from Text data in 
Social network

การจ าแนกเพศจาก
ข้อความบนโซเชียล
เน็ตเวิร์ก

Gender classification 
from Text data in 
Social network

msds.swu.ac.th ปีท่ี 10 4 พ.ค. 
64

10 พ.ค.
 64

70 คะแนน
 ระดับ ดี

ผศ. วีรยุทธ เจริญ
เรืองกิจ

2 60199130057 นายเฉลิมชัย  พิเดช วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระบบจ าแนกต๋ัวงาน
อัจฉริยะด้วยเทคนิค
วิเคราะห์ข้อความไทย-
อังกฤษ และก่ารเรียนรุ้
ของเคร่ือง

SMART IT SERVICE 
DESK TICKET 
CLASSIFICATION 
SYSTEM USING THAI 
ENGLISH TEXT 
ANALYSIS AND 
MACHINE-LEARNING 
TECHNIQUES 

ระบบจ าแนกต๋ัวงาน
อัจฉริยะด้วยเทคนิค
วิเคราะห์ข้อความไทย-
อังกฤษ และก่ารเรียนรุ้
ของเคร่ือง

SMART IT SERVICE 
DESK TICKET 
CLASSIFICATION 
SYSTEM USING THAI 
ENGLISH TEXT 
ANALYSIS AND 
MACHINE-LEARNING 
TECHNIQUES 

NCITE 2021 2564 
มีนาคม

11 พ.ค.
 64

21 พ.ค.
 64

66.33 
คะแน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร. ศุภชัย ไทย
เจริญ

หน้า 11



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

3 61199130441 นายเอกพันธ์  บุญเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้ของเคร่ืองใน
การท านายความ
รุนแรงของผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
จากข้อมูลเปิดภาครัฐ
ของประเทศไทย 

USING MACHINE 
LEARNING TO 
PREDICT INJURY 
SEVERITY OF ROAD 
TRAFFIC ACCIDENTS 
DURING NEW YEAR 
FESTIVALS FROM 
THAILAND'S OPEN 
GOVERNMENT DATA 

การประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้ของเคร่ืองใน
การท านายความ
รุนแรงของผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
จากข้อมูลเปิดภาครัฐ
ของประเทศไทย 

USING MACHINE 
LEARNING TO 
PREDICT INJURY 
SEVERITY OF ROAD 
TRAFFIC ACCIDENTS 
DURING NEW YEAR 
FESTIVALS FROM 
THAILAND'S OPEN 
GOVERNMENT DATA 

2021 9th 

International 

Electrical 

Engineering 

Congress 

(iEECON 2021)

March 10 
– 12, 
2021

6 พ.ค. 
64

12 พ.ค.
 64

77 คะแนน
 ระดับดี

ผศ. นุวีย์ วิวัฒน
วัฒนา

4 62199130226 นางสาวกรกัญญา  ศิริเกษ วิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล การศึกษาอารมณ์เพลง
เพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

THE MOODS OF THE 
LYRICS IN THE 
FUTURE FOR 
BUSINESS 

การศึกษาอารมณ์เพลง
เพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

THE MOODS OF THE 
LYRICS IN THE 
FUTURE FOR 
BUSINESS 

2021 9th 

International 

Electrical 

Engineering 

Congress 

(iEECON 2021)

March 10 
– 12, 
2021

7 พ.ค. 
64

21 พ.ค.
 64

66 คะแนน
 ระดับ ผ่าน

อ.ดร. วีระ สอ้ิง

5 62199130378 นายศิริชัย  โชติชาติมาลา วิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล แบบจ าลองการคัดแยก
ผลไม้แบบหน่ึงชนิด
ด้วยการเรียนรู้ของ
เคร่ืองเพ่ือตรวจจับรูป
แอปเป้ิล

MACHINE LEARNING-
BASED ONE-CLASS 
FRUIT 
CLASSIFICATION 
MODELSFOR APPLE 
IMAGES

แบบจ าลองการคัดแยก
ผลไม้แบบหน่ึงชนิด
ด้วยการเรียนรู้ของ
เคร่ืองเพ่ือตรวจจับรูป
แอปเป้ิล

