
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

  

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   

1 60199150039 นำงธิติมำวดี สกุลศิลป์ศิริ   
 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 58199150002 นำยนิติพันธ์ บุตรฉุย   
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   

1 59199150047 นำงสำวหนึ่งฤทัย มะลำไวย์   
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)   

 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ   

1 59199120006 นำงสำวญดำ สัตตะรุจำวงษ์   
     

   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  14 มิถุนำยน 2565 
 

โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 



 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   

1 62199130185 นำยกันต์ธร หิรัญลักษณ์   
2 62199130200 นำงสำวสิริกำนต์ ทิพย์ภักดี   
 สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ   

1 62199130204 นำงสำวรุ่งนภำ อุบำลี   
 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   

1 61199130015 นำงสำวฉัตรสุดำ ขุนเพ็ง   
2 61199130020 นำงสำวนลพรรณ ไชยชนะ   
3 61199130025 นำงสำวปุณยำพร พลำยงำม   
 สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ   

1 61199130158 นำยณัฏฐพัชร ปวงสุข   
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   

1 62199130264 นำงสำวชนิกำนต์ จันทร์วิทยำนุชิต   
2 62199130266 นำงสำวบัณทิตำ ลำภำพันธ์   
3 62199130270 นำยพีระ แก้วสอำด   
 สาขาวิชา การจัดการ   

1 61199130277 นำงสำวสุธำวัลย์ พัชรครุกำนนท์   
2 62199130246 นำงสำวกมลพรรณ วันตำ   
3 62199130406 นำยณัฐพล ศิริขจรกิจ   
    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา ตจวิทยา   

1 62199110029 นำงสำวปุนญนันท์ บุญชญำ   
 สาขาวิชา ทันตกรรมคลินิก   

1 62199110060 นำงสำวละอองดำว อมรวิชิตเวช   
 สาขาวิชา วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   

1 61199110082 นำงสำวอัญจิดำ ชวนะโรจนฤทธิ์   
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 61199130226 นำยอธิษฐ์ ทวีธนธำตรี   
 สาขาวิชา ภาษาไทย   

1 61199130092 นำยLIBO LU   
2 61199130425 นำยนครินทร์ แสงสวำท   
 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการ   

1 62199130443 นำงสำวกนกวรรณ สมฤทธิ์   
     

   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  14 มิถุนำยน 2565 

โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
ท่ี/วันท่ี
น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 60199150039 นางธิติมาวดี สกุลศิลป์ศิริ ศึกษาศาสตร์ การบริหาร

การศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

THE EDUCATIONAL 
ADMINISTRATION OF 
VOCATIONAL AND 
UPPER SECONDARY 
CURRICULUM (DUAL 
EDUCATION) IN THE 
EASTERN SPECIAL 
DEVELOPMENT ZONE

การบริหารจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

THE EDUCATIONAL 
ADMINISTRATION OF 
VOCATIONAL AND 
UPPER SECONDARY 
CURRICULUM (DUAL 
EDUCATION) IN THE 
EASTERN SPECIAL 
DEVELOPMENT ZONE

วารสาร
สังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี 6

1 เม.ย. 
65

12 เม.ย.
 65

94.8 
คะแนน 
ระดับ ดี

อาจารย์ ดร. สมบูรณ์
 บูรศิริรักษ์

คณะพลศึกษำ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ระดับปริญญำเอก

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

หน้า 1



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 58199150039 นายนิติพันธ์ บุตรฉุย พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การพัฒนาโปรแกรม
กิจกรรมความฉลาดรู้
ทางกายเพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการ การ
เคล่ือนไหวพ้ืนฐานของ
เด็กอายุ 7-9 ปี

THE DEVELOPMENT 
OF PHYSICAL 
LITERACY ACTIVITIES 
PROGRAM FOR 
ENHANCING  
DEVELOPMENT OF 
FUNDAMENTAL 
MOVEMENTS OF 7-9 
YEAR OLD CHILDREN

แนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมกิจกรรมความ
ฉลาดรู้ทางกายเพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาการการ
เคล่ือนไหวพ้ืนฐาน ของ
เด็กอายุ 7-9 ปี

GUIDELINES FOR 
DEVELOPING A 
PHYSICAL LITERACY 
PROGRAM FOR 
ENHANCING 
FUNDAMENTAL 
MOVEMENT 
DEVELOPMENT OF 
CHILDREN AGED 7-9 
YEARS

สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร

ปีท่ี 28 
ฉบับท่ี 4

13 ส.ค. 
64

8 เม.ย. 
65

66 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รองศาสตราจารย์ ดร.
 สุปราณี ขวัญบุญ
จันทร

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)

หน้า 2



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 59199150047 นางสาวหน่ึงฤทัย มะลาไวย์ สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

การวิจัย
พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ 
(เน้นวิจัย)

รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและประสิทธิผล
ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือ พัฒนา
พฤติกรรมการทํางาน
เป็นทีมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
สํานักงานเขต พ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3

CAUSAL 
RELATIONSHIP MODEL 
AND EFFECTS OF 
LEARNING ACTIVITIES 
TO DEVELOP THE 
TEAMWORK 
BEHAVIOR OF 
PRIMARY STUDENTS 
AT EDUCATIONAL 
SERVICE AREA, ROI-ET 
3

ประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมการ
ทํางาน เป็นทีม ของ
นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีท่ี 6 สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3

EFFECTIVENESS OF 
LEARNING ACTIVITIES 
TO DEVELOPMENT 
TEAMWORK 
BEHAVIOR OF 
PRIMARY STUDENTS 
IN PRATHOMSUKSA 6 
AT ROI-ET PRIMARY 
EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 
3

วารสาร
สังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปัท่ี 7 
ฉบับท่ี 5

31 มี.ค. 
64

11 ก.พ. 
65

80 คะแนน 
ระดับ ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)

หน้า 3



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 59199150047 นางสาวญดา สัตตะรุจาวงษ์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ 
และ บรรทัดฐานของ
ผู้ใหญ่ในวรรณกรรม
ชุดเครสโตมานซี ของ ได
อาน่า วิน โจนส์

A PORTRAYAL OF 
POWER RELATIONS 
AND 
AETONORMATIVITY IN 
DIANA WYNNE 
JONES’S 
CHRESTOMANCI 
SERIES  

ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ 
และ บรรทัดฐานของ
ผู้ใหญ่ในวรรณกรรม
ชุดเครสโตมานซี ของ ได
อาน่า วิน โจนส์

A PORTRAYAL OF 
POWER RELATIONS 
AND 
AETONORMATIVITY IN 
DIANA WYNNE 
JONES’S 
CHRESTOMANCI 
SERIES  

วารสาร
มนุษยศาสตร์วิชาการ

ปีท่ี 29 
ฉบับท่ี 1

18 ก.พ. 
65

22 เม.ย.
 65

85 คะแนน 
ระดับ ดี

อาจารย์ ดร.นราธิป 
ธรรมวงศา

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 6 รำย)
1 62199130185 นายกันต์ธร หิรัญลักษณ์ ศึกษาศาสตร์ การบริหาร

การศึกษา
ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนใน
สถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
สระบุรี

PROFESSIONAL 
LEARNING 
COMMUNITY 
AFFECTING ON 
STUDENT QUALITY IN 
SCHOOLS UNDER THE 
SECONDARY 
EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 
SARABURI 

ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนใน
สถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
สระบุรี

PROFESSIONAL 
LEARNING 
COMMUNITY 
AFFECTING ON 
STUDENT QUALITY IN 
SCHOOLS UNDER THE 
SECONDARY 
EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 
SARABURI 

วารสารบริหาร
การศึกษา มศว

ปีท่ี 19 
ฉบับท่ี 36

20 เม.ย.
 65

22 เม.ย.
 65

87.03 
คะแนน 
ระดับ ดี

อาจารย์ ดร. สมบูรณ์
 บูรศิริรักษ์

ระดับปริญญำโท

หน้า 4



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 62199130200 นางสาวสิริกานต์ ทิพย์ภักดี ศึกษาศาสตร์ การบริหาร
การศึกษา

การบริหารจัดการ
ห้องเรียนพิเศษใน
โรงเรียนระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ของจังหวัด
อ่างทอง

MANAGEMENT OF 
SPECIAL 
FUNDAMENTAL 
EDUCATION 
PROGRAMS IN 
ANGTHONG PROVINCE 

การบริหารจัดการ
ห้องเรียนพิเศษใน
โรงเรียนระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ของจังหวัด
อ่างทอง

