
 
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562   

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 
                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

  ระดับปริญญาเอก   

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา คณิตศาสตร์   

1 58199120005 นำยธีรเษฐ์ เรืองสุขอนันต์   
 สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา    

1 57199120090 นำงสำวโรซวรรณำ เซพโฆลำม   
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา กายภาพบ าบัด    

1 56199120041 นำงสำวธิติมำศ วินัยรักษ์   
     
 

 
 

ระดับปริญญาโท 
  

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา จิตวิทยาการแนะแนว   

1 60199130148 นำยมำรุต ศักดิ์แสงวิจิตร   
 สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ   
1 60199130161 นำยศิรธันย์ ชัยธรธนำวัฒน์   
    

 



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

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

คณะกำยภำพบ ำบัด (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 56199120041 นางสาวธิติมาศ  วินัยรักษ์ คณะ

กายภาพบ าบัด
กายภาพบ าบัด การพัฒนาแบบประเมนิ

ทางคลินิกฉบับยอ่
ส าหรับทดสอบสาเหตุ
ความบกพร่องในการ
ทรงตัวส าหรับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองระยะ
หละงเฉยีบพลัน

Development Of 
Short Form Clinical 
Test For Assessing 
Causes Of Balance 
Deficits In Patients 
With Subacute Stroke

Comparison of 
measurement 
properties of three 
shortened versions of 
the balande 
evaluation systems 
test (BESTest) in 
people with subacute 
stroke

Journal of 

Rehabilitatinn 

Medicine

14 ก.ย. 
61

2 ก.ย. 62 83.18 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข

คณะวทิยำศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 2 รำย)
1 58199120005 นายธีรเชษฐ์  เรืองสุขอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การพัฒนากจิกรรมการ

เรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถ
ในการแกป้ัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ผ่านการ
แกป้ัญหาและการต้ัง
ปัญหาทางเรขาคณิต 
ส าหรับนักเรียน
หอ้งเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น

The development of 
instructional activities 
to enhance mathe 
matical creative 
problem solving 
ability through 
problem silving and 
problem posing in 
geometry for 
enrichment science 
classroom students in 
lower secondary 
school

การพัฒนากจิกรรมการ
เรียนการสอนที่
เสริมสร้างความสามารถ
ในการแกป้ัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ผ่านการ
แกป้ัญหาและการต้ัง
ปัญหาทางเรขาคณิต 
ส าหรับนักเรียน
หอ้งเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น

The development of 
instructional activities 
to enhance mathe 
matical creative 
problem solving 
ability through 
problem silving and 
problem posing in 
geometry for 
enrichment science 
classroom students in 
lower secondary 
school

วารสารวิจยัและ
พัฒนาหลักสูตร

ปีที ่10 
ฉบับที ่1 
ม.ค. - ม.ิย.
 63

19 ก.ค. 
62

24 ต.ค. 
62

80 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.รุ่งฟ้า จนัทร์จารุ
ภรณ์

2 57199120090 นางสาวโรซวรรณณา        
เซพโฆลาม

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ศึกษา

การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ประวัติศาสตร์ของ
นักวิทยาศาสตร์อสิลาม
เพือ่พัฒนาความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาตร์
ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่1 
โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม

Usage of the history 
of islamic scientists 
to enhance the 
understanding of the 
nature of science of 
seventh grade 
students in islamic 
private school

ความเขา้ใจและการ
จดัการเรียนรู้ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ของครู
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา
อสิลามในจงัหวัดยะลา

Science teachers' 
Understanding and 
teaching of nature of 
science in Islamic 
private schools in 
Yala province

วารสารอลัฮิกมะฮ 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

ปีที ่7 
ฉบับที ่14
 ก.ค.-ธ.ค. 
60 หน้า 
128-140

9 ต.ค. 62 21 ธ.ค. 
61

76.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 12/2562 (วนัที ่6 พฤศจกิำยน 2562)
ประจ ำเดอืน พฤศจกิำยน 2562

หน้า 1



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

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2562

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 12/2562 (วนัที ่6 พฤศจกิำยน 2562)
ประจ ำเดอืน พฤศจกิำยน 2562

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 60199130148 นายมารุต  ศักด์ิแสงวจิิตร คณะศึกษาศาสตร์ จิตวทิยาการแนะ

แนว
การเสริมสร้างความหยุน่ตัว
ของนักเรียนในครอบครัวแม่
เล้ียงเด่ียวด้วยการให้
ค าปรึกษากลุ่ม

Enhancement of 
resilience among single-
mom family students 
through grop counseling

การเสริมสร้างความหยุน่ตัว
ของนักเรียนในครอบครัวแม่
เล้ียงเด่ียวด้วยการให้
ค าปรึกษากลุ่ม

Enhancement of 
resilience among single-
mom family students 
through grop counseling

วารสารวจิัยทางการ
ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว

ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2 
ก.ค.-ธ.ค. 62

4 ต.ค. 62 24 ต.ค. 
62

90 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

รศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

2 60199130161 นายศิรธนัย ์ชัยธรธนาวฒัน์ คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การพัฒนาทักษะทางสังคม
ของนักเรียนออทิสติก 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยการสอนด้วยกลุ่มเพื่อน
ร่วมกบัการแสดงบทบาท
สมมุติ

Development of socoal 
skills among students 
with autism in grade 
three using peer-
mediated intervention 
and role play

การพัฒนาทักษะทางสังคม
ของนักเรียนออทิสติก 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยการสอนด้วยกลุ่มเพื่อน
ร่วมกบัการแสดงบทบาท
สมมุติ

Development of socoal 
skills among students 
with autism in grade 
three using peer-
mediated intervention 
and role play

วารสารวจิัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ มศว

เล่มปีที่ 8 
ฉบับที่ 2 
(ด.ค. - ธ.ค. 
62)

23 ก.ย. 
62

24 ต.ค. 
62

83 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุธาวัลย ์หาญ
ขจรสุข

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน พฤศจกิำยน 2562 ทัง้หมด จ ำนวน 5 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม
1 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 1
2 คณะวทิยำศำสตร์ 2 2
3 คณะศึกษำศำสตร์ 2 2

2 3 5รวม

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก

หน้า 2