MACHINE LEARNING-
BASED ONE-CLASS 
FRUIT 
CLASSIFICATION 
MODELSFOR APPLE 
IMAGES

2021 1st 

Proceeding of 

the Data 

Science 

Conference

ปีท่ี 1 
หน้า 
16-20

7 พ.ค. 
64

18 พ.ค.
 64

61.33 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ. นุวีย์ วิวัฒน
วัฒนา

หน้า 12



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

6 62199130373 นายทรงพล  เกริกกิดาการ วิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล แบบจ าลองการ
พยากรณ์ค่าความ
เข้มข้น PM2.5 ล่วงหน้า
 24 ช่ัวโมงจากภาพถ่าย
โดยใช้เทคนิค 
โครงข่ายประสาทเทียม
แบบสังวัตนาการ และ
แบบหน่วยความจ า
ระยะส้ันแบบยาว

24 -HOURS 
FORECASTING 
MODELS FOR PM2.5 
CONCENTRATION 
FROM PHOTOS 
USING 
CONVOLUTIONAL 
NEURAL NETWORK 
AND LONG SHORT-
TERM MEMORY

แบบจ าลองการ
พยากรณ์ค่าความ
เข้มข้น PM2.5 ล่วงหน้า
 24 ช่ัวโมงจากภาพถ่าย
โดยใช้เทคนิค 
โครงข่ายประสาทเทียม
แบบสังวัตนาการ และ
แบบหน่วยความจ า
ระยะส้ันแบบยาว

24 -HOURS 
FORECASTING 
MODELS FOR PM2.5 
CONCENTRATION 
FROM PHOTOS 
USING 
CONVOLUTIONAL 
NEURAL NETWORK 
AND LONG SHORT-
TERM MEMORY

2021 1st 

Proceeding of 

the Data 

Science 

Conference

ปีท่ี 1 
หน้า 
11-15

6 พ.ค. 
64

15 พค 
64

70 คะแนน
 ระดับ ดี

ผศ. นุวีย์ วิวัฒน
วัฒนา

7 62199130379 นางสาวอัจฉราภรณ์  สุขเพ่ิม วิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล แบบจ าลองการวินิจฉัย
อัตโนมัติส าหรับความ
เส่ียงต่อการเกิดล่ิม
เลือดอุดตันในหลอด
เลือดด าตามอาการ 
โดยอาศัยการเรียนรู้ของ
เคร่ือง 

AUTOMATIC 
DIAGNOSIS MODEL 
FOR RISK OF 
SYMPTOMATIC 
VENOUS 
THROMBOEMBOLISM 
 BASED ON 
MACHINE LEARNING 

แบบจ าลองการวินิจฉัย
อัตโนมัติส าหรับความ
เส่ียงต่อการเกิดล่ิม
เลือดอุดตันในหลอด
เลือดด าตามอาการ 
โดยอาศัยการเรียนรู้ของ
เคร่ือง 

AUTOMATIC 
DIAGNOSIS MODEL 
FOR RISK OF 
SYMPTOMATIC 
VENOUS 
THROMBOEMBOLISM 
 BASED ON 
MACHINE LEARNING 

IEMTRONICS 

2021

2021/Apri
l/ Pages 
825-828

6 พ.ค. 
64

10 พ.ค.
 64

66 คะแนน
 ระดับ ผ่าน

อ.ดร. วีระ สอ้ิง

หน้า 13



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

8 58199130389 นางสาวศิรินนาถ  ทับทิมใส วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร
ศึกษา

ผลการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
พลังงานความร้อน 
ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
 ท่ีมีต่อความคิด
สร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1

THE EFFECTS OF 
SCIENCE LEARNING 
USING ENGINEERING 
DESIGN PROCESS IN 
THE TOPIC OF 
THERMAL ENERGY 
ON SCIENTIFIC 
CREATIVITY AND 
LEARNING 
ACHIEVEMENT OF 
SEVENTH GRADE 
STUDENTS

การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เร่ือง
พลังงานความร้อน เพ่ือ
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1

Development of 
Learning Lesson 
Plans Using 
Engineering Design 
Process in the Topic 
of Thermal Energy 
to Enhance the 
Seventh Grade 
Students’ Scientific 
Creativity

