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ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน
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ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

คณะกำยภำพบ ำบัด (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 57199120044 นางสาวพรพรหม เชยะสิทธิ์ กายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด ผลทีเ่กดิขัน้ในทันทีของ

การฝึกการกา้วขาเพือ่
ป้องกนัการล้มด้วยการ
เหนีย่วน าใหเ้กดิการล้ม
และการกา้วขาด้วย
ตนเองต่อการกา้วขาเพือ่
ป้องกนัการล้มแบบ
อตัโนมติัในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสอมง

IMMEDIATE EFFECT 
OF VOLUNTARY-
INDUCED STEPPING 
RESPONSE TRAINING 
ON THE 
COMPENSATORY 
PROTECTIVE STEP IN 
PERSONS WITH 
STROKE

Immediate effect of 
voluntary-induced 
stepping response 
training on protective 
stepping in persons 
with chronic stroke: a 
randomized 
controlled trial

Disability and 

Rehabilitation

2020/onli
ne ahead 
of 
print/Jun/
1-8

16 ม.ีค. 
63

14 ต.ค. 
63

81 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 61199110053 นางสาวเทียนทอง เทียนบุญส่ง แพทยศาสตร์ ตจวทิยา การทดลองแบบสุ่มท่ีมีกลุ่ม

ควบคุมเพื่อศึกษาประสิทธิ

ศักยแ์ละความปลอดภัยของ 

20% อะลูมีเนียมเซสคิวคลอ

โรไฮเดรต เทียบกบั 20% 

อะลูมิเนียมคลอไรด์ในการ

รักษาภาวะเหง่ือหล่ังมาก

บริเวณรักแร้

EFFICACY AND 

TOLERABILITY OF 20% 

ALUMINUM 

SESQUICHLOROHYDRATE 

VERSUS 20% ALUMINUM 

CHLORIDE FOR 

TREATMENT OF 

AXILLARY 

HYPERHIDROSIS: A 

RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIAL 

Efficacy and Tolerability 

of 20% Aluminum 

Sesquichlorohydrate 

versus 20% Aluminum 

Chloride for the 

Treatment of Axillary 

Hyperhidrosis: A 

Randomized Controlled 

Trial

Dermatologic 

Therapy
21 พ.ค. 
63

14 ต.ค. 
63

70 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.พญ.สาลิณี โรจน์
หรัิญสกลุ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2563

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 10/2563 (วนัที ่20 ตลุำคม 2563)
ประจ ำเดอืน ตลุำคม 2563

ระดบัปริญญำเอก

ระดบัปริญญำโท

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น
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คณะสงัคมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 59199130086 นายโชคชัย มันตานุรักษ์ สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เปล่ียนกล่ินกรุงเทพฯ สู่

ความศิวไิลซ์ : การจัดการ

ปัญหาความสกปรก กล่ิน

เหม็นและความไร้ระเบียบ

CIVILIZING SMELLSCAPE 

OF BANGKOK: 

MANAGEMENT OF 

DIRTINESS, SMELL AND 

MESSY ENVIRONMENT 

DURING 1860s – 1900s

ประวติัศาสตร์ฆานทัศน์

รัตนโกสินทร์ตอนต้น: 

การเมืองเร่ืองผัสสะ กล่ินกบั

การจัดช่วงชั้นทางสังคมยคุ

ต้นกรุงเทพฯ ทศวรรษ 2310

 – ทศวรรษ 2400

History of Early 

Rattanakosin 

Smellscape: Sensory 

Politics on smell and 

Class Structure in 

Bangkok Society, BE 

2310s-2400s

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติเครือข่าย

ความร่วมมือทางิชา

การ-วจิัยสาย

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์คร้ังที่ 13 

หัวข้อ พลังแห่ง

นวตักรรม

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

(Innovation 

วนั

พฤหัสบดีที่ 

17-วนัศุกร์ที่

 18 

กนัยายน 

พ.ศ.2563

14 ส.ค. 
63

6 ต.ค. 63 63 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.ชาติชาย มกุสง

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 60199110072 นางสาวณัฐฐาภรณ์ นาคพิน ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมท่ัวไป

ขั้นสูง

ผลของสารประกอบ

อลูมิเนียมออกไซด์และ

ซิลิกอนไดออกไซด์ต่อ

คุณสมบัติทางกายภาพและ

ทางกลของซีเมนต์ทางทันตก

รรม

EFFCT OF ALUMINIUM 

OXIDE AND SILICON 

DIOXIDE ON PHYSICAL 

AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF DENTAL 

CEMENT

การศึกษาความสัมพันธ์

ระหวา่งความแข็งแรงกดอดั

และการปลดปล่อยฟลูออไรด์

ในซีเมนต์ ทางทันตกรรมท่ีมี

ฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบ

THE STUDY OF 

CORRELATION BETWEEN 

COMPRESSIVE STRENGTH 

AND FLUORIDE  RELEASE 

OF FLUORIDE 

CONTAINING DENTAL 

CEMENTS 

วารสารมหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ 

(สาขาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี)

ปีที่ 13 

ฉบับที่ 25 

เดือน ม.ค.-

ม.ิย. 64

18 ม.ีค. 
63

6 ต.ค. 63 68 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะนา
รถ เอกวรพจน์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน ตลุำคม 2563 ทัง้หมด จ ำนวน 4 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม

1 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 1

2 คณะแพทยศำสตร์ 1 1

3 คณะสงัคมศำสตร์ 1 1

4 คณะทันตแพทยศำสตร์ 1 1

3 1 4รวม

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก
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