
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

  

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 60199150053 นำยจรูญศักดิ์  พันธวิศิษฏ์   
 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   

1 60199150037 นำยจิโรจ  จิ๋วแหยม   
2 60199150041 นำงสำวลฎำภำ  นำคคูบัว   
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์   

1 57199120105 นำงสำวพรทิพำ  วิธีจงเจริญ   
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)   

 สาขาวิชา ภาษาไทย   

1 61199150095 นำยรัตนพล  ชื่นค้ำ   
     

   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 12 เมษำยน 2565 
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   

1 62199130078 นำยเกียรติพงศ์  ศิรินิภำวงศ์   
 สาขาวิชา การตลาด   

1 62199130066 นำยพลกฤษณ์  ทองสงค์   
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   

1 62199110066 นำงสำวสุสมำ  บรรจงจิตร   
 สาขาวิชา ตจวิทยา   

1 62199110028 นำงสำวปภัสรำ  อัศวภำคย์   
 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   

1 60199130460 นำงสำวอมินดำรำ  อริยธำดำ   
 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)   

 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล   

1 60199110015 นำยศรำวุธ  ถนอมมิตร   
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา ภาษาศาสตร์   

1 63199130553 นำงสำวอณุภำ  ศรีสันติสุข   
2 63199130552 นำงสำวธัยแอนนำ  ทองเจือ   
     
    มีหน้าต่อ 
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 สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ   

1 62199110140 นำงสำวฮำญัร  อะหมัด   
 สาขาวิชา มานุษยดุริยางควิทยา   

1 59199130230 นำยสหภำพ  ศรีสอำดรักษ์   
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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

คณะแพทยศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 57199120105 นางสาวพรทิพา  วิธีจงเจริญ แพทยศาสตร์ ชีวภาพการแพทย์ การศึกษาคุณลักษณะ

ของโพรไบโอติก
แบคทีเรียกรดแลกติกท่ีมี
ศักยภาพต้านอนุมูลอิสระ
ในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลองและการ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
โพรไบโอติก

CHARACTERIZATION 
OF PROBIOTIC LACTIC 
ACID BACTERIA WITH 
ANTIOXIDANT 
POTENTIAL IN VITRO  
AND IN VIVO  AND 
THEIR APPLICATION IN 
PROBIOTIC PRODUCTS

Antioxidant activity of 
Bifidobacterium 
animalis MSMC83 and 
its application in set-
style probiotic yoghurt

Food Bioscience ปีท่ี 2021 
ฉบับท่ี 43 
เลขหน้า 
101259

28 ธ.ค. 
63

10 ธ.ค. 
64

97 คะแนน 
ระดับดีมาก

ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติ
ภัทร์

คณะพลศึกษำ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 60199150053 นายจรูญศักด์ิ  พันธวิศิษฏ์ พลศึกษา สุขศึกษาและ

พลศึกษา
การพัฒนารายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาท่ี
สอดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป ของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Development of 
Physical Education 
Activities Related to 
Students in the 21st 
Century in the 
General Education 
Program at Khon 
Kaen University

ปัญหา ความต้องการ
และแนวทางในการ
พัฒนารายวิชากิจกรรม
พลศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ใน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Problems, Needs and 
Guideline to 
Development of 
Physical Education 
Activities Related to 
Students in the 21st 
Century of General 
Education Program of 
Khon Kaen University

Journal of 
Education 
Naresuan 
University

24 / 3 /
กรกฎาคม-
กันยายน 
2565

5 พ.ย. 64 15 ก.พ. 
65

68 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญ
บุญจันทร์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  3/2565 (วันท่ี 1 มีนำคม 2565)
ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

ระดับปริญญำเอก

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน เมษำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น
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คณะศึกษำศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 2 รำย)
1 60199150037 นายจิโรจ  จ๋ิวแหยม ศึกษาศาสตร์ การบริหาร

การศึกษา
การพัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับ
จริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อจิตลักษณะและ
พฤติกรรมการท างาน
อย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธ
ของครูในโรงเรียนวิถี
พุทธสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