NMCCON 2021 คร้ังท่ี 8 
หน้า 
430-440

18 ธ.ค.
63

21 พ.ค.
 64

60.3 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร. ชนินันท์ 
พฤกษ์ประมูล

9 60199110136 นายชวิศ  เช้ือธวัช วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาความสามารถ
ในการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์เร่ืองภาค
ตัดกรวยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ผ่านกิจกรรมเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา 

A STUDY OF 
MATHEMATICAL 
CONNECTION 
ABILITY ON CONIC 
SECTIONFOR 
MATHAYOMSUKSA 
VSTUDENTS VIA 
STEM EDUCATION 
ACTIVITIES 

การเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
เช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาส 
าหรับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ENHANCING 
MATHEMATICAL 
CONNECTION 
ABILITY THROUGH 
STEM EDUCATION 
ACTIVITIES AT HIGH 
SCHOOL LEVEL

วารสารครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

 ปีท่ี 20 
ฉบับท่ี1 
เดือน
มกราคม -
 เมษายน 
2564

30 มี.ต.
 64

5 พ.ค. 
64

68.75 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร. ญานิน กอง
ทิพย์
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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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

10 61199110014 นายวศิน  พานิช วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภา
พ

การพัฒนาวิธี simplex
 PCR และ 
loop-mediated 
isothermal 
amplification (LAMP)
 ควบคู่กับ lateral 
flow dipstick (LFD) 
ส าหรับตรวจหาพยาธิ
ตัวตืดสกุล Raillietina 
ในสัตว์ปีก 

THE DEVELOPMENTS 
OF SIMPLEX PCR 
AND LOOP-
MEDIATED 
ISOTHERMAL 
AMPLIFICATION 
(LAMP) COUPLED 
WITH LATERAL 
FLOW DIPSTICK 
(LFD) FOR 
DETECTION OF 
CESTODE 
BELONGING TO 
GENUS RAILLIETINA 
IN POULTRY 

Novel high-
performance 
detection of using 
loop-mediated 
isothermal 
amplification 
coupled with a 
lateral flow dipstick 
(LAMP-LFD) 
Raillietina 
echinobothrida, 
Raillietina tetragona, 
Raillietina cesticillus

Veterinary 

Parasitology 

(Q1, Impact 

factor 2.157) / 

https://www.jour

nals.elsevier.com

/veterinary-

parasitology

ปีท่ี 
2021/292
/ก.พ./
109396

7 พ.ค. 
64

23 เม.ย.
 64

97.5 ระดับ
 ดีมาก

ผศ.ดร. ฐาปนา 
ชลธนานารถ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 3 รำย)
1 62199110107 นายศิริพงศ์  ทรงศิริ วิศวกรรม ศาสตร์ วิศวกรรม ไฟฟ้า การศึกษาผลกระทบ

ของสนามแม่เหล็กต่อ
เซลล์มนุษย์ 

A STUDY OF 
MAGNETIC FIELD 
AFFECTING TO 
BIOLOGICAL CELLS

การสร้างเคร่ืองบ่ม
เพาะเล้ียงเซลล์อย่าง
ง่ายท่ีมีการติดต้ังเคร่ือง
สนามแม่เหล็กสถิต
แบบปรับค่าได้ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการวิจัยทาง
ชีวภาพ

Do-It-Yourself CO2 
Incubator with 
Adjustable Static 
Magnetic Field for 
Biological Research 
Laboratories

ECTI-CON2020 

17th 

International 

Conference

2020/17/
24-
17/06/63

17 พ.ค.
 64

10 พ.ค.
 64

83 คะแนน
 ระดับ ดี

รศ.ดร. วุฒิพล ธารา
ธีรเศรษฐ์

หน้า 15



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 62199110102 นางสาวปุณยวีร์  สุขสุสร วิศวกรรม ศาสตร์ วิศวกรรม 
เคร่ืองกล

การระบายความร้อน
แบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า
ด้วยโมดูลการท าความ
เย็นเทอร์โมอิเล็กตริกด
โยใช้ของไหลเฟอโร
ภายใต้เส้นแรงสนามเเม่
เหล็ก 

