
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 

 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2565    
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จ านวนทั้งสิ้น 45 คน คือ จบการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 จ านวน                
45 คน 

 

คณะ/วุฒิปริญญา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  
- ระดับปริญญาเอก (กศ.ด.) (ปร.ด.) (ศศ.ด.) 13   

- ระดับปริญญาโท (กศ.ม.) (บธ.ม.) (วท.ม.) (รป.ม.) (ศศ.ม.) 32 

รวมทั้งสิ้น 45 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

สรุปจ านวนแยกตามปริญญา 

ระดับปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) 

 

สาขาวิชา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 

การศึกษาพิเศษ 3 

รวมทั้งสิ้น 5 
 
 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

 

สาขาวิชา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 1 

เศรษฐศาสตร์ 1 

จิตวิทยาประยุกต์ 1 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 1 

รวมทั้งสิ้น 6 
 
 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) 

 

สาขาวิชา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

มานุษยดุริยางควิทยา 2 

รวมทั้งสิ้น 2 
 
 
 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  

                                                                          

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

  

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 60199150056 พันต ารวจโทภาสกร เนตรทิพย์วัลย์   
2 58199150008 นายปัญญา ศักดิ์แก้ว   
 สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ   

1 60199150047 นางสาวอรทัย ชวนนิยมตระกูล   
2 60199150010 นางสาวหรรษา องคสิงห์   
3 60199150046 นางจุฑาภัค มีฉลาด   
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   

1 62199120011 นางสาวรูดียะห์ หะ   
2 60199120060 นางสาววราพร ช่างยา   
 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย   

1 59299120006 นางสาวนรารักษ์ ไทยประเสริฐ   
 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์   

1 57199120078 นางสาวปวีณา โทนแก้ว   
 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 61199150037 นายพีร์นิธิ สิริธีรธราดล   
 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   

1 60199120049 นางสาวณัฐชนา พุทธแสง   
    

   มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)   

 สาขาวิชา มานุษยดุริยางควิทยา   

1 58199150053 นายชัชชัย พวกดี   
2 58199150056 นายยงยุทธ เอี่ยมสอาด   
     

   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  9 สิงหาคม 2565 
 

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

สรุปจ านวนแยกตามปริญญา 

ระดับปริญญาโท 

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

 

สาขาวิชา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 1 

ศิลปศึกษา 5 

การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 1 

จิตวิทยาการแนะแนว 1 

วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 1 

รวมทั้งสิ้น 9 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

 

สาขาวิชา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

การจัดการ 4 

การตลาด 1 

รวมทั้งสิ้น 5 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

 

สาขาวิชา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

กายภาพบ าบัด 1 

ทันตกรรมคลินิก 4 

ตจวิทยา 2 

วิทยาการข้อมูล 4 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

 

สาขาวิชา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภูมิสาสนเทศ 2 

รวมทั้งสิ้น 13 

 

ปริญญารัฐประศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

 

สาขาวิชา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ) 1 

รวมทั้งสิ้น 1 

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

 

สาขาวิชา 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

การจัดการกีฬาและนันทนาการ 1 

จิตวิทยาพัฒนาการ 1 

ภาษาไทย 1 

การออกแบบเพื่อธุรกิจ 1 

รวมทั้งสิ้น 4 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  

                                                                          

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา คณิตศาสตร์   

1 63199130375 นายวรพชร วงษ์ประทีป   
 สาขาวิชา ศิลปศึกษา   

1 62199130306 นายชาญชัย ชังเหยี่ยว   
2 61199130181 นายโอภาส สุวรรณโพธิ ์   
3 60199130441 นางสาวภรภัสสรณ์ ชัยอนันตน์ิธิ   
4 61199130177 นางสาวสาธนี ศรีอร่าม   
5 59199130247 นางสาวณัฐวรรณ ศิริวรรณ   
 สาขาวิชา การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา   

1 61199130056 นางสาวฐิตินันท์ ม่วงจีน   
 สาขาวิชา จิตวิทยาการแนะแนว   

1 61199130069 นางสาวขวัญชนก การิก   
 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   

1 61199130045 นายธีรภัทร พิกุลทอง   
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   

1 59199130065 นางสาวนฤมล เตียวไพบูลย์   
2 59199130067 นายนวพล สมศรี   
3 61299130006 นางเกศินี เจริญกิตติพร   
4 60199130382 นายธนเดช มหาจิราภัทร์   
    มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 สาขาวิชา การตลาด   

1 61199130268 นางสาวรชตภร กลั่นทอง   
 ปริญญารัฐประศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   

 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ)   

1 60299130042 นางสาวรพิมพิตฌา ศรวัตร์   
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา กายภาพบ าบัด   

1 63199110109 นายปิยทัศน์ เอกบุตร   
 สาขาวิชา ทันตกรรมคลินิก   

1 62199110166 นางสาวปรางทิพย์ สุขศรีจักรวาฬ   
2 62199110096 นางสาวมนต์ชนก จงบุญเจือ   
3 63199110035 นางสาวอรวรา อัครธรรม   
4 62199110059 นายภาณุพนธ์ วีระนพนันท์   
 สาขาวิชา ตจวิทยา   

1 62199110026 นางสาวน้ าเพชร เจริญพงพันธุ์   
2 61199110056 นางสาวสุณัฏฐา สถิตย์กุลภักดี   
 สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล   

1 63199130511 นายวีรชิต ตั้งศิริวัฒนวงศ์   
2 63199130120 นายวิชิต ไชยสุวรรณ   
3 63199130111 นายธนัช เบญจอนุอาชา   
4 63199130349 นายสากล พัชรปัญญวัฒน์   
 สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ   

1 61199130412 นางสาวชมพูนุช ผลาหาญ   
2 61199130413 นางสาวลักษมี ดอนลาว   
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ   

1 59199130218 นายพัชร วิศาลาภรณ์   
 สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ   

1 62199110002 นายภูริณัฐ เบ็ญจขันธ์   
 สาขาวิชา ภาษาไทย   

1 61199130344 นางสาวYan Zheng   
    มีหน้าต่อ 

 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 สาขาวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ   

1 63199130537 นายภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์   
     

 
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  9 สิงหาคม 2565 

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.เอก จ ำนวน 2 รำย)
1 62199120011 รูดียะห์ หะ บัณฑิตวิทยาลัย การวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เสริมสร้าง
สมรรถนะการวิพากษ์เชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีใน
สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

DEVELOPMENT OF A 
LEARNING 
MANAGEMENT 
MODEL TO ENHANCE 
THE CONSTRUCTIVE 
CRITICISM 
COMPETENCIES FOR 
UNDERGRADUATES IN 
THE THREE 
SOUTHERN BORDER 
PROVINCES

แนวทางการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ
วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ใน
สังคมท่ีมีความ
หลากหลายส าหรับ
นักศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