THE DEVELOPMENT OF A 

MULTILEVEL 

STRUCTURAL EQUATION 

MODELING OF BUDDHIST 

ETHICS OF SCHOOL 

ADMINISTRATORS 

AFFECTING THE 

PSYCHOLOGICAL AND 

BUDDHIST ETHICAL 

BEHAVIOR OF TEACHERS 

IN THE BUDDHIST 

ORIENTED SCHOOL 

UNDER THE OFFICE OF 

THE BASIC EDUCATION 

COMMISSION     

การพัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับ
จริยธรรมเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อจิตลักษณะและ
พฤติกรรมการท างาน
อย่างมีจริยธรรมเชิงพุทธ
ของครูในโรงเรียนวิถี
พุทธสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

THE DEVELOPMENT OF A 

MULTILEVEL 

STRUCTURAL EQUATION 

MODELING OF BUDDHIST 

ETHICS OF SCHOOL 

ADMINISTRATORS 

AFFECTING THE 

PSYCHOLOGICAL AND 

BUDDHIST ETHICAL 

BEHAVIOR OF TEACHERS 

IN THE BUDDHIST 

ORIENTED SCHOOL 

UNDER THE OFFICE OF 

THE BASIC EDUCATION 

COMMISSION

วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทัศน์

ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี 2

17 ธ.ค. 
64

31 ม.ค. 
65

97.6 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.เรือเอก ดร. อภิธีร์ 
ทรงบัณฑิตย์
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ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับ
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เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  3/2565 (วันท่ี 1 มีนำคม 2565)
ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน เมษำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 60199150041 นางสาวลฎาภา  นาคคูบัว ศึกษาศาสตร์ การบริหาร
การศึกษา

การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา

THE DEVELOPMENT 
OF INNOVATIVE 
LEADERSHIP 
INDICATORS OF THE 
SCHOOL 
ADMINISTRARTORS IN 
THE EDUCATION 
SANDBOXES

การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา

THE DEVELOPMENT 
OF INNOVATIVE 
LEADERSHIP 
INDICATORS OF THE 
SCHOOL 
ADMINISTRARTORS IN 
THE EDUCATION 
SANDBOXES

วารสารวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร 
(Journal of 
Research and 
Curriculum 
Development)

ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี 1

1 ก.พ. 64 14 พ.ย. 
64

92.2 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.จันทรัศม์ ภูติ
อริยวัฒน์

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 61199150095 นายรัตนพล  ช่ืนค้า มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย พิธีกรรมการนับถือตัว

ละครจากเร่ืองรามเกียรต์ิ
ในสังคมไทย

Worship of Characters 
from Ramakien in 
Thai Society

ความหมายและบทบาท
ของพิธีกรรมการนับถือ
ตัวละครจากเร่ือง
รามเกียรต์ิในชุมชนบาง
ปลา อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

Significance and 
Ritual Functions of 
Ramakien Characters 
Worship in Bang Pla 
Community,Amphoe 
Bang Phli, Samut 
Prakan Province

วารสารศิลปศาสตร์
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 2

3 ก.พ. 65 6ส.ค. 64 92 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ภาณุพงศ์ 
อุดมศิลป์

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
ระดับปริญญำโท
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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  3/2565 (วันท่ี 1 มีนำคม 2565)
ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน เมษำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 62199130078 นายเกียรติพงศ์  ศิรินิภาวงศ์ บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ภาวะผู้น าและองค์กร
แห่งความสุขท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรและ
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ สาย
บัตรเครดิต ส านักงานใหญ

LEADERSHIP AND 
HAPPY 
ORGANIZATION 
ASSOCIATED WITH 
EMPLOYEE 
COMMITMENT AND 
WORKING EFFICIENCY 
OF EMPLOYEES IN 
CREDIT CARD 
DIVISION AT BANGKOK 
BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED 
(HEAD OFFICE)

ภาวะผู้น าและองค์กร
แห่งความสุขท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรและ
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ สาย
บัตรเครดิต ส านักงานใหญ