ELECTRICAL VEHICLE 
BATTERY COOLING 
BY 
THERMOELECTRIC 
MODULE WITH 
Fe3O4 UNDER 

MAGNETIC FIELD 
EFFECT

การระบายความร้อน
แบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า
ด้วยโมดูลการท าความ
เย็น เทอร์โมอิเล็กตริก

Electrical Vehicle 
Battery Cooling by 
Thermoelectric 
Cooling Module

วารสาร

วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ

ปีท่ี 16 
ฉบับท่ี1 
เดือน 
มกราคม -
 เมษายน
 พ.ศ. 
2564

17 พ.ค.
 64

24 มี.ค.
 64

78 คะแนน
 รดับ ดี

อ.ดร. สงกรานต์ 
วิริยะศาสตร์

3 58299130028 นายพิษณุ  แก้วคุณงาม วิศวกรรม ศาสตร์ วิศวกรรม 
เคร่ืองกล

การศึกษาสมรรถนะ
และมลพิษของหัวเผา
แก๊สเช้ือเพลิงชีวมวล
อัดเม็ดร่วมกับระบบ
แก็สร้อนสะอาด 

STUDY OF THE 
PERFORMANCE AND 
POLLUTION OF 
BIOMASS PELLET 
FUEL GAS BURNER 
WITH CLEAN HOT 
GAS SYSTEM 

การศึกษาประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนและ
มลพิษของชุดอุปกรณ์
ผลิตและเผาแก๊ส
เช้ือเพลิงสังเคราะห์
จากชีวมวลเพ่ือผลิต
แก๊สร้อนสะอาด

A Study on 
Performance and 
Pollution of An 
Apparatus for 
Syngas Production 
and Combustion 
from Biomass Pellet 
for Hot Clean Gas 
Production

การประชุมสัมนา

วิชาการรูปแบบ

พลังงานทดแทนสู่

ชุมชนแห่งประเทศ

ไทย คร้ังท่ี 13

14 พ.ค.
 64

6 ก.พ. 
64

68.5 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร. สมมาส แก้ว
ล้วน

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 60299130015 นางสาวปิยะดา  ดาวล้อม

จันทร์
มนุษยศาสตร์ สารสนเทศ

ศึกษา
พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของ
นักท่องเท่ียวไทยเจเน
เรชันวาย 

INFORMATION-
SEEKING BEHAVIORS 
OF THAI 
GENERATION Y 
TOURISTS 

พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของ
นักท่องเท่ียวไทยเจเน
เรชันวาย 

INFORMATION-
SEEKING BEHAVIORS 
OF THAI 
GENERATION Y 
TOURISTS 

วารสาร

สารสนเทศศาสตร

 / Journal of 

Information 

Science 

https://so03.tci-

thaijo.org/index.p

hp/jiskku/issue/vi

ew/16830

ปีท่ี 39 
ฉบับท่ี1 
มกราคม-
มีนาคม 
หน้าท่ี 
38-58

18 พ.ค.
 64

18 พ.ค.
 64

82 คะแนน
 ระดับ ดี

ผศ.ดร. ศศิพิมล 
ประพินพงศกร

หน้า 16



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 61199130353 นายเหมันต์  พรหมสนธ์ิ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
พัฒนาการ

อิทธิพลของการรับรู้
บรรยากาศทางวิชาการ
ท่ีมีต่อความผูกพันใน
การอ่านเชิงวิชาการใน
วัยรุ่นตอนปลายโดยมี
เอกลักษณ์แห่งตน การ
รับรู้ความสามารถแห่ง
ตนและการให้คุณค่าใน
การอ่านเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน 

THE EFFECT OF 
ACADEMIC 
ENVIRONMENT 
PERCEPTIONS ON 
ACADEMIC READING 
ENGAGEMENT IN 
LATE ADOLESCENCE: 
THE MEDIATING 
ROLE OF IDENTITY, 
SELF-EFFICACY AND 
VALUE OF READING 