GUIDELINES FOR 
LEARNING 
MANAGEMENT TO 
DEVELOP 
CONSTRUCTIVE 
CRITICISM 
COMPETENCE IN A 
DIVERSE SOCIETY FOR 
STUDENTS IN THE 
SOUTHERN BORDER 
PROVINCES OF 
THAILAND 

วารสารบัณฑิตวิจัย ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 1

14 มิ.ย. 65 26 พ.ค. 65 94.4 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร. มารุต พัฒผล

2 60199120060 วราพร ช่างยา บัณฑิตวิทยาลัย การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ความไวทางวัฒนธรรม
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล

DEVELOPMENT OF A 
LEARNING 
MANAGEMENT 
MODEL FOR 
ENHANCING  
CULTURAL 
SENSITIVITY 
CHARACTERISTIC IN 
NURSING STUDENTS 

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ความไวทางวัฒนธรรม
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

Development of a 
Learning 
Management Model 
for Enhancing 
Cultural Sensitivity 
Characteristic in 
Nursing Students 

วารสารศิลปการ
จัดการ

ปีท่ี 6 ฉบับ
ท่ี 3

8 มิ.ย. 65 2 พ.ค. 65 88.8 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ดนุลดา จามจุรี

คณะพลศึกษำ (ป.เอก จ ำนวน 3 รำย)

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ระดับปริญญำเอก

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 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 ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 60199150056 ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา

โปรแกรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ทางสุขภาพ
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหร่ี
ในวัยรุ่นตอนต้นโดย
ประยุกต์การจัดการ
เรียนรู้แบบปรากฏการณ์
เป็นฐาน

HEALTH LITERACY 
PROGRAM FOR 
SMOKING PREVENTIVE 
BEHAVIOR CHANGE 
AMONG EARLY 
ADOLESCENTS 
APPLYING THE 
PHENOMENON BASED 
LEARNING

ความรอบรู้ทางสุขภาพ
ด้านพฤติกรรมป้องกัน
การสูบบุหร่ีในวัยรุ่น
ตอนต้น 

HEALTH LITERACY 
FOR SMOKING 
PREVENTIVE 
BEHAVIORS AMONG 
EARLY ADOLESCENCE 

วารสารพยาบาล
ต ารวจ

ปีท่ี 14 
ฉบับท่ี 1

17 มิ.ย. 65 10 พ.ค. 65 92 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. อนันต์ มาลา
รัตน์

2 59299120006 นรารักษ์ ไทยประเสริฐ พลศึกษา วิทยาศาสตร
การกีฬาและ
การออกก าลัง
กาย

ผลการฝึกโยคะและฝึก
เดินบนตารางเก้าช่องท่ีมี
ต่อการทรงตัว ความ
แข็งแรง การกลัวการล้ม 
และคุณภาพการนอน
หลับของผู้สูงอายุ

EFFECTS OF YOGA 
TRAINNING AND NINE-
SQUARE STEPPING 
ON ELDERLY 
BALANCE, STRENGTH, 
FEAR OF FALLING 
AND SLEEP QUALITY

การฝึกโยคะและตาราง
เก้าช่องท่ีมีต่อสุขภาพ
และความกลัวการล้ม
ของผู้สูงอายุ

EFFECTA OF YOGA 
AND THE MATRIX OF 
NINE-SQUARE 
TRAIANIG ON 
ELDERLY HEALTH 
AND FEAR OF FALLING

วารสารคณะพล
ศึกษา

ปีท่ี 22 
ฉบับท่ี 2

9 ก.ย. 62 21 ม.ค. 63 71.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ศ.ดร.สาล่ี สุภาภรณ์

3 58199150008 ปัญญา ศักด์ิแก้ว พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา

รูปแบบการบริหารแบบ
พหุภาคีของกีฬาทางน  า
เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อันดามันอย่างย่ังยืน

MULTILATERAL 
COOPERATION 
MARINE SPORTS 
ADMINISTRATION 
MODEL FOR 
SUSTAINABLE 
TOURISM 
DEVELOPMENTAL IN 
ANDAMAN PROVINCES

รูปแบบการบริหารแบบ
พหุภาคีของกีฬาทางน  า
เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อันดามันอย่างย่ังยืน

MULTILATERAL 
COOPERATION 
MARINE SPORTS 
ADMINISTRATION 
MODEL FOR 
SUSTAINABLE 
TOURISM 
DEVELOPMENTAL IN 
ANDAMAN PROVINCES

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ

12/1/1-
4/71-84

29 ส.ค. 62 25 ต.ค. 64 64 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื ม
ส าราญ

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 2 รำย)
หน้า 2



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 58199150053 ชัชชัย พวกดี ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางค
วิทยา

ป่ีพาทย์มอญตระกูล
ดนตรีเสนาะ 

PIPAT MON OF 
DONTRI-SANOR 
FAMILY

ป่ีพาทย์มอญตระกูล
ดนตรีเสนาะ 

PIPAT MON OF 
DONTRI-SANOR 
FAMILY

สักทอง วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร

ปีท่ี 28 
ฉบับท่ี 2

21 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 64 89 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ. ดร. วีระ พันธ์ุเสือ

2 58199150056 ยงยุทธ เอ่ียมสดาด ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางค
วิทยา

การฟ้ืนฟูและการพัฒนา
ท านองเพลงดนตรีลาว
เดิมของประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

THE REVIVAL OF 
DEVELOPMENT OF 
LAO CLASSICAL 
MUSIC OF THE LAO 
PEOPLE'S 
DEMOCRATIC 
REPUBLIC

ASEAN Studies: The 
Revival and 
Development of Lao 
Classical Music 

Turkish Online 
Journal of 
Qualitative 
Inquiry (TOJQI)

16 ธ.ค. 64 9 ก.ย. 64 89.75 
คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร. รุจี ศรีสมบัติ

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 3 รำย)
1 60199150047 อรทัย ชวนนิยมตระกูล ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การพัฒนาโปรแกรมการ

จัดการเรียนการสอนท่ี
ตอบสนองต่อความ
หลากหลาย เพ่ือพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนระดับชั น
ประถมศึกษาปีท่ี 1

DEVELOPING A 
DIFFERENTIATED 
INSTRUCTION 
PROGRAM FOR 
PROMOTING THAI 
LANGUAGE ABILITY IN 
GRADE 1 STUDENTS

แนวทางพัฒนาโปรแกรม
การจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยของ
นักเรียน ระดับชั น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในชั น
เรียนท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลาย 

The Guidelines for 
the Development of 
Thai Language 
Teaching and 
Learning 
Management 
Program for the 1st 
Primary School 
Students in the 
Differentiated 
Classroom

วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร 
หลักสูตรสันติศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

