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No.

รหัสประจาตัวนิสิต
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ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
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ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

1

56199150085

นางสาวสินาพร วิทยาวนิชชัย สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

การศึกษาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล

A Study on ego identity and วารสารบัณฑิตศึกษา
professional identity of nursing มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
students
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

2

56199150064

นางสาวนภัสนันท์ แจ่มฟุ้ง สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการคงอยู่ในองค์กร
ของพนักงานศูนย์การค้า

Factors of employee retention วารสารพฤติกรรมศาสตร์
in shopping center

คณิตศาสตร์ กศ.ม.

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายนธันวาคม 2562

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
7/6/2562

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม
62

TCI_1

อนุมัติ
7/6/2562

การศึกษาเงื่อนไขการคงอยู่ในองค์กร Study of the conditions for
ของพนักงานศูนย์การค้า
employess retention in
shopping center

veridian E-Journal,
silpakorn university

ปีที่12 ฉบับที่ 2
เดือน มี.ค.-เม.ย.
62

TCI_1

อนุมัติ
7/6/2562

การศึกษาผลสัมฤทธิ์เรื่องการแก้
โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ
ด้วยวิธีการสอนปกติควบคู่กับวิธีบาร์
โมเดล สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ปีที่ 18 ฉบับ 2
เดือน พ.ค. ส.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
7/6/2562

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
มกราคมมิถุนายน 2561

TCI_1

อนุมัติ
7/6/2562

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
7/6/2562

3

57199110031

นางสาวพีรดา วิชามุข

คณะวิทยาศาสตร์

Learning achievement
mattayomsuksa II students:
solving ratio and percentage
word problems by normal
teaching together with bar
model method

4

56199150075

นางสาวเมทินี ทนงกิจ

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการ
Determinants of success in
วารสารวิชาการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา creative tourism case study of ท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้าเชี่ยว ben nam chieo tourism
community enterprise

5

58299130021

นางสาวอุษาวดี บุญหุ่น

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

แรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัทข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร
กรณีศึกษา ย่านถนนเพชรบุรี อโศก
รัชดาภิเษก พระราม 9

Work motivation affecting job
engagement among
employees of multinational
companies in the bangkok
metropolitan area: case stuy
of petchburi, asoke,
ratchadapisek and rama nine
road area
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No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

6

60199110144

7

56199150055

นายพงศกร พรมทา

นางธัยวนันฐ์ เลียนอย่าง

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

สาขาวิชา
เคมี กศ.ม.

การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกตื

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
15-มี.ค.-62
นาเสนอผลงาน

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

สถานะ
บทความ

การศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง
พันธะเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อผ่านการจัดการ
เรียนรู้ดว้ ยกิจกรรมสเตีมศึกษา

A study of tenth grade
student's science conceptions
on chemical bonding by steam
activity

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
20

การศึกษากลุ่มเสี่ยงและปัจจัย
ปกป้องพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

A study of the at-risk groups วารสารปัญญาภิวัฒน์
and factors to protect the
proper online gaming
behaviors of lower secondary
school student

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พ.ค.-ส.ค. 61

TCI_1

อนุมัติ
7/6/2562

ผลของโปรแกรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

The effect of proper online
game behaviors enhancent
progeam of lower secondary
school students

วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
ม.ค.-เม.ย. 62

TCI_1

อนุมัติ
7/6/2562

อนุมัติ
7/6/2562

8

59299130033

นายวิทยา กันยามา

คณะสังคมศาสตร์

นโยบายสาธารณะ

พระกระทบของพระราชกาหนดการ
บริหารจัดการการทางานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 กรณีศึกษากิจการ
ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

The effect of the foreigner'
working management
emergency decree, B.E. 2560
(2017) a case of the
constuction business in
bangkok

การประชุมวิชาการด้านรัฐ 15-มี.ค.-62
ประศาสนศาสตร์ระดับชาติ
ครั้งที่ 9

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
24/6/2562

9

59299130032

นายภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์

คณะสังคมศาสตร์

นโยบายสาธารณะ

ตัวกระทาและปัจจัยทางการเมืองใน
การนานโยบายการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปปฏิบัตติ ามแนวนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากรณี
ระดับอุดมศึกษา

Political actors in the
การประชุมวิชาการด้านรัฐ 15-มี.ค.-62
implementation of external
ประศาสนศาสตร์ระดับชาติ
quality assessmentpolicies the ครั้งที่ 9
education reform policy : a
case study in higher education

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
24/6/2562

10

59199110141

นางสาวถนอมขวัญ วิบูลย์
ธนสาร

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี กศ.ม.

การพัฒนาชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา
เรื่อง พันธะเคมี สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21

A development of STEAM
งานประชุมวิชาการ
education activity package on ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
chemical bonding for high
รังสิต ประจาปี 2562
school students to enhance
21th century skills

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
24/6/2562

26-เม.ย.-62
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ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

11

59199110024

นางสาวเบญจพร เจียมศรีพงษ์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

Factors influencing intentions
to purchase online among
generation Y consumers in the
bangkok area and vicinity

12

58199130241

นางสาวณัชชา ปาพรม

การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เตรียมความพร้อมทางร่างกาย
สาหรับผู้ที่กาลังเข้าสู่สงั คมสูงอายุ

Study and development of
physical preparation
application design for people
who enter elder society

13

57199130389

นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านสะกดคา
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Art activies to develop spelling การประชุมวิชาการ
and reading skills of grade 1 ระดับชาติ การศึกษาเพื่อ
learning disability childrent
พัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
ประจาปี 2562

14

59199110081

นางสาวพฤติกานต์ สินปรีชา
นนท์

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาการช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเซียล

Comparative evaluation of
viability and collagen
biosynthesis of periodontal
ligament fibroblasts stored in
different types of milk

15

60199110137

นายทัศน์พล วิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์

16

56299150019

นางปัตมิ า โฆษิตเกษม

16.1

58199110136

17

56199150035

วิทยาลัยอุตสาหกรรม นวัตกรรมการออกแบบ
สร้างสรรค์

คณิตศาสตร์ กศ.ม.

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
24/6/2562

การประชุมวิชาการ
30-มี.ค.-61
ระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่
11

European journal of
oral sciences

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
24/6/2562

31-พ.ค.-62

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
24/6/2562

issue 127:4
august 2019

SCOPUS

อนุมัติ
24/6/2562

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง
ภาคตัดกรวย โดยใช้เครื่องคานวณ
เชิงกราฟ TI-Nspir CX CAS สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Instructional activity package วารสารครุศาสตร์
on conic sections by using a TI- อุตสาหกรรม
Nspir CX CAS grapphing
calculator for matthayom 4
students

ปีที่ 18 ฉบับ 2
เดือน พ.ค. ส.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
24/6/2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

บทบาทและปัจจัยที่เอื้อให้เป็น
ศิลปินหญิงในสังคมไทย

The roles and factors of
female artists in thai society

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม 2562

TCI_1

อนุมัติ
24/6/2562

นางสาวปรียารัช วิเศษขันธุ์

คณะแพทยศาสตร์

ชีวภาพการแพทย์

การคัดแยกและการพิสจู น์เอกลักษณ์ Isolation and identification of
ของแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้าง
lactic bacteria for bile salt
เอนไซม์ไบล์ไฮโดรเลส
hydrolase activity

การประชุมวิชาการ
มี.ค.-61
ระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่
11

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
24/6/2562

นางสาวปนาลี แทนประสาน

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาความซื่อตรงทางการศึกษา A study of academic integrity
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
of undergraduate students

วารสารวิชาการ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มกราคมมิถุนายน 25625

TCI_1

อนุมัติ
24/6/2562

วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์
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No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

Development of
Electronic jourrnal of
biodiodegradation process for biotechnology
poly (DL-lactic acid)
degradation by crude enzyme
produced by actinomadura
kertinilytica strain T16-1

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
สถานะ
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
บทความ
ผลงาน
2019/40/april/ Open access อนุมัติ
52-57
24/6/2562

17.1

57199120019

นางสาวฐิตพิ ร ปัญญาชนะกุล คณะวิทยาศสาตร์

18

56299150025

นายสืบสาย แสงวชิรภิบาล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

งานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ :
กรณีศึกษาผลงานออกแบบศิลปิน
ร่วมสมัย

Creative design : A case study วารสารสถาบันวัฒนธรรม
of selected Thai contemporary และศิลปะ มศว

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
กรกฎาคม 2561

TCI_1

อนุมัติ
24/6/2562

18.1

59199130272

นางสาวกรกนก แขดวง

สถาบันวิจัยพฤติกรรม การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
ศาสตร์ประยุกตื

ปัจจัยทางจิตสังคมที่สง่ ผลต่
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลก
ดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร

Psycho-social factors
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
affectected good citizenship in เพื่อการพัฒนา มศว
digital world of high school
students under the basic of
education commission in
bangkok

ปีที่ 11 ฉบับที่
มากราคม 2562

TCI_1

อนุมัติ
24/6/2562

19

59199110090

นางสาวภิชานันท์ ดุจดา

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี วท.ม.

