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DEVELOPMENT OF 
INNOVATIONS IN 
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COMPREHENSION OF 
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EFFECTS OF THE 
LEARNING CELL 
BASED ON 
GAMIFICATION 
CONCEPT TOWARD 
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PROBLEM POSING 
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FIVE STUDENTS 
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แบบเรียนเป็นคู่ตาม
แนวคิดเกมมิฟิเคชันมีต่อ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนมัธยมวัด
บึงทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร

The Results on 
Learning Cell Based 
on Gamification 
Concepts Toward 
Mathematical 
Achievement and 
Problem Posing 
Ability for 
Mathayomsuksa Five 
Students at 
MATTHAYOM 
WATBUENGTHONGLAN
G School in BANGKOK 

Journal of Modern 

Learning 

Development
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2020  

STATISTICAL FACTOR 
INFLUENCES THE 
ACHIEVEMENT OF 
MEN 'S BASKETBALL 
TEAM COMPETITION 
IN OLYMPIC GAMES 
TOKYO 2020 

ปัจจัยทางสถิติท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการ
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STATISTICAL FACTOR 
INFLUENCES THE 
ACHIEVEMENT OF 
MEN 'S BASKETBALL 
TEAM COMPETITION 
IN OLYMPIC GAMES 
TOKYO 2020 

การประชมุวชิาการ 

เสนอผลงานวจัิย
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วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  9/2565 (วันท่ี 13 กันยำยน 2565)
ประจ ำเดือน กันยำยน 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน ตุลำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 59199110111 นางสาวสิริมา สามนารี พลศึกษา วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
การออกก าลัง
กาย

ผลของการฝึกจินตภาพ
ควบคู่กับวิดีโอเลียนแบบ
ท่ีมีต่อความวิตกกังวล 
และการยิงประตูเนตบอล

THE EFFECTS OF 
MENTAL IMAGERY 
COMBINED WITH 
VIDEO– MODELING 
UPON ANXIETY AND 
NETBALL SHOOTING

ผลของการฝึกจินตภาพ
ควบคู่กับวิดีโอเลียนแบบ
ท่ีมีต่อความวิตกกังวล 
และการยิงประตูเนตบอล

THE EFFECTS OF 
MENTAL IMAGERY 
COMBINED WITH 
VIDEO– MODELING 
UPON ANXIETY AND 
NETBALL SHOOTING

วารสารวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีาร

กฬีา

ปี 2022 7 ก.ย. 64 3 ส.ค. 65 76.66 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. พิชญาวีร์ ภา
นุรัชต์ฐนนท์

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 62199130155 นางสาวทรรศนีย์ เหมวัตถกิจ บัณฑิตวิทยาลัย จิตวิทยาประยุกต์ การศึกษากระบวนการ

ควบคุมตนเอง: 
กรณีศึกษาเด็กและ
เยาวชนท่ีไม่กระท าผิดซ ้า
ส านักงาน คุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร11 (ศาล
เยาวชนและครอบครัว)

A STUDY OF SELF-
CONTROL PROCESS: A 
CASE STUDYOF 
JUVENILE’S NOT 
OFFENDING 
RECIDIVISM 
DEPARTMENTOF 
PROBATION BANGKOK 
11

การศึกษากระบวนการ
ควบคุมตนเอง: 
กรณีศึกษาเด็กและ
เยาวชนท่ีไม่กระท าผิดซ ้า
ส านักงาน คุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร11 (ศาล
เยาวชนและครอบครัว)

A STUDY OF SELF-
CONTROL PROCESS: A 
CASE STUDYOF 
JUVENILE’S NOT 
OFFENDING 
RECIDIVISM 
DEPARTMENTOF 
PROBATION BANGKOK 
11

วารสารมนุษยศาสตร์

ปรทิรรศน์
ปีท่ี 44 
ฉบับท่ี 2

14 ก.ค. 
65

3 ส.ค. 65 81.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. ณภัทรรัตน์ 
ไชยอัครกัลป์

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

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 ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  9/2565 (วันท่ี 13 กันยำยน 2565)
ประจ ำเดือน กันยำยน 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน ตุลำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 60199130457 นางสาวราชาวดี ชัยกันย์ สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