LEADERSHIP AND 
HAPPY 
ORGANIZATION 
ASSOCIATED WITH 
EMPLOYEE 
COMMITMENT AND 
WORKING EFFICIENCY 
OF EMPLOYEES IN 
CREDIT CARD 
DIVISION AT BANGKOK 
BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED 
(HEAD OFFICE)

www.mba.ac.th 12 ธ.ค. 
64

11 ม.ค. 
65

73.3 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. วสันต์ สกุล
กิจกาญจน์

2 62199130066 นายพลกฤษณ์  ทองสงค์ บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการและความ
ไว้วางใจต่อตราสินค้าท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมแนว
รถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง
ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

INTEGRATED 
MARKETING 
COMMUNICATION 
AND BRAND TRUST 
ON CONDOMINIUM 
PURCHASING 
DECISION IN LOCATED 
NEAR METRO LINE OF 
HUAYKWANG AREA 
AMONG WORKERS IN 
BANGKOK 

การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการและความ
ไว้วางใจต่อตราสินค้าท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมแนว
รถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง
ของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

INTEGRATED 
MARKETING 
COMMUNICATION 
AND BRAND TRUST 
ON CONDOMINIUM 
PURCHASING 
DECISION IN LOCATED 
NEAR METRO LINE OF 
HUAYKWANG AREA 
AMONG WORKERS IN 
BANGKOK 

www.mba.ac.th 18 ก.พ. 
65

22 ก.พ. 
65

 69. 83 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร. รสิตา สังข์บุญ
นาค

คณะมนุษยศำสตร์ (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  3/2565 (วันท่ี 1 มีนำคม 2565)
ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน เมษำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 63199130553 นางสาวอณุภา  ศรีสันติสุข มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การแปรเสียง : การ
แทรกหรือไม่แทรก
พยางค์CV ในภาษาไทย
ผ่านเลนส์ภาษาศาสตร์
สังคม

AN ACCOUNT OF 
VARIATION ON CV 
EPENTHESIS IN THAI 
WORDS THROUGH 
THE LENS OF 
SOCIOLINGUISTICS

การแปรเสียง : การ
แทรกหรือไม่แทรก
พยางค์CV ในภาษาไทย
ผ่านเลนส์ภาษาศาสตร์
สังคม

AN ACCOUNT OF 
VARIATION ON CV 
EPENTHESIS IN THAI 
WORDS THROUGH 
THE LENS OF 
SOCIOLINGUISTICS

วารสารภาษาและ

ภาษาศาสตร
ปีท่ี 40 
ฉบับที 1

16 มิ.ย. 
64

1 ก.ย. 64 74 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.สุกัญญา เรือง
จรูญ

2 63199130552 นางสาวธัยแอนนา  ทองเจือ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ปัจจัยด้านภาษาศาสตร์
สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการ
แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางค์ในค าภาษาไทย

SOCIOLINGUISTIC 
FACTORS AFFECTING 
VARIATION OF CV 
SYLLABLE MEDIAL 
EPENTHESIS IN THAI 
WORDS

ปัจจัยด้านภาษาศาสตร์
สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการ
แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางค์ในค าภาษาไทย

SOCIOLINGUISTIC 
FACTORS AFFECTING 
VARIATION OF CV 
SYLLABLE MEDIAL 
EPENTHESIS IN THAI 
WORDS

วารสารวจนะ ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 1

23 มิ.ย. 
64

9 ม.ค. 65 73 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.สุกัญญา เรือง
จรูญ

3 62199110140 นางสาวฮาญัร  อะหมัด มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
พัฒนาการ

ผลของโปรแกรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจของวัยรุ่นผู้
สูญเสียบุคคลอันเป็นท่ี
รักจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

THE EFFECT OF 
RESILIENCE 
ENHANCING 
PROGRAM AMONG 
THE BEREAVED 
ADOLESCENT 
EFFECTED BY SOUTH 
OF THAILAND 
INSURGENCY

การพัฒนาโปรแกรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจของวัยรุ่นผู้
สูญเสียบุคคลอันเป็ น ท่ี
รักจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