MANAGEMENT OF 
SPECIAL 
FUNDAMENTAL 
EDUCATION 
PROGRAMS IN 
ANGTHONG PROVINCE 

วารสารบริหาร
การศึกษา มศว

ปีท่ี 18 
ฉบบัท่ี 35

31 มี.ค. 
65

11 ก.พ. 
65

87.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ทวีศิลป์ กุลนภาดล

3 62199130204 นางสาวรุ่งนภา อุบาลี ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การศึกษาผลของการใช้
เร่ืองราวทางสังคมผ่าน
การ์ตูนอนิเมช่ันเพ่ือ
พัฒนาทักษะการรอคอย 
ของเด็กออทิสติกใน
ระดับปฐมวัย

A STUDY ON EFFECTS 
OF ANIMATED SOCIAL 
STORIES ON 
PROMOTING WAITING 
SKILLS OF 
PRESCHOOL 
CHILDREN WITH 
AUTISM

การศึกษาผลของการใช้
เร่ืองราวทางสังคมผ่าน
การ์ตูนอนิเมช่ันเพ่ือ
พัฒนาทักษะการรอคอย 
ของเด็กออทิสติกใน
ระดับปฐมวัย

A STUDY ON EFFECTS 
OF ANIMATED SOCIAL 
STORIES ON 
PROMOTING WAITING 
SKILLS OF 
PRESCHOOL 
CHILDREN WITH 
AUTISM

วารสารวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา
พิเศษ ศูนย์พัฒนา
การศึกษาพิเศษ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ

ปีท่ี 11 
ฉบับท่ี 1

28 มี.ค. 
65

31 มี.ค. 
65

88 คะแนน 
ระดับ ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. กนกพร วิบูล
พัฒนะวงศ์
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ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

4 61199130015 นางสาวฉัตรสุดา ขุนเพ็ง ศึกษาศาสตร์ วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจัดการ
เรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้เคมี
ท่ีเน้นการพัฒนามโน
ทัศน์ร่วมกับเทคนิคของ
โพลยาเร่ือง กรด-เบส 
สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5

EFFECTS OF 
CHEMISTRY TEACHING 
THROUGH 
CONCEPTUAL 
DEVELOPMENT WITH 
POLYA'S TECHNIQUE 
ON ACID-BASE FOR 
ELEVENTH GRADE 
STUDENTS

ผลการจัดการเรียนรู้เคมี
ท่ีเน้นการพัฒนามโน
ทัศน์ร่วมกับเทคนิคของ
โพลยาเร่ือง กรด-เบส 
สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5

EFFECTS OF 
CHEMISTRY TEACHING 
THROUGH 
CONCEPTUAL 
DEVELOPMENT WITH 
POLYA'S TECHNIQUE 
ON ACID-BASE FOR 
ELEVENTH GRADE 
STUDENTS

วารสารครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลันราช
ภัฎมหาสารคาม

ปีท่ี 19 
ฉบับท่ี 1

2 ธ.ค. 64 12 เม.ย.
 65

80 คะแนน 
ระดับ ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. วันเพ็ญ ประทุม
ทอง

หน้า 6



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

5 61199130020 นางสาวนลพรรณ ไชยชนะ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจัดการ
เรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิคการใช้คําถามท่ี
ส่งผลต่อ ความสามารถ
ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์เชิง
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4

EFFECTS OF 
CONTEXT-BASED 
LEARNING WITH 
QUESTIONING 
TECHNIQUES ON 
SCIENTIFIC 
EXPLANATION ABILITY 
OF FOURTH GRADE 
STUDENTS 

ผลการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิคการใช้คําถามท่ี
ส่งผลต่อ ความสามารถ
ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์เชิง
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4

EFFECTS OF 
CONTEXT-BASED 
LEARNING WITH 
QUESTIONING 
TECHNIQUES ON 
SCIENTIFIC 
EXPLANATION ABILITY 
OF FOURTH GRADE 
STUDENTS 

วารสารบัณฑิตวิจัย ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี 2

12 เม.ย.
 65

12 เม.ย.
 65

86.13 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. เกริก ศักด์ิสุภาพ

หน้า 7



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

6 61199130025 นางสาวปุณยาพร พลายงาม ศึกษาศาสตร์ วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจัดการ
เรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็ม เร่ือง การ
เจริญเติบโตของพืช ท่ี
ส่งผลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5