การวิจัย
พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ 

กระบวนการปรับตัวเพ่ีอ
ไม่กระท าผิดซ้ าของอดีต
ผู้ต้องขังหญิงในคดียา
เสพติด 

ADAPTATION 
PROCESS OF FEMALE 
FORMER INMATE 
CHARGED WITH 
TAKING DRUGS TO 
AVOID COMMITTING 
THE OFFENCE 
REPEATEDLY 

กระบวนการปรับตัวเพ่ีอ
ไม่กระท าผิดซ้ าของอดีต
ผู้ต้องขังหญิงในคดียา
เสพติด 

ADAPTATION 
PROCESS OF FEMALE 
FORMER INMATE 
CHARGED WITH 
TAKING DRUGS TO 
AVOID COMMITTING 
THE OFFENCE 
REPEATEDLY 

งานประชมุวชิาการ

บัณฑติศกึษา

ระดับชาต ิครัง้ที ่22

4-ก.ค.-65 4 ก.ค. 65 3 ส.ค. 65 80 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. พิชญาณี พูน
พล

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 63199130148 นางสาวรัฐธณา ปลิวศรีแก้ว สังคมศาสตร์ สังคมศึกษา การพัฒนาคุณลักษณะ

การเป็นผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิดในส่ือสังคม
ออนไลน์ (Influencer) 
ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

THE DEVELOPMENT 
OF CHARACTERISTICS 
OF BEING SOCIAL 
MEDIA INFLUENCERS 
FOR HIGH SCHOOL 
STUDENTS 

การพัฒนาคุณลักษณะ
การเป็นผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิดในส่ือสังคม
ออนไลน์ (Influencer) 
ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

The Development of 
Characteristics of 
being Social Media 
Influencers for High 
School Students 

วารสารวชิาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

อดุรธานี

ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 2

9 ก.ค. 65 19 ส.ค. 
65

87.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. อชิระ อุตมาน

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 ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  9/2565 (วันท่ี 13 กันยำยน 2565)
ประจ ำเดือน กันยำยน 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน ตุลำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 61199130157 นางสาวช่อลัดดา ค าแก้ว ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การพัฒนาทักษะการ
รับรู้และแสดงออกทาง
ภาษาด้วยกิจกรรมละคร
หุ่นมือของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อย อายุ
ระหว่าง 6-8 ปี 

DEVELOPMENT OF 
PERCEPTION SKILLS 
AND EXPRESSIVE 
LANGUAGE BY USING 
HAND PUPPET 
ACTIVITIES FOR 
CHILDREN AGED SIX 
TO EIGHT YEARS 
WITH MILD 
INTELLECTUAL 
DISABILITIES 

ละครหุ่นมือเพ่ือพัฒนา
ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษาของ
เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 

HAND PUPPET SHOW 
DEVELOPS LANGUAGE 
RECOGNITION AND 
EXPRESSION SKILLS 
FOR MENTALLY 
IMPAIRED CHILD 

วารสารสงัคมศาสตร์

และมานุษยวทิยาเชงิ

พทุธ วดัวงัตะวนัตก 

จังหวดันครศรธีรรมราช

ฉบับท่ี 8 ปี
 2565

22 ก.ย. 
65

3. ส.ค. 
65

84.25 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ปิยวดี มากพา

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 62199130324 นางสาวจุฑามาศ วัฒนานุกู

ลวงศ์
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

การจัดการ
ความสัมพันธ์ของ
อัตราส่วนทางการเงินท่ีมี
ผลต่อราคาหลักทรัพย์
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้างในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

THE EFFECTS OF 
FINANCIAL RATIOS TO 
THE PROPERTY AND 
CONSTRUCTION 
INDEX IN STOCK 
EXCHANGE OF 
THAILAND 

การวิเคราะห์
เปรียบเทียบอัตราส่วน
ทางการเงินท่ีมีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนหมวด
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

THE EFFECTS OF 
FINANCIAL RATIOS TO 
THE PROPERTY AND 
CONSTRUCTION 
INDEX IN STOCK 
EXCHANGE OF 
THAILAND 

งานประชมุวชิาการ

ระดับชาตขิอง นัก

เศรษฐศาสตร ์และ

ระดับบัณฑติศกึษา

ดา้นเศรษฐศาสตร ์

ครัง้ที ่15

17-มิ.ย.-65 20 ส.ค. 
65

15 ก.ค. 
65

74 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. สุวิมล เฮง
พัฒนา

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)