19.1 57199110246

นาย ศราวุฒ เพชรอินทร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ กศ.ม.

การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง
คณิตศาสตร์เชิงการจัด
(combinatorics) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

20

นางสาวพรสุดา ทันนา

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี กศ.ม.

การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการสอนแบบ
อุปมาอุปไมยและแบบสืบเสาะ เรื่อง
พันธะโคเวเลนต์ สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

58199110156

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชื่อบทความ (English)

Development of a portable
screen-printed graphene
electrode for determination
total golld ions in
environments
A Study of mathayomsuksa I
student's learning outcome on
combinatorics via
constructivist teaching

International confence 27-28 march
on science, engineering 2019
and technology

A comparison of analogy
technique and 5E inquiry
learning activities in the
covalent bond topic for high
school students

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 23-24
นาเสนอผลงาน อนุมัติ
พฤษภาคม 2562
25/6/2562

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

18/2/พ.ค.-ส.ค.
62

นาเสนอ
ผลงาน
นานาชาติ
TCI_1

อนุมัติ
25/6/2562

อนุมัติ
24/6/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

Fan culture phemenon in Thai veridian E-Journal,
cartoon character
silpakorn university

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
มี.ค.-เม.ย. 2562

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
24/6/2562

20.1

56299150017

นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

ปรากฎการณ์วัฒนธรรมแฟนตัว
ละครการ์ตนู ไทย

21

56199150070

นางสาวรชวีย์ หล่อศรีศุภชัย

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นาเชิง Development of innovative
นวัตกรรมของหัวหน้างานในวิสาหกิจ leadership measure among
ขนาดกลางและขนาดย่อย
managers in the sme
enterprises

วารสารวิชาการศรีปทุม
ชลบุรี

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4
เมษายนมิถุนายน 2562

TCI_1

อนุมัติ
25/6/2562

22

56199120003

นางสาวกุสมุ า ยกชู

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

กรอบคิดงอกงามของครูในการ
พัฒนาผู้เรียน : การศึกษาเชิง
ปรากฎการณ์วิทยา

Teacher's growth mindset in
learner's development: a
phenomenological study

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
25/6/2562

23

57199130074

นายนรินทร์ เทพศิริ

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้ ประวัตศิ าสตร์โดยใช้โครงงานเป็น
พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และทักษะการ
ทางานเป็นทีม ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Study of history learning
management using projectbased learning to promote
critical thinking skills and
teamwork ability among
uppersecondary students

การประชุมวิชาการและ
31-พ.ค.-62
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ CTTU
Academic day ครั้งที่ 3

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
25/6/2562

24

57199130455

นางสาวนิตยา สิงห์สา

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การสร้างแบบวัดพฤติกรรมการติด
เกมออยไลน์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียน
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร

Construction of online game วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่
addiction behavior among
มศว
100 เดือน ก.ค.upper secondary school
ธ.ค. 2562
students in school in the bang

TCI_2

อนุมัติ
25/6/2562

25

57199130518

นางสาวกุลธิดา อนุตรกุลศรี

สถาบันวิจัยพฤติกรรม วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ศาสตร์
ประยุกต์

รูปแบบและกลไกการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วันใส: กรณีศึกษา
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแม่วัย
ใส ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

A model and process to assist
pregnancy adolescents: a case
study of the organization in
bangkok

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
25/6/2562

25.1

56199150081

นายวิเชศ คาบุญรัตน์

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

การศึกษาการให้ความหมายและ
A study of the meaning and วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
องค์ประกอบของภาวะผู้นาที่แท้จริง components of the authentic
ก.ค.-ธ.ค. 2562
ในองค์กรธุรกิจไทย
leadership in thai business

TCI_1

อนุมัติ
25/6/2562

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
ประจาปี 2562

31-พ.ค.-62

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
7-มิ.ย.-62

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
25/6/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
25/6/2562

26

59199130116

นางสาวกนกกาญจน์ สุขอุดม คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้ดว้ ยวิธีการ
และการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยใช้ผงั กราฟฟิกที่มี
ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เรื่อง ประโยคของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