EFFECTS OF STEM 
LEARNING APPROACH 
ON PLANT GROWTH 
TOWARDS CREATIVE 
PROBLEM SOLVING 
AND LEARNING 
ACHIEVEMENT OF 
ELEVENTH GRADE 
STUDENTS

ผลการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาท่ี
ส่งผลต่อความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5

EFFECTS OF STEM 
EDUCATION 
APPROACH TOWARDS 
CREATIVE PROBLEM 
SOLVING OF 
MATHAYOM SUKSA 5 
STUDENTS

วารสารบัณฑิตวิจัย ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี 2

20 เม.ย.
 65

28 เม.ย.
 65

84.88 แนน
 ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. เกริก ศักด์ิสุภาพ

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
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ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 61199130158 นายณัฏฐพัชร ปวงสุข ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม่และ ฐานวิถีชีวิต
ใหม่ สู่เจเนอเรชันซีโดย
ใช้นาฏศิลป์สร้างสรรค์

KNOWLEDGE 
DISSEMINATION FOR 
GENERATION Z ON 
PREVENTING COVID-
19 AND THE NEW 
NORMAL BY MEANS 
OF CREATIVE DANCE

การเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม่และ ฐานวิถีชีวิต
ใหม่ สู่เจเนอเรชันซีโดย
ใช้นาฏศิลป์สร้างสรรค์

KNOWLEDGE 
DISSEMINATION FOR 
GENERATION Z ON 
PREVENTING COVID-
19 AND THE NEW 
NORMAL BY MEANS 
OF CREATIVE DANCE

วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีท่ี 23 
ฉบับท่ี 2

21 เม.ย.
 65

22 เม.ย.
 65

83.3 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธรากร จันทนะสา
โร

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม (ป.โท จ ำนวน 6 รำย)

หน้า 9



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 62199130264 นางสาวชนิกานต์ จันทร์วิทยา
นุชิต

บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการย่ืน
แบบแสดงรายการและช 
าระภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตในเขต
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 29

FACTORS 
INFLUENCING THE 
EFFICIENCY OF 
INDIVIDUAL TAX 
FILING AND PAY 
PERSONAL INCOME 
TAX SYSTEM 
THROUGH THE 
INTERNET IN 
BANGKOK AREA  
REVENUE OFFICE 29

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการย่ืน
แบบแสดงรายการและช 
าระภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตในเขต
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 29

FACTORS 
INFLUENCING THE 
EFFICIENCY OF 
INDIVIDUAL TAX 
FILING AND PAY 
PERSONAL INCOME 
TAX SYSTEM 
THROUGH THE 
INTERNET IN 
BANGKOK AREA  
REVENUE OFFICE 29

www.mba.swu.ac.th 22 เม.ย.
 65

28 เม.ย.
 65

74 คะแนน 
ระดับ ดี

อาจารย์ ดร.
เศรษฐวัสภ์ุ พรมสิทธ์ิ

หน้า 10



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 62199130266 นางสาวบัณทิตา ลาภาพันธ์ บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคํ้า
จุนท่ีมีอิทธิพลต่อประ
สิทธิภําพในการ
ปฏิบัติงานของ พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ
ห้างสรรพสินค้าสาขาชิด
ลม กรุงเทพมหานคร

MOTIVATION AND 
HYGIENE FACTORS 
AFFECTING 
PERFORMANCE THE 
EMPLOYEES 
OPERATIONAL LEVEL 
OF CENTRAL 
DEPARTMENT STORE 
CHIDLOM BRANCH 
BANGKOK

จูงใจ และปัจจัยค้ําจุนท่ี
มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ
ห้างสรรพสินค้าสาขาชิด
ลม กรุงเทพมหานคร 

MOTIVATION AND 
HYGIENE FACTORS 
AFFECTING 
PERFORMANCE THE 
EMPLOYEES 
OPERATIONAL LEVEL 
OF CENTRAL 
DEPARTMENT STORE 
CHIDLOM BRANCH 
BANGKOK 

www.mba.swu.ac.t
h

19 ม.ค. 
65

22 เม.ย.
 65

73 คะแนน 
ระดับ ดี

อาจารย์ ดร.
เศรษฐวัสภ์ุ พรมสิทธ์ิ

หน้า 11



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

3 62199130270 นายพีระ แก้วสอาด บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ อิทธิพลของบรรยากาศ
องค์การท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบมจ.
ธนาคารกรุงไทย 
สํานักงานใหญ่