The development of 
resilience enhancing 
program among the 
bereaved adolescent 
effected by South of 
Thailand insurgency

การประชมุวชิาการ

น าเสนอผลงานวจัิย

ระดับบัณฑติศกึษา

แหง่ชาติ

คร้ังท่ี 52 3 ก.พ. 65 10 ธ.ค. 
64

83 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.สุพัทธ แสน
แจ่มใส

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

หน้า 5



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  3/2565 (วันท่ี 1 มีนำคม 2565)
ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน เมษำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 59199130230 นายสหภาพ  ศรีสอาดรักษ์ ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางค
วิทยา

การศึกษาดนตรี
ประกอบการแสดงดิเกร์
เรียบคณะผู้ใหญ่ดาวุด 
แขวงทรายกองดินใต้

The study of music 
for Dikir Riap 
performance for 
Dawud headman 
band of Sai Kong Din 
Tai

การศึกษาดนตรี
ประกอบการแสดงดิเกร์
เรียบคณะผู้ใหญ่ดาวุด 
แขวงทรายกองดินใต้

The study of music 
for Dikir Riap 
performance for 
Dawud headman 
band of Sai Kong Din 
Tai

วารสารสห
วิทยาการสังคม
ศาสตร,และ การ
ส่ือสาร

ฉบับท่ี 5 
ฉบับท่ี 4 
(ตุลาคม-
ธันวาคม 
2565)

23 มิ.ย. 
64

22 ก.พ. 
65

71.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. สรุ ศกัด์ิจา 
นงคส์าร

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 62199110066 นางสาวสุสมา  บรรจงจิตร ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาการช่อง

ปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล

ผลของโพรไบโอติกแลค
โตบาซิลลัสพาราเคเซอิ
กับระดับของทูเมอร์เน็ค
โครซิส แฟคเตอร์อัลฟ่ า 
ในน้ าเหลืองเหงือกของ
ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าฟัน
กรามล่างซ่ีท่ีสามคุด

EFFECT OF PROBIOTIC 
Lactobacillus 
paracasei  ON 
TUMOR NECROSIS 
FACTOR ALPHA LEVEL 
IN GINGIVAL 
CREVICULAR FLUID 
AMONG PATIENTS 
UNDERGOING 
IMPACTED THIRD 
MOLAR REMOVAL

ผลของโพรไบโอติกแลค
โตบาซิลลัสพาราเคเซอิ
กับระดับของทูเมอร์เน็ค
โครซิส แฟคเตอร์อัลฟ่ า 
ในน้ าเหลืองเหงือกของ
ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าฟัน
กรามล่างซ่ีท่ีสามคุด

EFFECT OF PROBIOTIC 
Lactobacillus 
paracasei ON TUMOR 
NECROSIS FACTOR 
ALPHA LEVEL IN 
GINGIVAL CREVICULAR 
FLUID AMONG 
PATIENTS 
UNDERGOING 
IMPACTED THIRD 
MOLAR REMOVAL

Journal of Oral 
Science

19 ก.ค. 
64

22 ก.พ. 
65

91.63 
คะแนน 
ระดับ ดีมาก

รศ.ดร. ทพ. สรสัณห์ 
รังสิยานนท์

คณะแพทยศำสตร์ (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  3/2565 (วันท่ี 1 มีนำคม 2565)
ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน เมษำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 62199110028 นางสาวปภัสรา  อัศวภาคย์ แพทยศาสตร์ ตจวิทยา การศึกษาการเสริมฤทธ์ิ
กันของสารสกัดหยาบ
จากใบมะขามป้อมและ
เปลือกมังคุดในการยับย้ัง
เช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคสิว
ชนิดคิวติแบคทีเรียม เอค
เน่ ในหลอดทดลอง 

IN VITRO  STUDY OF 
SYNERGISTIC 
ACTIVITIES OF 
PHYLLANTHUS 
EMBLICA  L. LEAVES 
AND GARCINIA 
MANGOSTANA  L. 
PEELS CRUDE 
EXTRACTS TO 
CUTIBACTERIUM 
ACNES