ปีท่ี 9 ฉบับ
ท่ี 6

19 มิ.ย. 65 17 มิ.ย. 65 82.6 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ. ดร. ประพิมพ์
พงศ์ วัฒนะรัตน์
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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 ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 60199150010 หรรษา องคสิงห์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การพัฒนาระบบการ
สนับสนุนพฤติกรรมเชิง
บวก (PBIS) ส าหรับ
นักเรียนท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรมในโรงเรียน
เรียนร่วม

THE DEVELOPMENT 
OF A SYSTEM BASED 
ON POSITIVE 
BEHAVIOR 
INTERVENTION AND 
SUPPORT (PBIS) FOR 
STUDENTS WITH 
BEHAVIORAL 
PROBLEMS IN AN 
INCLUSIVE SCHOOL

การศึกษาสภาพความ
ต้องการจ าเป็นต่อแนว
ทางการสนับสนุน
พฤติกรรมเชิงบวก
ส าหรับนักเรียนท่ีมี
ปัญหาทางพฤติกรรมใน
โรงเรียนเรียนร่วม  

A study on 
Conditions of 
Problems Needs and 
Positive behavior 
intervention and 
Support for Students 
with Behavioral 
Problems An 
Inclusive School

วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร

ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 2

27 มิ.ย. 65 26 พ.ค. 65 87.40 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ชนิดา มิ
ตรานันท์

3 60199150046 จุฑาภัค มีฉลาด ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การพัฒนาระบบการ
ตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหา
การอ่านของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีท่ี 2

DEVELOPMENT OF 
RESPONSES TO 
INTERVENTION TO 
SOLVE THE READING 
PROBLEMS OF GRADE 
2 STUDENTS

แนวทางการพัฒนา
ระบบการตอบสนองต่อ
การช่วยเหลือ เพ่ือ
แก้ปัญหาการอ่านของ
นักเรียน ชั น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

Guidelines for 
Development of 
System of Response 
to Intervention to 
Problem Solving of 
Reading Skill of 
Students in Grade 2 

วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร.

ปีท่ี 9 ฉบับ
ท่ี 3

29 มิ.ย. 65 20 พ.ค. 65 81.40 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ชนิดา มิ
ตรานันท์

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 57199120078 ปวีณา โทนแก้ว เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานของสตรีภาวะ
เจริญพันธ์ุและความ
พร้อมในการดูแลบุตร

THE RELATIONSHIP 
BETWEEN FEMALE 
LABOR FORCE 
PARTICIPATION, 
FERTILITY AND CHILD 
CARE AVAILABLE

การทดสอบความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพในระยะยาว
และความเป็นเหตุเป็นผล
 ระหว่างการมีส่วนร่วม
ในกาลังแรงงานของสตรี
กับภาวะเจริญพันธ์ุรวม 
และความพร้อมในการ
ดูแลบุต 

The Long Term 
Equilibriums and the 
Causality among the 
Female Labor 
Participation Rate 
Fertility and 
Childcare Availability

วารสารวิชาการ
เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ

ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี 1

24 พ.ค. 65 27 มี.ค. 65 86.01 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. รัชพันธ์ุ เชย
จิตร

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 2 รำย) หน้า 4



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 61199150037 พีร์นิธิ  สิริธีรธราดล สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์ ผลของโปรแกรมการ
จัดการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง เพ่ือพัฒนา
ความเป็นพลเมืองต่ืนรู้
โลก ของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี: การ
วิจัยผสานวิธ

EFFECTS OF 
TRANSFORMATIVE 
LEARNING PROGRAM 
FOR ACTIVE GLOBAL 
CITIZENSHIP 
DEVELOPMENT OF 
UNDERGRADUATE 
STUDENTS : MIXED 
METHODS' RESEARCH

ผลของโปรแกรการ
จัดการเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง เพ่ือพัฒนา
ความเป็นพลเมืองต่ืนรู้
โลกของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี : การ
วิจัยผสานวิธี 

EFFECTS OF 
TRANSFORMATIVE 
LEARNING PROGRAM 
FOR ACTIVE GLOBAL 
CITIZENSHIP 
DEVELOPMENT OF 
UNDERGRADUATE 
STUDENTS : MIXED 
METHODS' RESEARCH

วารสาร
สังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิง
พุทธ วัดวังตะวันตก
 จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ปีท่ี 7 ฉบับ
ท่ี 6

20 พ.ค. 65 21 มิ.ย. 65 89.06 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร. อังศินันท์ 
อินทรก าแหง

2 60199120049 ณัฐชนา พุทธแสง สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

การวิจัย
พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

กระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียน
ผ่านการฝึกหัดโขน 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร: 
การวิจัยแบบสร้างทฤษฎี
จากข้อมูล

DEVELOPMENT 
PROCESS FOR 
ATTRIBUTE OF 
STUDENTS BY USING 
TRAINING THAI 
PERFORMING ARTS 
KHON’S 
SRINAKHARINWIROT 
UNIVERSITY 
PRASARNMIT 
DEMONSTRATION 
SCHOOL: GROUNDED 
THEORY

การพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักเรียนผ่านการ
ฝึกหัดโขน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร: การวิจัยแบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูล

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีท่ี 16 
ฉบับท่ี 47

27 มิ.ย. 65 1 มิ.ย. 65 76.6 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ฐาศุกร์ จัน
ประเสริฐ

คณะกำยภำพบ ำบัด (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
ระดับปริญญำโท
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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 ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 63199110109 ปิยทัศน์ เอกบุตร กายภาบ าบัด กายภาพบ าบัด การทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบ
ประเมิน Mini-BESTest 
ในผู้สูงอายุเขตชุมชนท่ีมี
ปัญหาความเส่ือมของ
สมองในระยะเร่ิมต้น

RELIABILITY OF MINI-
BESTEST AMONG 
ELDERLY PEOPLE 
WITH MILD 
COGNITIVE 
IMPAIRMENT WHO 
LIVE IN COMMUNITY

การทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบ
ประเมิน Mini-BESTest 
ในผู้สูงอายุเขตชุมชนท่ีมี
ปัญหาความเส่ือมของ
สมองในระยะเร่ิมต้น 

Reliability of Mini-
BESTest Among 
Elderly People with 
Mild Cognitive 
Impairment In the 
Community

การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติครั งท่ี 12 
เร่ือง

24-มิ.ย.-65 21 มิ.ย. 65 29 มิ.ย. 65 81.3 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร. รัมภา บุญสิน
สุข

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 4 รำย)
1 62199110166 ปรางทิพย์ สุขศรีจักรวาฬ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก ผลของการใช้สารกระตุ้น