Impact of the graphic
การประชุมวิชาการ
organizer methood on the
มนุษยศาสตร์และ
ability of grade twelve
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
students to analyze sentences

27

57199130079

นางธัญญรัตน์ อุยโต

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะการเขียนกลุ่มสาระ
และการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ภาษาไทยโดยการจัดการ
เรียนรู้ แบบใช้สมองเป็นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

The development of writing การประชุมวิชาการ
skills in thai language by using บัณฑิตศึกษาระดับชาติ
brain based learning for grade ครั้งที่ 48
3 students

14-มิ.ย.-62

28

56199150065

นายปฐมชัย ธะนะเนตร

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

The Development of learning
activity package to enhancing
online media literacy by
reflective thinking

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
มกราคมมิถุนายน 2562

TCI_1

อนุมัติ
25/6/2562

29

58199110007

นางสาวปัณฑา สมคิด

คณะมนุษยศาสตร์

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
พ.ค.-ส.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
25/6/2562

30

57199130520

นางสาวณหทัย ไกรสรสวัสดิ์

สถาบันวิจัยพฤติกรรม การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
ศาสตร์ประยุกตื

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
25/6/2562

31

58199110026

นายโสธร อนุเชิงชัย

คณะวิทยาศาสตร์

SCOPUS

อนุมัติ
25/6/2562

32

58199130349

นางสาวชลกานต์ ชาญสมุทร

วิทยาลัยอุตสาหกรรม นวัตกรรมการออกแบบ
สร้างสรรค์

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
25/6/2562

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

อังกฤษ

วารสารวิจัยทางศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร
วิโรฒ

The Quest for identity in diana วารสารวงขลานครินทร์
wynne jones' Howl's moving
castle
ปัจจัยบุคคลและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดูแล
ตนเองของผู้สงู อายุโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ในเขตกรุงเทพมหานคร

เทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับ
จากเพชรซีกเพื่อออกแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัย

Personal socil enviornmental
factors related to self-care
behavior of elderly persons in
bangkok metropolitan

การประชุมวิชาการนาเสนอ 30-มี.ค.-62
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
(symposium) ครั้งที่ 11
ประจาปี 2562

The study to cytochrome B
(CTYB): species-specific
detection and phylogenetic
relationship of enchinostoma
revolutum, (froelich, 1802)

Journal of parasitic
diseases

2019/1/
มกราคม-มีนาคม
2562

Study and development
การประชุมวิชาการ
29-30 มีนาคม
jewelry from polki daimond to ระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 2561
contemporary jewelry
11

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
สถานะ
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
บทความ
ผลงาน
การสังเคราะห์และศึกษาความเสถียร Synthesis and stability of meso- การประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย 23-24
นาเสนอผลงาน อนุมัติ
ของสารประกอบเชิงซ้อนซัคซิเมอร์ 2,3-dimercaptosuccinic acid for ครั้งที่ 11
พฤษภาคม 2562
25/6/2562
กับนาโนซิงค์ออกไซค์
complexation with zine oxide
nanoparticles
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

33

58199110107

นางสาวปุณยวีร์ เกียรติทนง

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี วท.ม.

34

59299130034

นางสาวศรีสดุ า เพชรพลอย

คณะสังคมศาสตร์

นโยบายสาธารณะ

การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจ และ
การยอมรับนโยบายการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชน

35

59199130369

นางสาว Shun Lae Win

คณะมนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

การเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ Teaching Thai language with
นิทานไก่สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา story of related chicken for
myanmar students

36

56199150076

นางรัชนี อิ่มอก

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 เพิ่สง่ เสริมความเป็นพลเมืองดีที่
ใส่ใจในสังคม

The development of
instruction model on the
principles of his majesty the
king rama IX to active
citizenship

37

58199130302

นางสาวทราย ศรีเงินยวง

บัณฑิตวิทยาลัย

จิตวิทยาประยุกต์

ผลของโปรแกรมการให้คาปรึกษา
รายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการควบคุมตนเอง
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5

38

56199150041

นางสาวภาวิดา มหาวงศ์

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความ
เป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

39

57199130404

นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

Perception understanding and การแระชมวิชาการ
acceptance of people in
ระดับชาติสวนดุสติ 2019
alcoholic control policy
ครั้งที่ 4
according to alcoholic
beverage control act B.E.2008