อิทธิพลของการรับรู้
บรรยากาศทางวิชาการ
ท่ีมีต่อความผูกพันใน
การอ่านเชิงวิชาการใน
วัยรุ่นตอนปลายโดยมี
เอกลักษณ์แห่งตน การ
รับรู้ความสามารถแห่ง
ตนและการให้คุณค่าใน
การอ่านเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน 

THE EFFECT OF 
ACADEMIC 
ENVIRONMENT 
PERCEPTIONS ON 
ACADEMIC READING 
ENGAGEMENT IN 
LATE ADOLESCENCE: 
THE MEDIATING 
ROLE OF IDENTITY, 
SELF-EFFICACY AND 
VALUE OF READING 

วารสาร มจร 

สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์

ปีท่ี 9/
ฉบับท่ี 4/
ต.ค.-ธ.ค.
 / หน้า 
229-244

13 พ.ค.
 64

22 ม.ค.
 64

81 คะแนน
 ระดับ ดี

ผศ.ดร. สิทธิพงศ์ 
วัฒนานนท์สกุล

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 61199130408 นางสาวภรภัค  วงศ์อรุณ บัณฑิตวิทยาลัย จิตวิทยา

ประยุกต์
ผลของโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบ
ผสมผสานท่ีมีต่อการ
เห็นคุณค่าในตนเอง
ของนิสิตวิชาชีพครู

EFFECT OF 
ECLECTIC GROUP 
COUNSELING 
PROGRAMS ON THE 
SELF-ESTEEM OF 
STUDENT TEACHERS

ผลของโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบ
ผสมผสานท่ีมีต่อการ
เห็นคุณค่าในตนเอง
ของนิสิตวิชาชีพครู

EFFECT OF 
ECLECTIC GROUP 
COUNSELING 
PROGRAMS ON THE 
SELF-ESTEEM OF 
STUDENT TEACHERS

วารสารการวัดผล

ศึกษา

ปีท่ี 38 
ฉบับท่ี 34

22 พ.ค.
 64

27 พ.ค.
 64

73 คะแนน
 ระดับ ดี

อ.ดร. นฤมล พระ
ใหญ่

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

หน้า 17



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 61199110073 นางสาวพิมพ์กานดา  มณี
รัตน์

ทันต
แพทยศาสตร์

ทันตกรรมคลินิก การเลียนแบบ
กระบวนการคืนกลับแร่
ธาตุในธรรมชาติของ
เน้ือฟันมนุษย์โดยการ
ใช้แคลเซียมซิลิเกต
ซีเมนต์: การศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ 

THE BIOMIMETIC 
REMINERALIZATION 
OF HUMAN 
DENTINEBY 
CALCIUM-SILICATE 
CEMENT:IN VITRO 
STUDY 

การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการ
เลียนแบบกระบวนการ
คืนกลับแร0ธาตุใน
ธรรมชาติของเน้ือฟ=
นมนุษย? ระหว0าง 
แคลเซียมซิลเุกตซี
เมนต?และกลาสไอโอโน
เมอร?ซีเมนต?

A Comparison of 
Effectiveness in the 
Biomimetic 
Remineralization of 
Human Dentine 
between Calcium-
Silicate Cement and 
Glass-Ionomer 
Cement

งานประชุม

วิชาการระดับชาติ

 คร้ังท่ี 11 ด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยรังสิต

 ประจ าปี 2564

คร้ังท่ี 11
 หน้า 
277-287

14 ธ.ค. 
64

27 พ.ค.
 64

71.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ศิริจันทร์ 
เจียรพุฒิ

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 6 รำย)
1 59199130228 นายศุภฤกษ์  พุฒสโร ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริ

ยางควิทยา
การศึกษาการเรียบเรียง
เสียงประสานดนตรี
ร่วมสมัย กรณีศึกษาชุด
 ในดวงใจนิรันดร์ 
(บรรเลงเพลงฟ้า) โดย 
ชัยภัค ภัทรจินดา

A STUDY OF 
CONTEMPORARY 
MUSIC: CASE STUDY 
OF "STILL ON MY 
MIND" (BANLENG 
PLENG FAH) BY 
CHAIBHUK 
BHUTRACHINDA 

การเรียบเรียงดนตรี
ร่วมสมัยเพลง “ลม
หนาว” โดย ชัยภัค 
ภัทรจินดา

A Study of 
Contemporary 
Music Case Study of 
“Love in Spring” by 
Chaibhuk 
Bhutrachinda