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 ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  9/2565 (วันท่ี 13 กันยำยน 2565)
ประจ ำเดือน กันยำยน 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน ตุลำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 61299130023 นางสาวอัจฉราวรรณ สมาน
วงศ์

บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ การศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้ตามท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
ความสามารถในการ
ปรับตัวขององค์การ 

A study of the 
characteristics of 
followers that 
influence the 
efficiency, 
effectiveness and 
adaptability of an 
organization 

การศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้ตามท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
ความสามารถในการ
ปรับตัวขององค์การ 

A STUDY OF THE 
CHARACTERISTICS OF 
FOLLOWERS THAT 
INFLUENCE THE 
EFFICIENCY, 
EFFECTIVENESS AND 
ADAPTABILITY OF AN 
ORGANIZATION 

บทความวจัิยนสิ ิิิตระ

ดับบัณฑติศกึษา 

คณะบรหิารธรุกจิเพือ่

สงัคม มหาวทิยาลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ

ปี 2565 10 ส.ค. 
65

15 ก.ค. 
65

87.1 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. กัลยกิตต์ิ กีรติ
อังกูร

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 61199130205 นางสาวพัลลภา รุ่งเรือง

วัฒนะชัย
วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสาร
สังคม

การออกเพ่ือ
แบบธุรกิจ

การศึกษาและพัฒนา
แอปพลิเคชันส าหรับ
ธุรกิจบริการดูแลพา
ผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล 

EDUCATION AND 
DEVELOPMENT OF 
APPLICATION FOR 
THE CARE SERVICE 
BUSINESS, TAKING 
THE ELDERLY TO THE 
HOSPITAL. 

การศึกษาและพัฒนา
แอปพลิเคชันส าหรับ
ธุรกิจบริการดูแลพา
ผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล

THE STUDY AND 
DEVELOPMENT OF 
APPLICATION FOR 
THE TAKING SERVICE 
CARE BUSINESS OF 
ELDERLY TO 
HOSPITAL 

วารสารสหวทิยาการ

มนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร์

ปีท่ี 5ฉบับ
ท่ี 4

24 ส.ค. 
65

25 ส.ค. 
65

73.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. เสาวลักษณ์ 
พันธบุตร

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 62199110027 นางสาวนิชนันท์ จุฬพุฒิพงษ์ แพทยศาสตร์ ตจวิทยา การศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของยาชา
แบบทาท่ีผิวหนังระหว่าง
 10% ลิโดเคน เทียบกับ
 5% ลิโดเคน/ไพรโลเคน 

A COMPARISON OF 
THE DEPTH AND 
ONSET OF 
CUTANEOUSANESTHES
IA OF 10% LIDOCAINE 
AND 5% 
LIDOCAINE/PRILOCAIN
E 

การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของยาชา
แบบทาท่ีผิวหนังระหว่าง
 10% ลิโดเคน เทียบกับ
 5% ลิโดเคน/ไพรโลเคน 

A COMPARISON OF 
THE DEPTH AND 
ONSET OF 
CUTANEOUSANESTHES
IA OF 10% LIDOCAINE 
AND 5% 
LIDOCAINE/PRILOCAIN
E 
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70.67 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.พญ. สาลินี โรจน์
หิรัญสกุล

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือน กันยำยน 2565 ท้ังหมด จ ำนวน 14 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวมคณะ / สถำบัน / ส ำนัก
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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 ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  9/2565 (วันท่ี 13 กันยำยน 2565)
ประจ ำเดือน กันยำยน 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย เดือน ตุลำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 มนุษยศำสตร์ 1 1

2 พลศึกษำ 2 1 3

3 ศึกษำศำสตร์ 2 2

4 บัณฑิตวิทยำลัย 1 1

5 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 1 1

6 สังคมศำสตร์ 1 1

7 ศิลปกรรมศำสตร์ 1 1

8 เศรษฐศำสตร์ 1 1

9 บริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม 1 1

10 วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม 1 1

11 แพทยศำสตร์ 1 1

12 2 14รวม
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