การเกิดปฏิกิริยาบ่มตัว
สองแบบร่วมกับยูนิเวอร์
แซลแอดฮีซีฟต่อค่าความ
แข็งแรงพันธะกดออก
ของวัสดุก่อแกนฟันชนิด
บ่มตัวสองแบบกับเดือย
ฟันไฟเบอร์ 

THE EFFECT OF DUAL-
CURED ACTIVATOR 
WITH UNIVERSAL 
ADHESIVE ON PUSH-
OUT BOND 
STRENGTH OF DUAL-
CURED CORE BUILD-
UP AND FIBER POST

ผลของการใช้สารกระตุ้น
การเกิดปฏิกิริยาบ่มตัว
สองแบบร่วมกับยูนิเวอร์
แซลแอดฮีซีฟต่อค่าความ
แข็งแรงพันธะกดออก
ของวัสดุก่อแกนฟันชนิด
บ่มตัวสองแบบกับเดือย
ฟันไฟเบอร์ 

The Effect of Dual-
cured Activator with 
Universal Adhesive 
on Push-out Bond 
Strength of Dual-
cured Core Build-up 
and Fiber Post

การประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั ง
ท่ี13

12-พ.ค.-65 21-ม.ค.-65 12-มิ.ย.-65 72.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. วิบุลย์ ไพศาล
กอบฤทธ์ิ

2 62199110096 มนต์ชนก จงบุญเจือ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก ผลของสารเคลือบพื นผิว 
3 ชนิดต่อการร่ัวซึม
ระดับจุลภาคของวัสดุ
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 

THE EFFECT OF 
THREE SURFACE 
COATING AGENTS ON 
MICROLEAKAGE OF 
GLASS IONOMER 
CEMENTS

ผลของสารเคลือบพื นผิว 
3 ชนิดต่อการร่ัวซึม
ระดับจุลภาคของวัสดุ
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 

THE EFFECT OF 
THREE SURFACE 
COATING AGENTS ON 
MICROLEAKAGE OF 
GLASS IONOMER 
CEMENTS

การประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติครั งท่ี
13

12 พ.ค. 65 3-ก.พ.-65 27-มิ.ย.-65 64.2 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร. ศิริจันทร์ 
เจียรพุฒิ

3 63199110035 อรวรา อัครธรรม ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก ผลของแคลเซียมซิลิเกต
ซีเมนต์ต่อการคืนกลับแร่
ธาตุในเนื อฟันท่ีได้รับ
ผลกระทบจากรอยผุ
จ าลอง : การศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ

THE EFFECT OF 
CALCIUM SILICATE 
CEMENT ON 
REMINERALIZATION IN 
ARTIFICIAL CARIES 
AFFECTED DENTINE : 
IN VITRO STUDY

ผลของแคลเซียมซิลิเกต
ซีเมนต์ต่อการคืนกลับแร่
ธาตุในเนื อฟันท่ีได้รับ
ผลกระทบจากรอยผุ
จ าลอง : การศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ 

The Effect of Calcium 
Silicate Cement in 
Remineralization of 
Artificial Caries 
Affected Dentine : In 
Vitro Study

The 7th 
International 
Research 
Conference on 
Sciences and 
Technology 2022

29 เม.ย. 65 10 มิ.ย. 65 1 มิ.ย. 65 77.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ทพญ. ศิริ
จันทร์ เจียรพุฒิ
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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 ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

4 62199110059 ภาณุพนธ์ วีระนพนันท์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก การเปรียบเทียบค่าความ
แตกต่างของสีของเซรามิ
กกลุ่มลิเทียมไดซิลิเกต
และสีของวัสดุเหงือก
จ าลองบนวัสดุท าหลักยึด
รากเทียม

COMPARISON OF 
COLOR DIFFERENCES 
OF LITHIUM 
DISILICATE CERAMIC 
AND SIMULATED 
GINGIVA ON IMPLANT 
ABUTMENT MATERIALS

ผลกระทบของความหนา
เซรามิกและ
ไทเทเนียมอะโนไดซ์ต่อ
ผลลัพธ์ความสวยงามของ
เซรามิกกลุ่มลิเทียมไดซิ
ลิเกตบนโลหะเจือ
ไทเทเนียม 

Effects of ceramic 
thickness and 
titanium anodization 
on esthetic outcomes 
of lithium disilicate 
ceramic over titanium 
alloys

European Journal 
of Prosthodontics 
& Restorative 
Dentistry

ปี 2022 13 ส.ค. 64 30 พ.ค. 65 69.33 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.ทพญ. มะลิ 
พลานุเวช

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม (ป.โท จ ำนวน 5 รำย)
1 59199130065 นฤมล เตียวไพบูลย์ บริหารธุรกิจเพ่ือ

สังคม
การจัดการ ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ :กรณีศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

THE EFFECTIVENESS 
OF WORK 
PERFORMANCE OF 
UNIVERSITY'S STAFFS 
: A CASE STUDY OF 
CHULALONGKORN 
UNIVERSITY

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ :กรณีศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

The effectiveness of 
work performance of 
university's staffs : a 
case study of 
Chulalongkorn 
university

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการ
จัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น

ปีท่ี 19 
ฉบับท่ี 2

13 พ.ค. 65 14 มิ.ย. 65 77.3 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. กัลยกิตต์ิ กีรติ
อังกูร

2 61199130268 รชตภร กล่ันทอง บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด พฤติกรรมการซื อสินค้า
ออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคช่ันเจดี
เซ็นทรัลของผู้บริโภค 

CONSUMER BUYING 
BEHAVIOR OF ONLINE 
PRODUCTS VIA THE 
JD CENTRAL 
APPLICATION

พฤติกรรมการซื อสินค้า
ออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคช่ันเจดี
เซ็นทรัลของผู้บริโภค 

CONSUMER BUYING 
BEHAVIOR OF ONLINE 
PRODUCTS VIA THE 
JD CENTRAL 
APPLICATION

www.bas.swu.ac.t
h

28 เม.ย. 65 30 พ.ค. 65 62.9 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ.ดร. ณักษ์ กุลิสร์

3 59199130067 นวพล สมศรี บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบความสุขใน
การท างานกับความ
ผูกพันของพนักงานใน
กลุ่มบริษัท A 

RELATIONSHIP OF 
THE HAPPINESS 
COMPONENT AT 
WORK TO THE 
ENGAGEMENT OF 
EMPLOYEES IN A 
GROUP A COMPANY

ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบความสุขใน
การท างานกับความ
ผูกพันของพนักงานใน
กลุ่มบริษัท A 

RELATIONSHIP OF 
THE HAPPINESS 
COMPONENT AT 
WORK TO THE 
ENGAGEMENT OF 
EMPLOYEES IN A 
GROUP A COMPANY

http://ejournals.s
wu.ac.th/index.ph
p/MBASBJ/about/i
ndex

20 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 63.5 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร. ณัฏฐพัชร มณี
โรจน์
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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 ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