วารสารดนตรีรังสิต

 มหาวิทยาลัย

รังสิต: Rangsit 

Music Journal

16/1/
ม.ค.-มิ.ย./
 102-104

7 พ.ค. 
64

10 พ.ค.
 64

86 คะแนน
 ระดับ ดี

ผศ.ดร. นัฏฐิกา 
สุนทรธนผล

หน้า 18



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 60199130224 นายจักรกฤษณ์  ชีวจ าเริญ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการปฏิบัติรวมวง 
ด้วยแบบฝึกหัดตาม
หลักแคนนอนส าหรับ
เคร่ืองลมทองเหลืองใน
วงโยธวาทิตระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
ราชพฤกษ์

THE STUDY OF 
BAND PRACTICE 
ACHIEVMENT WITH 
EXERCISE BASED ON 
CANON FOR BRASS 
INSTRUMENT IN 
MARCHING BAND 
LOWER SECONDARY 
SARASAS WITAED 
RATCHAPHRUEK 
SCHOOL 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการปฏิบัติรวมวง 
ด้วยแบบฝึกหัดตาม
หลักแคนนอนส าหรับ
เคร่ืองลมทองเหลืองใน
วงโยธวาทิตระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
ราชพฤกษ์

THE STUDY OF 
BAND PRACTICE 
ACHIEVMENT WITH 
EXERCISE BASED ON 
CANON FOR BRASS 
INSTRUMENT IN 
MARCHING BAND 
LOWER SECONDARY 
SARASAS WITAED 
RATCHAPHRUEK 
SCHOOL 

วารสารวิชาการ

ศึกษาศาสตร์ มศว

ปีท่ี 22 
ฉบับท่ี 1

30 มี.ต.
 64

27 พ.ค.
 64

71 คะแนน
 ระดับ ดี

ผศ.ดร. นัฏฐิกา 
สุนทรธนผล

3 61199130168 นางสาวจิรภัทร์  ถ่ินทะเล ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโสต
ทักษะทางดนตรีด้วย
ชุดกิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างโสตทักษะ
ทางดนตรี ตามแนวคิด
ของโคดาย ส าหรับ
นักเรียนขับร้องประสาน
เสียง โรงเรียนเปรม
ประชาวัฒนา

THE STUDY OF 
LEARNING 
ACHIEVEMENT IN 
EAR-TRAINING BY 
USING ACTIVITY 
PACKAGE TO 
ENHANCE EAR-
TRAINING BASED ON 
THE CONCEPT OF 
KODALY FOR 
CHORAL STUDENTS 
AT 
PREMPRACHAWATTA
NA SCHOOL 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโสต
ทักษะทางดนตรีด้วย
ชุดกิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างโสตทักษะ
ทางดนตรี ตามแนวคิด
ของโคดาย ส าหรับ
นักเรียนขับร้องประสาน
เสียง โรงเรียนเปรม
ประชาวัฒนา

THE STUDY OF 
LEARNING 
ACHIEVEMENT IN 
EAR-TRAINING BY 
USING ACTIVITY 
PACKAGE TO 
ENHANCE EAR-
TRAINING BASED ON 
THE CONCEPT OF 
KODALY FOR 
CHORAL STUDENTS 
AT 
PREMPRACHAWATTA
NA SCHOOL 

วารสาร มจร พุทธ

ปัญญาปริทรรศน์

ปีท่ี 6 
ฉบับท่ี 2 
พ.ค. -ส.ค.
 64

2 เม.ย. 
64

18 พ.ค.
 64

75.65 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. สิชฌน์เศก 
ย่านเดิม

หน้า 19



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

4 61199130167 นางสาวกุลจิรา  เฉลิมธารา
นุกูล

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ด้านโสตทักษะ โดยการ
ใช้ชุดการสอนคาซู ตาม
แนวคิดโคดาย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ 