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
27/6/2562

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 2562

TCI_2

อนุมัติ
27/6/2562

veridian E-Journal,
silpakorn university

TCI_1

อนุมัติ
1/7/2562

Effects of a behavioral
วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่
counseling program individual มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 101 ก.ค.-มิ.ย.
behavior to enhance the self62
control skills of prathom suksa
five students

TCI_1

อนุมัติ
1/7/2562

The development of teacher
spirtuality scale of the
student's teacher in Rajabhat
university

TCI_1

อนุมัติ
1/7/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
1/7/2562

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

14-มิ.ย.-62

ปีที่12 ฉบับที่ 4
เดือน ก.ค.-ส.ค.
62

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 62

การศึกษาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อ
The study on art activiti for
การประชุมวิชาการ
31-พ.ค.-62
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของ self-confidence enhancement ระดับชาติ "การศึกษาเพื่อ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น on secondary students
พัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3"
ประจา 25625

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

Content marketing and service UTTC Academic day
mix on brand loyalty towards ครั้งที่ 3
manee-meemor rerestaurant

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
31-พ.ค.-62
นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

40

59199110013

นางสาวณัฐนิช ประเสริฐคงแก้ว คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ส่วนประสมการบริการและเนื้อหา
เชิงการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีตอ่ ร้านมานี มีหม้อ

41

57199110199

นางสาวณิชกานต์ สมจิต

คณะวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา กศ.ม.

การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยง
Development of low cost
เนื้อเยื่อต้นทุนต่าสาหรับพืชบางชนิด plant tissue culture media of
some plants

42

60199110152

นางสาวปิยาอร ทรัพย์ผา้ พับ

คณะวิทยาศาสตร์

ฟิสกิ ส์ กศ.ม.

Cloud base height
determination by
meteorological model
simulation over chiang mai
winter 2016-2017

International confence june 4-6,2019 นาเสนอ
engineering and Applied
ผลงาน
Sciences
นานาชาติ

อนุมัติ
2/7/2562

43

58199130327

นายธนัท จรณะสมบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

A comparative study of repeat
buyer prediction: Kaggle
acquired value shopper case
study

International
march 16conference on
19,2019
information science and
system

นาเสนอ
ผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ
2/7/2562

44

57199130043

นางสาวถิรดา รัตน์ตยวรา

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา การศึกษาความสามารถในการคิด
และการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
5E ร่วมกับกิจกรรมสะท้อนคิด

A study of analytical thinking
skill of seventh grade tudents
instructed using the 5E model
with reflection activities

การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประจาปี 2562
ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
2/7/2562

45

58199110105

นายพลรบ โพธิ์กาเนิด

คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก

ผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนน้า
ต่อผงของเรโทรเอ็มทีเอต่อช่องว่างที่
เกิดขึ้นระหว่างวัสดุกับผนังคลองราก
ฟัน

The effect of varying water to วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
powder ratio of retromta on
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ 2562
the gap between the cement โรฒ
and root canal wall

TCI_1

อนุมัติ
2/7/2562

46

59199110076

นางสาวชุตมิ า แก้วกไร

คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนด้วย
เครื่องในการกาจัดกัตทาเพอร์ชาเพื่อ
การรักษาคลองรากฟันซ้า

Comparison of efficacy of ni-ti วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
instruments in removing gutta- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ 2562
percha for root canal
โรฒ
retreatment

TCI_1

อนุมัติ
2/7/2562

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "วิทยาศาสตร์
วิจัย" ครั้งที่ 11

1-พ.ค.-62

31-พ.ค.-62

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
2/7/2562

อนุมัติ
2/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
ผลการกาจัดเชื้อของยาปฏิชีวนะใน
คลองรากฟัน

ชื่อบทความ (English)
Antimicrobial effects of
antibiotic paste in root canal

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ 2562
โรฒ
ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
2/7/2562

47

59199110077

ร้อยเอกหญิงพรรณปพร พิริยะ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก
โยธิน

48

59199130203

นายจุธชัย ไทรทอง

คณะพลศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย

Does indirect stability and
journal of exercise
mobility training alleviate pain physiologyonline
and increase the functionality
of the shoulders in elderly
with shoulder stiffness?