4 61299130006 เกศินี เจริญกิตติพร บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ส่วนประสมการตลาด
บริการ และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีมี
ความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นของ
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

SERVICE MARKETING 
MIX AND LIFESTYLE 
PATTERNS RELATING 
TO CONSUMER'S 
USAGE SERVICE ON 
GENERATION Y IN 
JAPANESE 
RESTAURANTS IN 
BANGKOK 
METROPOLITAN AREA 

ส่วนประสมการตลาด
บริการ และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีมี
ความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นของ
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

SERVICE MARKETING 
MIX AND LIFESTYLE 
PATTERNS RELATING 
TO CONSUMER'S 
USAGE SERVICE ON 
GENERATION Y IN 
JAPANESE 
RESTAURANTS IN 
BANGKOK 
METROPOLITAN AREA 

www.mba.swu.ac.th 11 มิ.ย. 65 30 พ.ค. 65 67.5 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.จรินทร์ จารุเสน

5 60199130382 ธนเดช มหาจิราภัทร์ บริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการ
บริการ การรับรู้และ
ความตั งใจเชิงพฤติกรรม
ของผู้เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์
ในจังหวัดนครปฐม

RELATIOSHIPS 
BETWEEN PERCIEVED 
SERVICE QUALITY, 
PERCEPTION,BEHAVIOR
AL INTENTION 
TOWARD TOURIST 
ATTRACTIONS 
MUSEUM IN 
NAKHONPHATHOM

การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการ
บริการ การรับรู้และ
ความตั งใจเชิงพฤติกรรม
ของผู้เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์
ในจังหวัดนครปฐม

RELATIOSHIPS 
BETWEEN PERCIEVED 
SERVICE QUALITY, 
PERCEPTION,BEHAVIOR
AL INTENTION 
TOWARD TOURIST 
ATTRACTIONS 
MUSEUM IN 
NAKHONPHATHOM

http:/ejournals.sw
u.ac.th/index.php/
MBASBJ/issue/arch
ive

16 มิ.ย. 65 15 มิ.ย. 65 65.5 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร. ณัฏฐพัชร มณี
โรจน์

คณะพลศึกษำ (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 ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 59199130218 พัชร วิศาลาภรณ์ พลศึกษา การจัดการกีฬา
และนันทนาการ

ความสัมพันธ์ของการ
ปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตกรุงเทพ

THE RELATIONSHIP 
BETWEEN 
RECREATION 
ACTIVITIES IMPACTS 
ON QUALITY OF LIFE 
AMONG THAILAND 
NATIONAL SPORTS 
UNIVERSITY BANGKOK 
CAMPUS PERSONNEL

การปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการและความ
ต้องการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

the practice of 
recreational activities 
and the need to 
improve the quality 
of personnel National 
Sports University

วารสารสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา ครั งท่ี 9

14 พ.ค. 65 18 พ.ค. 65 5 มิ.ย. 65 74.75 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ถนอมศักด์ิ 
เสนาค า

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 62199110026 น  าเพชร เจริญพงพันธ์ุ แพทยศาสตร์ ตจวิทยา การศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิศักด์ิและความ
ปลอดภัยของการรักษา
แบบผสมของการ
รับประทานยามิโนไซคลิ
นร่วมกับการฉายแสง
อัลตราไวโอเลตบีเทียบ
กับการฉายแสง
อัลตราไวโอเลตบีเพียง
อย่างเดียวในผู้ป่วยโรค
ด่างขาวท่ีเกิดได้ท่ัวตัว

A COMPARATIVE 
STUDY OF EFFICACY 
AND SAFETY OF 
COMBINATION 
TREATMENT 
WITH ORAL 
MINOCYCLINE AND 
NARROWBAND UVB 
PHOTOTHERAPY 
VERSUS 
NARROWBAND UVB 
ALONE IN 
GENERALIZED VITILIGO

การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิศักด์ิและความ
ปลอดภัยของการรักษา
แบบผสมของการ
รับประทานยามิโนไซคลิ
นร่วมกับการฉายแสง
อัลตราไวโอเลตบีเทียบ
กับการฉายแสง
อัลตราไวโอเลตบีเพียง
อย่างเดียวในผู้ป่วยโรค
ด่างขาวท่ีเกิดได้ท่ัวตัว 

A pilot study of 
combined oral 
Minicycline and 
narrowband UVB 
phototherapy in 
vitiligo: A 
randomized, double-
blind, placebo-
controlled trial

Dermatologic 
therapy

ปี 2022 13-ม.ค.-65 21-มิ.ย.-65 70 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.พญ.ศิลดา กนกรังษี
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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 ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 61199110056 สุณัฏฐา สถิตย์กุลภักดี แพทยศาสตร์ ตจวิทยา การศึกษาประสิทธิภาพ
โลช่ันท่ีมีส่วนผสมของน  า
เลี ยงโพรไบโอติก จาก 
Lactobacillus 
paracasei เทียบกับ 
2.5 % เบนโซอิลเปอร์
ออกไซด์ ครีม ในผู้ป่วย
สิวระดับความรุนเเร
งน้อยถึงปานกลาง

A COMPARATIVE 
STUDY ON THE 
EFFECTIVENESS OF 
PROBIOTIC LOTION 
FROM SUPERNATANT 
OF Lactobacillus 
paracasei VERSUS 
2.5% BENZOYL 
PEROXIDE CREAM IN 
THE TREATMENT 
MILD TO MODERATE 
ACNE VULGARIS

การศึกษาประสิทธิภาพ
โลช่ันท่ีมีส่วนผสมของน  า
เลี ยงโพรไบโอติก จาก 
Lactobacillus 
paracasei เทียบกับ 
2.5 % เบนโซอิลเปอร์
ออกไซด์ ครีม ในผู้ป่วย
สิวระดับความรุนเเร
งน้อยถึงปานกลาง

A COMPARATIVE 
STUDY ON THE 
EFFECTIVENESS OF 
PROBIOTIC LOTION 
FROM SUPERNATANT 
OF Lactobacillus 
paracasei VERSUS 
2.5% BENZOYL 
PEROXIDE CREAM IN 
THE TREATMENT 
MILD TO MODERATE 
ACNE VULGARIS

Journal of 
Cosmetic 
Dermatology

ปี 2022 
ฉบับทื 4

22 มิ.ย. 63 19 เม.ย. 65 92.4 
คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร. มาลัย ทวีโชติ
ภัทร์

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 62199110002 ภูริณัฐ เบ็ญจขันธ์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา

พัฒนาการ
การพัฒนาแบบวัด
พัฒนาการทางจิตสังคม
ตามแนวคิดอีริคสันใน
กลุ่มวัยรุ่นไทย

DEVELOPMENT OF 
ERIKSON’S 
PSYCHOSOCIAL 
SCALE IN THE 
CONTEXT OF THAI 
ADOLESCENTS

การพัฒนาแบบวัด
พัฒนาการทางจิตสังคม
ตามแนวคิดอีริคสันใน
กลุ่มวัยรุ่นไทย

DEVELOPMENT OF 
ERIKSON’S 
PSYCHOSOCIAL 
SCALE IN THE 
CONTEXT OF THAI 
ADOLESCENTS

การประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั งท่ี 52

28 เม.ย. 64 30 พ.ค. 65 23 ธ.ค. 64 65 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ.ดร. สิทธิพงศ์ 
วัฒนานนท์สกุล

2 61199130344 YAN ZHENG มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย การใช้อินโฟกราฟิกส์เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองเยาวราชส าหรับ
ผู้เรียนชาวจีน

USAGE OF 
INFOGRAPHICS TO 
DEMONSTRATE 
YAOWARAT  
PRACTICES FOR 
CONCEPTUAL 
UNDERSTANDING 
AMONG CHINESE 
LEARNERS

การศึกษาเปรียบเทียบ
ความเช่ือเร่ืองสัตว์มงคล
และดอกไม้มงคลของจีน
และไทยส าหรับผู้เรียน
ชาวจีน

A Comparative Study 
on Thai and Chinese 
Belief in Auspicious 
Animals and Flowers 
for Chinese Students 

The 7th 
International 
Joint Conference 
on Korean and 
Thai Studies

20-21 พ.ค.
 64

15 มิ.ย. 65 10 มิ.ย. 64 74.3 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. สุภัค 
มหาวรากร

วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม (ป.โท จ ำนวน 1 รำย) หน้า 10



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

1 63199130537 ภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์ วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสาร
สังคม

การออกแบบ
เพ่ือธุรกิจ

การออกแบบและพัฒนา
ส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับ
สาววายในประเทศไทย 

SOCIAL MEDIA DESIGN 
AND DEVELOPMENT 
FOR YAOI PEOPLE IN 
THAILAND

การออกแบบและพัฒนา
ส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับ
สาววายในประเทศไทย 

Social media design 
and development for 
Yaoi people in 
Thailand 

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมส่ือสาร
สังคม

ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 2

18-พ.ย.-64 26-มิ.ย.-65 74.34 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. เบญจวรรณ 
อารักษ์การุณ

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 5 รำย)
1 63199130375 วรพชร วงษ์ประทีป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์จริง
โดยใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 

INSTRUCTIONAL 
ACTIVITIES 
ENHANCING THE 
ABILITY TO SOLVE 
REAL WORLD 
SITUATIONS USING 
MATHEMATICAL 
MODELS FOR 
MATHAYOMSUKSA 
SIX STUDENTS

กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์จริง
โดยใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 

INSTRUCTIONAL 
ACTIVITIES 
ENHANCING THE 
ABILITY TO SOLVE 
REAL WORLD 
SITUATIONS USING 
MATHEMATICAL 
MODELS FOR 
MATHAYOMSUKSA 
SIX STUDENTS

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
“วิทยาศาสตร์วิจัย”
 ครั งท่ี 13 (The 13 
th Science 
Research 
Conference, 
SRC13)

12-13 พ.ค.
 65

10 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 84 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุ
ภรณ์

2 63199130511 วีรชิต ตั งศิริวัฒนวงศ์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล การบ ารุงรักษาเชิง
พยากรณ์ของ
กระบวนการผลิตด้วยการ
เรียนรู้ของเคร่ือง

PREDICTIVE 
MAINTENANCE IN 
MANUFACTURING 
PROCESS USING 
MACHINE LEARNING

การบ ารุงรักษาเชิง
พยากรณ์จากสัญญาณ
ความส่ันสะเทือนของ
ตลับลูกปืน ใน
กระบวนการผลิตด้วยการ
เรียนรู้ของเคร่ือง 

PREDICTIVE 
MAINTENANCE BASED 
ON VIBRATION 
SIGNALS BEARING IN 
MANUFACTURING 
PROCESS USING 
MACHINE LEARNING

Proceedings The 
13th National 
Science Research 
Conference

ปีท่ี 2022 
ฉบับท่ี 1

12 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 85 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. จันตรี ผล
ประเสริฐ

3 63199130120 วิชิต ไชยสุวรรณ วิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล ระบบวินิจฉัยใบหน้า
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแบบอัตโนมัติ ด้วย
หลักการเรียนรู้ของเคร่ือง

AUTOMATIC 
DIAGNOSTIC SYSTEM 
FOR FACIAL STROKE 
BASED ON MACHINE 
LEARNING

ระบบวินิจฉัยใบหน้า
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแบบอัตโนมัติ ด้วย
หลักการเรียนรู้ของเคร่ือง 

AUTOMATIC 
DIAGNOSTIC SYSTEM 
FOR FACIAL STROKE 
BASED ON MACHINE 
LEARNING

2022 2nd 
Proceeding of the 
Data Science 
Conference

17 เม.ย. 65 20 พ.ค. 65 7 มิ.ย. 65 62 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร. วีระ สอิ ง

หน้า 11



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

4 63199130111 ธนัช เบญจอนุอาชา วิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล การจ าแนกความเสียหาย
รถยนต์โดยการเรียนรู้เชิง
ลึก

CAR DAMAGE 
CLASSIFICATION 
USING DEEP LEARNING

การจ าแนกความเสียหาย
รถยนต์ โดยการเรียนรู้
เชิงลึก 

CAR DAMAGE 
CLASSIFICATION 
USING DEEP LEARNING

Proceeding of 
The 2022 2nd 
Data Science 
Conference

17 เม.ย. 65 20 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 62 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร. วราภรณ์ วิยา
นนท์

5 63199130349 สากล พัชรปัญญวัฒน์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการข้อมูล การท านายโรคหลอด
เลือดสมองโดยใช้การ
เรียนรู้ของเคร่ือง

STROKE PREDICTION 
USING MACHINE 
LEARNING

การท านายโรคหลอด
เลือดสมองโดยใช้การ
เรียนรู้ของเคร่ือง 

A machine learning-
based approach for 
the prediction of 
stroke risk 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์วิจัย 
ครั งท่ี 13

12 พ.ค. 65 27 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 84 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. จันตรี ผล
ประเสริฐ

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 5 รำย)
1 62199130306 ชาญชัย ชังเหย่ียว ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การสร้างชุดการสอน

ระนาดเอก ส าหรับ
นักเรียนชั นประถมศึกษา
ปีท่ี 3โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี

CONSTRUCTION OF 
RANARD EK 
INSTRUCTION 
PACKAGE FOR 
PRATHOMSUKSA lll 
AT VALAYA 
ALONGKORN 
RAJABHAT 
UNIVERSITY UNDER 
THE ROYAL 
PATRONAGE 
DEMONSTRATION 
SCHOOL PATHUM 
THANI PROVINCE