INFLUENCE OF 
ORGANIZATIONAL 
CLIMATE AFFECTING 
EMPLOYEES 
COMMITMENT OF 
KRUNGTHAI BANK 
HEAD OFFICE

อิทธิพลของบรรยากาศ
องค์การท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบมจ.
ธนาคารกรุงไทย 
สํานักงานใหญ่

INFLUENCE OF 
ORGANIZATIONAL 
CLIMATE AFFECTING 
EMPLOYEES 
COMMITMENT OF 
KRUNGTHAI BANK 
HEAD OFFICE

www.mba.swu.ac.t
h

19 ม.ค. 
65

28 เม.ย.
 65

73.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

อาจารย์ ดร.
เศรษฐวัสภ์ุ พรมสิทธ์ิ

หน้า 12



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

4 61199130277 นางสาวสุธาวัลย์ พัชรครุกา
นนท์

บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือวาโก้ท
ราเวลบรา บราม้วนได้
ของ ผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร

FACTORS AFFECTING 
BUYING BEHAVIOR OF 
WACOAL TRAVEL 
BRAS AMONG THAI 
FEMALE CONSUMERS 
IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN  
AREA SUTHAWAN 
PATCHARAKARUKANO
N

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือวาโก้ท
ราเวลบรา บราม้วนได้
ของ ผู้บริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร

FACTORS AFFECTING 
BUYING BEHAVIOR OF 
WACOAL TRAVEL 
BRAS AMONG THAI 
FEMALE CONSUMERS 
IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN  
AREA SUTHAWAN 
PATCHARAKARUKANO
N

www.mba.swu.ac.t
h

2 ก.พ. 65 22 เม.ย.
 65

70.3 
คะแนน 
ระดับ ดี

อาจารย์ ดร.ญาณพล 
แสงสันต์

หน้า 13



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

5 62199130246 นางสาวกมลพรรณ วันตา บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด การยอมรับเทคโนโลยี
และการรับรู้ความเส่ียงท่ี
มีผลต่อความต้ังใจใช้
บริการการ ทําธุรกรรม 
ผ่าน QR CODE ธนาคาร
ออมสินของผู้บริโภคเจน
เนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร

TECHNOLOGY 
ACCEPTANCE AND 
PERCEIVED RISK 
AFFECTING 
GENERATION Y 
CONSUMERS' 
INTENTION TO USE 
QR CODE 
TRANSACTION OF GSB 
BANK IN THE 
BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

การยอมรับเทคโนโลยี
และการรับรู้ความเส่ียงท่ี
มีผลต่อความต้ังใจใช้
บริการการ ทําธุรกรรม 
ผ่าน QR CODE ธนาคาร
ออมสินของผู้บริโภคเจน
เนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร

TECHNOLOGY 
ACCEPTANCE AND 
PERCEIVED RISK 
AFFECTING 
GENERATION Y 
CONSUMERS' 
INTENTION TO USE 
QR CODE 
TRANSACTION OF GSB 
BANK IN THE 
BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

www.mba.swu.ac.t
h

3 เม.ย. 
65

22 เม.ย.
 65

64.67 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อาจารย์ ดร.อัจฉรียา 
ศักด์ินรงค์

หน้า 14



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

6 62199130406 นายณัฐพล ศิริขจรกิจ บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด แรงจูงใจและทัศนคติท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ประกันชีวิตแบบบํานาญ
 บริษัทเมืองไทยประกัน
ชีวิตของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

MOTIVATION AND 
ATTITUDE TOWARD 
CONSUMERS’ 
PURCHASING 
DECISION OF 
PENSION LIFE 
INSURANCE, MUANG 
THAI LIFE ASSURANCE 
PCL. IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

แรงจูงใจและทัศนคติท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ประกันชีวิตแบบบํานาญ
 บริษัทเมืองไทยประกัน
ชีวิตของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

MOTIVATION AND 
ATTITUDE TOWARD 
CONSUMERS’ 
PURCHASING 
DECISION OF 
PENSION LIFE 
INSURANCE, MUANG 
THAI LIFE ASSURANCE 
PCL. IN THE BANGKOK 
METROPOLITAN AREA

www.mba.swu.ac.t
h

3 เม.ย. 
65

22 เม.ย.
 65

68.02 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อาจารย์ ดร.อัจฉรียา 
ศักด์ินรงค์