2019/22/3

SCOPUS

อนุมัติ
8/7/2562

49

57199130062

นางสาวจิตรวี อุทุมพร

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอน
และการจัดการเรียนรู้ แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีตอ่ ความสามารถ
ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

The effects of applying
concentrated language
encounters with jigsaw
technigue teaching on the
imaginative writing abilities of
prathomsuksa four students

31-พ.ค.-62

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
8/7/2562

50

57199110006

นางสาวจุฑาทิพย์ เทพดนตรี

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การเสริมสร้างการสานึกรู้คุณตาม
แนวทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยกลุ่มพัฒนาตน

The enhancement of gratitude การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
according to positive
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
psyvhology in secondary
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
school students through
growth group

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
8/7/2562

51

57199130117

นายณัฐพงษ์ บางท่าไม้

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด
TPCK Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา สาหรับ
นิสติ ครู

The development of training
packge by tpckmodel for
supportingthe competency
innovation and education
information technology for
student teachers

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
8/7/2562

การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ UTCC
Academic Day ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

52

57199130081

นางสาวพิชญานิน ศิริหล้า

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวฉัท
ศึกษา เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ
(Computational thinking) และ
การทางานเป็นทีม ในวิชาฉันทศึกษา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม)

The effectiveness of chanta การประชุมวิชาการ
education to enhance the
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
computational thinking and
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
team work skills in chanta
education subject for grade 3
student at srinakharinwirot
university: prasarmit
demonstration school
(elementary)

53

57199130023

นางสาวเอื้อทิพทย์ คงกระพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การเสริมสร้างพลังอานาจในตนเอง
ของเยาวชนคาทอลิก โดยการให้
คาปรึกษากลุ่ม

Enhancement selfempowerment of youth
catholic through group
counseling

54

60199110083

นางสาวอัญชนา ใจหวัง

คณะมนุษยศาสตร์

จิตวิทยาพัฒนาการ

ผลของกิจการรมการเต้นสร้างสรรค์
ที่มีตอ่ ทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พื้นฐานในเด็กปฐมวัย

Effects of creative dance
วารสารสุทธิปริทัศน์
training on executive functions
in preschool

55

56199150005

นางอุไรวรรณ เชาวน์ชื่น

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

56

56299150022

นางสาวศีมาศ ประทีปะวณิช

57

60199130154

นายตุลชาติ ชุ่มชื่น

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
8/7/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
8/7/2562

ปีที่ 33 ฉบัที่
108 เดือนต.ค.ธ.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
8/7/2562

ปัจจัยเกี่ยวกับภาวะผ็นาการ
The factor of transformational วารสารวิชาการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับผู้บริหาร
leadership for director college อุตสาหกรรมศึกษา มศว
วิทยาลัยภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา under institute of vocational
education

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
ม.ค.-มิ.ย. 62

TCI_1

อนุมัติ
8/7/2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหม
มัดหมี่ กรณีศึกษา พื้นที่อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

A study of thai Ikat silk's
fabrication: case study at pak
thong chai district, nakhon
ratchasima province

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
ก.ค.-ธ.ค. 61

TCI_1

อนุมัติ
8/7/2562

คณะศึกษาศาสตร์

ผลของการใช้ชุดฝึกการขับถ่าย โดย
การมีสว่ นร่วมของผู้ปกครอง ที่มีตอ่
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ด้าน
ขับถ่ายของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับปานกลาง

The effects of using a training วารสารวิจัยและพัฒนา
parental involvement on self- การศึกษาพิเศษ มศว
help skill in toilet training of
children with moderte
intellectual disability

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือน ก.ค.-ธ.ค.
62

TCI_2

อนุมัติ
8/7/2562

การศึกษาพิเศษ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"

สถานะ
บทความ

วารสารสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ มศว

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ความรู้ บรรยากาศองค์กร การ
บริหารองค์กรกับความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสิน
สานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ชื่อบทความ (English)

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
8/7/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
8/7/2562

นานาชาติ
ก.พ.อ.