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความ
พึงพอใจของนักเรียน 
โดยการใช้ชุดการสอน
ระนาดเอก ส าหรับ
นักเรียนชั นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี

A Study of Learning 
Achievement and 
The Satisfaction of 
Grade 3 Students at 
Valaya Alongkorn 
Rajabhat University 
under The Royal 
Patronage 
Demonstration 
School by Using 
Teaching Set of Rana 
Ek

การประชุมวิชาการ
และน าเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งท่ี 4 
ศาสตร์พระราชากับ
การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนในสังคมวิถี
ใหม่สู่อนาคต

20 พ.ค. 65 12 พ.ค. 65 17 มิ.ย. 65 73 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. นัฏฐิกา 
สุนทรธนผล

หน้า 12



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 61199130181 โอภาส สุวรรณโพธ์ิ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความ
พึงพอใจโดยใช้ชุดฝึก 
ทักษะ เร่ือง การปฏิบัติ
ขลุ่ยเพียงออ ของ
นักเรียนชั นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา

THE STUDY OF 
LEARNING 
ACHIEVEMENT AND 
SATISFACTION BY 
USING THE KHLUI 
PHAING AW PRACTICE 
PACKAGE FOR 
PRATHOMSUKSA 5 AT 
PIBOONBUMPEN 
DEMONSTRATION 
SCHOOL, BURAPHA 
UNIVERSITY

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความ
พึงพอใจโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะ เร่ือง การปฏิบัติ
ขลุ่ยเพียงออ ของ
นักเรียนชั นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต 
"พิบูลบ าเพ็ญ" 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

THE STUDY OF 
LEARNING 
ACHIEVEMENT AND 
SATISFACTION BY 
USING THE KHLUI 
PHAING AW PRACTICE 
PACKAGE FOR 
PRATHOMSUKSA 5 AT 
PIBOONBUMPEN 
DEMONSTRATION 
SCHOOL, BURAPHA 
UNIVERSITY 

วารสารดนตรีและ
การแสดง คณะ
ดนตรีและการแสดง
 มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีท่ี 8 ฉบับ
ท่ี 2

11 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 89 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร. นัฏฐิกา 
สุนทรธนผล

3 60199130441 ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การสอนขับร้อง ใน
ประเทศไทยระหว่างปี 
พ.ศ.2547-2562

REVIEW OF THE 
LITERATURE 
ACCORDING TO 
VOCAL STUDIES IN 
THAILAND DURING 
2004-2019

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การสอนขับร้องใน
ประเทศไทย ในระหว่างปี
 พ.ศ. 2547-2562

REVIEW OF THE 
LITERATURE 
ACCORDING TO 
VOCAL STUDIES IN 
THAILAND DURING 
2004-2019

การประชุมวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั งท่ี 3

3 ส.ค. 64 16 พ.ค. 65 21 มิ.ย. 65 79.4 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ประพันธ์ศักด์ิ
 พุ่มอินทร์

4 61199130177 สาธนี ศรีอร่าม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทักษะการอ่านจังหวะโน้ต
 โดยการใช้แอปพลิเคชัน
การอ่าน จังหวะโน้ตบน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส
 ของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ

STUDY OF RHYTHM 
READING SKILLS 
ACHIEVEMENT USING 
THE RHYTHM 
READING 
APPLICATION ON THE 
iOS SYSTEM AMONG 
SECOND YEAR 
SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS AT 
TRIAMUDOMSUKSAPA
TTANAKARN SCHOOL 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทักษะการอ่านจังหวะโน้ต
 โดยการใช้แอปพลิเคชัน
การอ่านจังหวะโน้ตบน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส
 ของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ

STUDY OF RHYTHM 
READING SKILLS 
ACHIEVEMENT USING 
THE RHYTHM 
READING 
APPLICATION ON THE 
iOS SYSTEM AMONG 
SECOND YEAR 
SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS AT 
TRIAMUDOMSUKSAPA
TTANAKARN SCHOOL 

การประชุมวิชาการ
และน าเสนอ
ผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ครั งท่ี 4

20 พ.ค. 65 26 มิ.ย. 65 27 มิ.ย. 65 72.33 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. นัฏฐิกา 
สุนทรธนผล

หน้า 13



ล ำดับ
รหัสประจ ำตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

5 59199130247 ณัวรรณ ศิริวรรณ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การพัฒนากิจกรรมการ
เเสดงหุ่นกระบอกส าหรับ
เยาวชน ตามอัตลักษณ์
ท้องถ่ิน โรงเรียนวัดปาก
ลัด (พลาคารบ ารุงวิทย์) 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

DEVELOPMENT OF 
LEARNING ACTIVITIES 
FOR ON LOCAL 
IDENTITY THROUGH 
PUPPET 
PERFORMANCE : A 
CASE OF WATPAKLSD 
SCHOOL 
SAMUTHSONGKRAM 
PROVINCE

การพัฒนากิจกรรมการ
เเสดงหุ่นกระบอกส าหรับ
เยาวชน ตามอัตลักษณ์
ท้องถ่ิน โรงเรียนวัดปาก
ลัด (พลาคารบ ารุงวิทย์) 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

DEVELOPMENT OF 
LEARNING ACTIVITIES 
FOR ON LOCAL 
IDENTITY THROUGH 
PUPPET 
PERFORMANCE : A 
CASE OF WATPAKLSD 
SCHOOL 
SAMUTHSONGKRAM 
PROVINCE

วารสารสถาบัน
วิทยาการ จัดการ
แห่งแปซิฟิค (สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

ปีท่ี 8 ฉบับ
ท่ี 2

26 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 72 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ปรวัน 
แพทยานนท์

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 3 รำย)
1 61199130056 ฐิตินันท์  ม่วงจีน ศึกษาศาสตร์ การวัด ประเมิน

 และ วิจัย
การศึกษา

ผลการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับ
เทคนิคกลุ่มร่วมมือท่ี
ส่งผลต่อ ความคิด
สร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทาง 
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ท่ี
 5 เม่ือควบคุมทักษะการ
ท างาน เป็นทีม

THE RESULTS OF THE 
STEM EDUCATION 
WITH 
COLLABORATIVE 
GROUP TECHNIQUES 
ON SCIENTIFIC 
CREATIVITY AND 
SCIENTIFIC PROBLEM 
SOLVING OF GRADE 
11 STUDENTS WHEN 
CONTROLLING 
TEAMWORK SKILL

ผลการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคกลุ่มร่วมมือท่ีมี
ต่อความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 

THE RESULTS OF THE 
STEM DEUCATION 
WITH 
COLLABORATIVE 
GROUP TECHNIQUES 
ON SCIENTIFIC 
CREATIVITY AND 
SCIENTIFIC PROBLEM 
ABILITY