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 62199110029 นางสาวปุนญนันท์ บุญชญา แพทยศาสตร์ ตจวิทยา การศึกษาระยะเวลาของ

เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ท่ี
ความเข้มข้น 1.25% 
2.5% 5% และ 10% 
กับประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังการเจริญของเช้ือ
คิวติแบคทีเรียมแอคเน่ 
ในหลอดทดลอง

EFFICACY OF 1.25% 
2.5% 5% AND 10% 
BENZOYL PEROXIDE 
ON TIME KILLING 
PROFILE OF 
CUTIBACTERIUM 
ACNES INHIBITION IN 
VITRO

ระยะเวลาท่ีน้อยท่ีสุดของ
เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ท่ี
ความเข้มข้น 1.25% 
2.5% 5% และ 10% กับ
 ประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังการเจริญของเช้ือ
คิวติแบคทีเรียมแอคเน่
ในหลอดทดลอง

Minimum Contact 
Time of 1.25%, 2.5%, 
5% and 10% Benzoyl 
Peroxide for a 
Bactericidal Effect 
Against 
Cutibacterium acnes

Clinical, Cosmetic 
and 
Investigational 
Dermatology

10-มี.ค.-65 19 ก.ค. 
64

8 เม.ย. 
65

71 คะแนน 
ระดับ ดี

รองศาสตราจารย์ ดร.
มาลัย ทวีโชติภัทร์

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
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ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 62199110060 นางสาวละอองดาว อมรวิชิต
เวช

ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก ความแข็งแรงยึดเฉือน
ระหว่างลิเทียมไดซิลิเกต
กับไทเทเนียมท่ีปรับปรุง
 พ้ืนผิวต่างกัน

SHEAR BOND 
STRENGTH OF 
LITHIUM DISILICATE 
GLASS-CERAMIC 
BONDED WITH 
VARIOUS SURFACE-
TREATED TITANIUM

ความแข็งแรงยึดเฉือน
ระหว่างลิเทียมไดซิลิเกต
กับไทเทเนียมท่ีปรับปรุง
 พ้ืนผิวต่างกัน

SHEAR BOND 
STRENGTH OF 
LITHIUM DISILICATE 
GLASS-CERAMIC 
BONDED WITH 
VARIOUS SURFACE-
TREATED TITANIUM

Hindawi 
International 
Journal of 
Dentistry

Volume 
2022

9 ส.ค. 64 22 เม.ย.
 65

69.33 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทพญ. มะลิ พลานุ
เวช

2 61199110082 นางสาวอัญจิดา ชวนะโรจน
ฤทธ์ิ

ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาการช่อง
ปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล

การศึกษาความเข้ากันได้
ทางชีวภาพของอณูไวรัส
จากใบยาสูบต่อเซลล์
กระดูก เบ้าฟันมนุษย์

BIOCOMPATIBILITY 
STUDY OF TOBACCO 
MOSAIC VIRUS 
NANOPARTICLES ON 
HUMAN ALVEOLAR 
BONE CELLS

การศึกษาความเข้ากันได้
ทางชีวภาพของอณูไวรัส
จากใบยาสูบต่อเซลล์
กระดูก เบ้าฟันมนุษย์

BIOCOMPATIBILITY 
STUDY OF TOBACCO 
MOSAIC VIRUS 
NANOPARTICLES ON 
HUMAN ALVEOLAR 
BONE CELLS

Journal of Oral 
Biology and 
Craniofacial 
Research

Volume 
2022

15 ธ.ค. 
63

28 เม.ย.
 65

71 คะแนน 
ระดับ ดี

รองศาสตราจารย์ ดร.
สรสัณห์ รังสิยานนท์

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 61199130226 นายอธิษฐ์ ทวีธนธาตรี บัณฑิตวิทยาลัย จิตวิทยาประยุกต์ ผลของโปรแกรมการให้

คําปรึกษากลุ่มด้วย
วิธีการบําบัดความคิด
และพฤติกรรม เพ่ือลด
พฤติกรรมเส่ียงติดเกม
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น

EFFECTIVENESS OF 
GROUP COUNSELLING 
PROGRAM WITH 
COGNITIVE BEHAVIOR 
THERAPY TO REDUCE 
RISK OF GAME 
ADDICTING BEHAVIOR 
AMONG JUNIOR 
SCHOOL STUDENTS 