THE STUDY OF 
LEANING 
ACHIEVEMENT IN 
AURAL SKILLS BY 
USING KAZOO 
INSTRUCTIONAL 
PACKAGE BASED ON 
KODALY APPROACH 
OF GRADE SEVEN 
STUDENTS AT 
TRIAMUDOMSUKSAN
OMKLAO 
SAMUTPRAKAN 
SCHOOL

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ด้านโสตทักษะ โดยการ
ใช้ชุดการสอนคาซู ตาม
แนวคิดโคดาย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ 

THE STUDY OF 
LEANING 
ACHIEVEMENT IN 
AURAL SKILLS BY 
USING KAZOO 
INSTRUCTIONAL 
PACKAGE BASED ON 
KODALY APPROACH 
OF GRADE SEVEN 
STUDENTS AT 
TRIAMUDOMSUKSAN
OMKLAO 
SAMUTPRAKAN 
SCHOOL

การจัดการ

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม คร้ังท่ี 7

คร้ังท่ี 7 7 ม.ค. 
64

18 พ.ค.
 64

81 คะแนน
 ระดับ ดี

ผศ.ดร. นัฏฐิกา 
สุนทรธนผล

5 61199130173 นางสาวพัฒน์ณรี  ลีวิวัฒน
โชต

ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์
เดอร์โดยใช้ชุดการสอน
มัลติมีเดีย เร่ือง รีคอร์
เดอร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธ์ิ 

The Study of 
Practicing Recorder 
Achievement By 
Using Multimedia 
"Recorder" for 
Primary 6 students 
at WatthongSamrit 
School 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์
เดอร์โดยใช้ชุดการสอน
มัลติมีเดีย เร่ือง รีคอร์
เดอร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธ์ิ 

The Study of 
Practicing Recorder 
Achievement By 
Using Multimedia 
"Recorder" for 
Primary 6 students 
at WatthongSamrit 
School 

การประชุม

วิชาการระดับชาติ 

"การจัดการ

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม"

คร้ังท่ี 7 2 เม.ย. 
64

18 พ.ค.
 64

74.66 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. นัฏฐิกา 
สุนทรธนผล

หน้า 20



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 มิถุนำยน 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  6/2564 (เดือน มิถุนำยน 2564)
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ เดือน กรกฎำคม 2564

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

6 61199130175 นายพิจักษณ์  ถาวรานุรักษ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
การเป่าแซ็กโซโฟน
เบ้ืองต้น ด้วยชุด
แบบฝึกหัดแซ็กโซโฟน
เบ้ืองต้นของนักเรียนวง
โยธวาทิต โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย 

THE STUDY OF 
LEARNING 
ACHIEVEMENT IN 
BASIC SAXOPHONE 
PRACTICE BY USING 
BASIC SAXOPHONE 
PRATICE SKILL 
PACKAGE OF 
SUANKULARB 
MILITARYBAND 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
การเป่าแซ็กโซโฟน
เบ้ืองต้น ด้วยชุด
แบบฝึกหัดแซ็กโซโฟน
เบ้ืองต้นของนักเรียนวง
โยธวาทิต โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย 

THE STUDY OF 
LEARNING 
ACHIEVEMENT IN 
BASIC SAXOPHONE 
PRACTICE BY USING 
BASIC SAXOPHONE 
PRATICE SKILL 
PACKAGE OF 
SUANKULARB 
MILITARYBAND 

วารสาร มจร พุทธ

ปัญญาปริทรรศน์

ปีท่ี 6 
ฉบับท่ี 2 
พ.ค. -ส.ค.
 64

2 เม.ย. 
64

15 พค 
64

71.6 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ประพันธ์
ศักด์ิ พุ่มอินทร์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือน มิถุนำยน ท้ังหมด จ ำนวน 48 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม

1 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 2 2

2 บัณฑิตวิทยำลัย 1 1 2

3 วิศวกรรมศำสตร์ 3 1 4

4 ศึกษำศำสตร์ 2 2

5 ศิลปกรรมศำสตร์ 6 1 7

6 มนุษยศำสตร์ 2 1 3

7 แพทยศำสตร์ 1 1

8 บริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม 16 16

9 วิทยำศำสตร์ 10 10

10 ทันแพทยศำสตร์ 1 1

39 9 48รวม

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก

หน้า 21