การศึกษาการเสริมฤทธ์ิ
กันของสารสกัดหยาบ
จากใบมะขามป้อมและ
เปลือกมังคุดในการยับย้ัง
เช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคสิว
ชนิดคิวติแบคทีเรียม เอค
เน่ ในหลอดทดลอง 

IN VITRO STUDY OF 
SYNERGISTIC 
ACTIVITIES OF 
PHYLLANTHUS 
EMBLICA L. LEAVES 
AND GARCINIA 
MANGOSTANA L. 
PEELS CRUDE 
EXTRACTS TO 
CUTIBACTERIUM 
ACNES

Journal of the 
Medical 
Association of 
Thailand

2022/105/
3

2 ส.ค. 64 14 ก.พ. 
65

73 คะแนน 
ระดับ ดี

ศ.นพ. มนตรี อุดม
เพทายกุล

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 60199110015 นายศราวุธ  ถนอมมิตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองก

ล
การผลิตเช้ือเพลิงแข็ง
โดยกระบวนการทอรี
แฟคช่ันด้วยเทคนิคมัสท์ 
โฟลว์

SOLID FUEL 
PRODUCTION BY 
TORREFACTION 
PROCESS WITH MUST 
FLOW TECHNIQUE 

การพัฒนาเคร่ืองอบแห้ง
แบบมัสท์โฟลเพ่ือผลิต
เช้ือเพลิงชีวมวลแข็งด้วย
กระบวนการทอรีแฟคชัน

Development of Must 
Flow Dryer for 
Production Solid 
Biofuel with 
Torrefaction Process 

การประชุมวิชาการ
เครือข่ายพลังงาน
แห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 15

1-24 
พฤษภาคม
 2562

29 ต.ค. 
64

17 ม.ค. 
63

73.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร. ประชา บุณ
ยวานิชกุล

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (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  3/2565 (วันท่ี 1 มีนำคม 2565)
ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน เมษำยน 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 60199130460 นางสาวอมินดารา  อริยธาดา สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

การวิจัย
พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุด้านคุณลักษณะ
ทางจิตและ
สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการมุ่งเน้นการ
เป็นผู้ประกอบการ โดย
ส่งผ่านความต้ังใจท่ีจะ
เป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา สาขา
ผู้ประกอบการ

CAUSAL 
RELATIONSHIP MODEL 
OF PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS 
AND EDUCATIONAL 
ENVIRONMENTS ON 
ENTREPRENEURIAL 
ORIENTED BEHAVIOR 
WITH THE  
MEDIATING ROLE OF 
ENTREPRENEURSHIP 
INTENTION OF 
ENTREPRENEURIAL 
STUDENTS 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุด้านคุณลักษณะ
ทางจิตและ
สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการมุ่งเน้นการ
เป็นผู้ประกอบการ โดย
ส่งผ่านความต้ังใจท่ีจะ
เป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา สาขา
ผู้ประกอบการ

CAUSAL 
RELATIONSHIP MODEL 
OF PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS 
AND EDUCATIONAL 
ENVIRONMENTS ON 
ENTREPRENEURIAL 
ORIENTED BEHAVIOR 
WITH THE  
MEDIATING ROLE OF 
ENTREPRENEURSHIP 
INTENTION OF 
ENTREPRENEURIAL 
STUDENTS 

วารสารการวัดผล
การศึกษา ส านัก
ทดสอบทาง
การศึกษาและ
จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนริ
นทรวิโรฒ

ปีท่ี 39  
ฉบับท่ี 105

4 ก.พ. 65 23 ธ.ค. 
63

80.25 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ปิยดา สมบัติ
วัฒนา

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือน มีนำคม 2565 ท้ังหมด จ ำนวน 15 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม

1 คณะแพทยศำสตร์ 1 1 2

2 คณะมนุษยศำสตร์ 3 1 4

3 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 1 1

4 คณะทันตแพทยศำสตร์ 1 1

5 คณะพลศึกษำ 1 1

6 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 1 1

7 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม 2 2

8 คณะศึกษำศำสตร์ 2 2

9 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 1 1

10 5 15รวม

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก
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