ผลงานวิจัยในการ
ประชุมสัมมนา
วิชาการการวัดผล 
ประเมินผล และ
วิจัยสัมพันธ์ แห่ง
ประเทศไทย ครั งท่ี 
29

10 ก.พ. 65 7 มิ.ย. 65 25 พ.ค. 06 81 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. อรอุมา เจริญ
สุข
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ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ช่ือบทควำม (ภำษำไทย) ช่ือบทควำม (English)
ช่ือวำรสำร/ช่ืองำน

ประชุมวิชำกำร

ปีท่ี ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน
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นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 61199130069 ขวัญชนก การิก ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการ
แนะแนว

การพัฒนาสมรรถนะทาง
สังคมของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาตอนปลาย
โดยกิจกรรมกลุ่ม 

THE DEVELOPMENT 
OF SOCIAL 
COMPETENCY OF 
ELEMENTARY 
SYUDENTS THROUGH 
GROUP ACTIVITIES 

การพัฒนาสมรรถนะทาง
สังคมของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาตอนปลาย
โดยกิจกรรมกลุ่ม 

THE DEVELOPMENT 
OF SOCIAL 
COMPETENCY OF 
ELEMENTARY 
SYUDENTS THROUGH 
GROUP ACTIVITIES 

“วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มมร”
 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย

ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 2

20 พ.ค. 65 23 มิ.ย. 65 70 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร. มณฑิรา จารุ
เพ็ง

3 61199130045 ธีรภัทร พิกุลทอง ศึกษาศาสตร์ วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจัดการ
เรียนรู้

การใช้ FLIPPED 
CLASSROOM ผสาน
เทคนิคการสอนบทบาท
สมมติเพ่ือพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

AN IMPLEMENTATION 
OF FLIPPED 
CLASSROOM WITHIN 
ROLE-PLAY 
TECHNIQUE TO 
DEVELOP ENGLISH 
SPEAKING SKILLS OF 
PRIMARY 6 STUDENTS

การใช้ FLIPPED 
CLASSROOM ผสาน
เทคนิคการสอนบทบาท
สมมติเพ่ือพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

AN IMPLEMENTATION 
OF FLIPPED 
CLASSROOM WITHIN 
ROLE-PLAY 
TECHNIQUE TO 
DEVELOP ENGLISH 
SPEAKING SKILLS OF 
PRIMARY 6 STUDENTS

Journal of Roi 
Kaensarn Academi

ปีท่ี 7 ฉบับ
ท่ี 11

30 พ.ค. 65 14 มิ.ย. 65 88.7 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.สุมลนิตย์ เกิด
หนุนวงศ์

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 3 รำย)
1 60299130042 รพิมพิตฌา ศรวัตร์ สังคมศาสตร์ นโยบายสาร

ธารณะ
การประเมินการ
ด าเนินงานตามแผน
ส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น
ด้านดิจิทัล 

PROGRESS 
ASSESSMENT OF 
NATIONAL DIGITAL 
STARTUP ROADMAP 

การประเมินการ
ด าเนินงานตามแผน
ส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น
ด้านดิจิทัล 

PROGRESS 
ASSESSMENT OF 
NATIONAL DIGITAL 
STARTUP ROADMAP 

https://soc.swu.ac.
th/th/academic-
services/student/a
cademic-for-
graduated/pub

ปี 2565 12 มิ.ย. 65 17 มิ.ย. 65 70 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร. ปรีชญาณ์ 
นักฟ้อน
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ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
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ช่ือปริญญำนิพนธ์ 
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ปีท่ี ฉบับท่ี/
วันท่ี

น ำเสนอ
ผลงำน

วันส่ง
ปริญญำ
นิพนธ์/

สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย วันท่ี 9 สิงหำคม 2565

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

2 61199130412 ชมพูนุช ผลาหาญ สังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ การประยุกต์การรับรู้
ระยะไกลเพ่ือติดตามการ
บุกรุกพื นท่ีป่าไม้บริเวณ
อุทยานแห่งชาติทับลาน 
ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอ
วังน  าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 

AN APPLICATIONOF 
REMOTE SENSING TO 
INVESTIGATEFOR 
FOREST 
ENCROACHMENT IN 
THE 
TABLANNATIONAL 
PARK, NAKHON 
RATCHASIMA 
PROVINCE

การประยุกต์การรับรู้
ระยะไกลเพ่ือติดตามการ
บุกรุกพื นท่ีป่าไม้บริเวณ
อุทยานแห่งชาติทับลาน 
ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอ
วังน  าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 

AN APPLICATIONOF 
REMOTE SENSING TO 
INVESTIGATEFOR 
FOREST 
ENCROACHMENT IN 
THE 
TABLANNATIONAL 
PARK, NAKHON 
RATCHASIMA 
PROVINCE

การประชุมวิชาการ
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม ครั งท่ี 6

25 ก.พ. 65 25 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 65 83 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. อสมาภรณ์ สิทธ

3 61199130413 ลักษมี ดอนลาว สังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ การใช้แบบจ าลองเอน
โทรปีสูงสุดเพ่ือศึกษา
การกระจายของปลาผิว
น  าในบริเวณอ่าวไทย

USING OF MAXIMUM 
ENTROPY MODEL TO 
STUDY THE 
DISTRIBUTION OF 
PELAGIC FISHES IN 
THE GULF OF 
THAILAND

การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางทะเล
ท่ีมีผลต่อการกระจาย
ของปลาผิวน  าในบริเวณ
อ่าวไทย 

The relationship 
between marine 
environment factors 
affecting the 
distribution of pelagic 
fishes in the Gulf of 
Thailand

ประชุมวิชาการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และ
ส่ิงแวดล้อม ครั งท่ี 6

25 ก.พ. 65 23 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 83 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร. อสมาภรณ์ สิทธ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดือน กรกฎำคม 2565 ท้ังหมด จ ำนวน 45 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม

1 บัณฑิตวิทยำลัย 2 2

2 คณะพลศึกษำ 1 3 4

3 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 5 2 7

4 คณะศึกษำศำสตร์ 3 3 6

5 คณะเศรษฐศำสตร์ 1 1

6 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 2 2

7 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 1

8 คณะทันตแพทยศำสตร์ 4 4

9 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสังคม 5 5

10 คณะแพทยศำสตร์ 2 2

11 คณะมนุษยศำสตร์ 2 2

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก
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สำรนิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปล่ำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2564

เข้ำท่ีประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี  7/2565 (วันท่ี 12 กรกฎำคม 2565)
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เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

12 วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม 1 1

13 คณะวิทยำศำสตร์ 5 5

14 คณะสังคมศำสตร์ 3 3

32 13 45รวม
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