ผลของโปรแกรมการให้
คําปรึกษากลุ่มด้วย
วิธีการบําบัดความคิด
และพฤติกรรม เพ่ือลด
พฤติกรรมเส่ียงติดเกม
ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น

EFFECTIVENESS OF 
GROUP COUNSELLING 
PROGRAM WITH 
COGNITIVE BEHAVIOR 
THERAPY TO REDUCE 
RISK OF GAME 
ADDICTING BEHAVIOR 
AMONG JUNIOR 
SCHOOL STUDENTS 

สวารสารพฤติกรรม
ศาสตร์

ปีท่ี 28 
ฉบับท่ี 2

3 มี.ค. 65 22 เม.ย.
 65

83.25 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พิชญาณี พูนพล

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย) หน้า 16



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 61199130092 นายLIBO LU มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย การใช้อินโฟกราฟิกส์เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เร่ือง"โครงการเขต 
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก" สําหรับ
ผู้เรียนชาวจีน

USAGE OF 
INFOGRAPHICS TO 
DEMONSTRATE THE 
PRACTICES OF THE 
EASTERN ECONOMIC 
CORRIDOR PROJECT 
FOR CONCEPTUAL 
UNDERSTANDING 
AMONG CHINESE 
LEARNERS

ความสําคัญของโครงการ
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกกับการสอน
ภาษาไทยให้นักศึกษา
ชาวจีน

The Importance of 
Eastern Economic 
Corridor (EEC) project 
on Thai language 
Teaching for Chinese 
Students

The 7th 
International 
Joint Conference 
on Korean and 
Thai Studies

20-21 
พ.ค. 64

7 เม.ย. 
65

10 เม.ย.
 65

74.6 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล

2 61199130425 นายนครินทร์ แสงสวาท มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย การเล่าเร่ืองและบทบาท
ของพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ใน
บริบทสังคมไทยร่วมสมัย

STORYTELLING AND 
THE ROLE OF THE 
SUNTHORN PHU 
MUSEUM IN THE 
CONTEMPORARY THAI 
SOCIAL CONTEXT

รําพันพิลาป : อิทธิพล
ของวรรณคดีต่อการเล่า
เร่ืองในพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

Ramphan Philāp: 
Influence of 
Literature on the 
Narration in Sunthon 
Phu Museum

The 7th 
International 
Joint Conference 
on Korean and 
Thai Studies

20-21 
พ.ค. 64

2 เม.ย. 
65

10 เม.ย.
 65

70.3 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 62199130443 นางสาวกนกวรรณ สมฤทธ์ิ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

การจัดการ
ทฤษฎีทุนมนุษย์และ
ทฤษฎีสองปัจจัย กับ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา 
บริษัทจําหน่ายอุปกรณ์
ติดตามรถยนต์

HUMAN CAPITAL AND 
TWO FACTOR 
THEORIES ON JOB 
SATISFACTION CASE 
OF GPS COMPANY 

ทฤษฎีทุนมนุษย์และ
ทฤษฎีสองปัจจัย กับ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา 
บริษัทจําหน่ายอุปกรณ์
ติดตามรถยนต์

HUMAN CAPITAL AND 
TWO FACTOR 
THEORIES ON JOB 
SATISFACTION CASE 
OF GPS COMPANY 

GATR Global 
Journal of 
Business and 
Social Science 
Review (GATR 
GJBSSR)

2564/3 24 พ.ย. 
64

8 เม.ย. 
65

60 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศุภนันทา ร่ม
ประเสริฐ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือน พฤษภำคม 2565 ท้ังหมด จ ำนวน 24 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวมคณะ / สถำบัน / ส ำนัก หน้า 17



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

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 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  5/2565 (วันท่ี 3 พฤษภำคม 2565)
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 ศึกษำศำสตร์ 6 1 7

2 พลศึกษำ 1 1

3 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 1 1

4 มนุษยศำสตร์ 2 1 3

5 ศิลปกรรมศำสตร์ 1 1

6 บริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม 6 6

7 แพทยศำสตร์ 1 1

8 ทันตแพทยศำสตร์ 2 2

9 บัณฑิตวิทยำลัย 1 1

10 เศรษฐศำสตร์ 1 1

20 4 24รวม
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