อนุมัติ
9/7/2562

58

59199130080

นางสาวสุพัตรา โครตหา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

59

57199130060

นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา

คณะศึกษาศาสตร์

60

59199110082

นางสาวภณพร สุขอาจ

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาการช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเซียล

61

57199130020

นายวัชรพล วิริยะสวรรค์สกุล คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การเสริมสร้างความสุขในการทางาน The enhancement of hppiness การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ของพนักงานขายสินเชื่อทางโทรศัพท์ at work of personal credit
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
ด้วยการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม
telesales through group
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
counseling

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
9/7/2562

62

57199130021

นายวิทิต มนัสชีวิน

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การเสริมสร้างอิสระแห่งตนของวัยรุ่น Enhancement of autonomy of การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ตอนต้นโดยการให้คาปรึกษากลุ่ม
early adolescence through
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
group counseling
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
9/7/2562

63

57199130012

นางสาวกชพร ธนพรชัยภัทร

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของ
Enhancement of resilence of
ผู้ดแู ลผู้สงู อายุอัลไซเมอร์ โดยการให้ caregivers of elderly with
คาปรึกษารายบุคคล
alzherthrough individual
counseling

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
9/7/2562

วิทยาการทางการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวสะเต็ม
และการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และความสุขในการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
ห้องเรียนพิเศษ

Relationship between
knoledge management
corporate atmosphere
organization of learning of the
government savings bank

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
วารสารบริหารธุรกิจศรีนคริ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
นทรวิโรฒ
ก.ค.-ธ.ค. 62
ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

The development of STEM
การประชุมวิชาการ
activity packages on simple
ระดับชาติสวนดุสติ 2019
machines to enhance creative ครั้งที่ 4
problem solving ability and
learning happiness of ninth
grade student in special
classromm

14-มิ.ย.-62

Evsiution of bone formation journal of implant
following the osteotome sinus dentistry
floor elevation technique
without grafting using cone
beam computed tomography:
a preliminary study

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

64

56199150008

นางสาวกุสมุ า แย้มเกตุ

คณะศึกษาศาสตร์

65

60199110102

นางสาวปีวรา เกียรติทนง

66

60199110099

67

สาขาวิชา
การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
วารสารบริหารธุรกิจศรีนคริ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
นทรวิโรฒ
ม.ค.-มิ.ย. 2562
ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
9/7/2562

การศึกษาสมรรถนะที่จาเป็นเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัตงิ านตาม
ตาแหน่งงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

A study need assessment
competency to developing
functional competency of
academic support in public
higher education institutions

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

การวิเคราะห์ร่วมในการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศแบบอิสระของ
นักท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวานในเขต
กรุงเทพมหานคร

Conjoint analysis in the
decision making of
independent outbound
travelling of generation Y
tourists in bangkok metropolis

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจาปี 2562
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
9/7/2562

นางสาวธมลวรรณ สิทธิพล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบถวิลหา
อดีตที่เกี่ยวอดีตที่เกิดจากการเปิดรับ
สื่อและส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย: กรณีศึกษา งานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

Nostalgia tourism behavior
derived from media exposure
and customer's perspective
marketing mixes among thai
tourists: case study of king
narai reign fsir, lopburi province

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจาปี 2562
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
9/7/2562

60199110097

นายกนก เลิศวิไลกุลนที

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

การวิเคราะห์ร่วมในการตัดสินใจใช้
บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิค
สตรีมมิ่งของผู้ใช้บริการ Generation
Z ในเขตกรุงเทพมหานคร

Conjoint analysis in the
decision making of listening
music streaming of generation
Z in bangkok metropolis

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจาปี 2562
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
9/7/2562

68

58199150020

นางสาวรัชราวไล สว่างอรุณ

คณะพลศึกษา

การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

การศึกษาสมรรถนะนักวิชาชีพ
นันทนาการด้านการดาเนินงาน

The study operation
competency promoting of
recreation professional

วารสารคณะพลศึกษา มศว ปีที่ 22 เล่มที่ 1
ม.ค.-มิ.ย. 2562

TCI_1

อนุมัติ
9/7/2562

69

57199120034

ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เมฆปั้น

คณะพลศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย

การให้คาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ของนักจิตวิทยาการกีฬาในประเทศ
ไทย

Counseling efficiency of sport วารสารคณะพลศึกษา มศว ปีที่ 22 เล่มที่ 1
psychologist in thailand
ม.ค.-มิ.ย. 2562

TCI_1

อนุมัติ
10/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา
การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
ผลการให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมเพื่อลดความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผลของนักเรียนวัยรุ่น

ชื่อบทความ (English)

70

57199130022

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สร

คณะศึกษาศาสตร์

71

59199110083

นายสุภนณัฏฐ์ ธาราพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาการช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเซียล

72

57199130402

นางสาวสิริวิมล ท้วมแสง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการ
เรียนรู้ก่อนและหลังเรียนในรายวิชา
ศิลปะเรื่องผลผลิตแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเขตราชเทวี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงาน

Comparative study of the
pretest and posttest results of
grade ten students using
project-based learing on local
wisdom in the rajdhevee
district

73

60199110101

นายบุญฐเนตร โถวสกุล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ทัศนคติ การบอกต่อ และการรับรู้
ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเค
ชัน Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร

74

60199110111

นางสาววรรณวิสา ศรีวิลาศ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ความไว้วางใจ การรับรู้โฆษณาผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ และคุณภาพของ
แอพลิเคชั่นออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ตราสินค้าและการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้สงู อายุ
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

The effects of rational emotive การประชุมวิชาการ
behavior group counseling to ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
reduce irrational beliefs in
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
study of adolescent students
Oral candida colonization in Oral diseases.
xerostomic post-radiotherapy
head and neck cancer patients.

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน

10.1111/odi.13 SCOPUS
15

การประชุมวิชาการ
31-พ.ค.-62
ระดับชาติ "การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3"
ประจา 25625

สถานะ
บทความ
อนุมัติ
10/7/2562

อนุมัติ
10/7/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
10/7/2562

Attitudes, word of mouth and การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
perception influencing
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
consumers' purchase
สถาบัน ประจาปี 2562
intentions through shopee
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
application in bangkok area
มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
10/7/2562

Trust, advertising perception of
social mededia and the
quality of online applications
influencing brand awareness
and elderly purchase decision
of consumer goods through
online mobile applications in
bangkok metrolitan region

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
10/7/2562

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจาปี 2562
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มศว

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน

75

60199110110

นางสาววรภร แช่มคา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และ
คุณภาพการให้บริการ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความไว้วางใจในการใช้บริการและ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธุรกิจนาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเจเนอเรชั่นเอกซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

Motivation, satisfaction, and
service quality factors
influencing on trust in services
and buying decision process in
selecting travel agency by thai
tourists generation X in
bangkok metropolitan area

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจาปี 2562
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มศว

76

60199110108

นางสาวฟทัยริทธิ์ ทองกร
บุณยวัทน์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

คุณค่าตราสินค้า และส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
และความภักดีในตราสินค้าของ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทชาบูใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เขคกรุงเทพ
มหานคร

Brand equity and service
marketing mix factors
influencing on the customer
satisfaction and brand loyalty
of shabu buffet restaurant in
central the department store
in bangkok metropolitant area

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจาปี 2562
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มศว

77

56199150096

นายอภิชาติ มุกดาม่วง

คณะศึกษาศาสตร์

78

57199150028

นายธเนตร ตัญญวงษ์

คณะพลศึกษา

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

A study of executive function วารสารศึกษาศาสตร์
factor of university students มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การศึกษาความต้องการรูปแบบ
A study of the need of
วารสารคณะพลศึกษา มศว
นันทนาการเพื่อเสริมสร้างภสวะผู้นา recreation model for
นันทนาการ
enhancing leadership of
recreation

79

56199150031

นางสาวสุขจิตร ตั้งเจริญ

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาปัจจัยเชิงจาแนกการคงอยู่
และการออกกลางคันของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใน
กรุงเทพมหานคร

A study of discriminant factors วารสารพฤติกรรมศาสตร์
students' persistence and
มศว
dropout of regular program
undergraduat student at
rajamangala university in
bangkok

สถานะ
บทความ
อนุมัติ
10/7/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
10/7/2562

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
ต.ค.-ธ.ค. 62
ปีที่ 22 เล่มที่ 1
ม.ค.-มิ.ย. 2562

TCI_1

อนุมัติ
11/7/2562
อนุมัติ
11/7/2562

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
ม.ค. 62

TCI_1

TCI_1

อนุมัติ
11/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

80

รหัสประจาตัวนิสิต

57199150054

ชื่อ-สกุล

นางสาวอารี นินทปัญญา

คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกตื

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
การสร้างและพัฒนาแบบวัด
พฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้ใหญ่
ที่มีตอ่ การมีรูปร่างสวยงาม

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

The construction and
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
development of eating
มศว
disorder behavior scale among
thai women that influence
good-figure shape

วัฒนธรรมการบริโภคกับความงามบน Consumer culture with the
วารสารวิจันและพัฒนา
เรือนร่างในอุดมคติของผ็หญิงไทย ที่ beauty ideal woman's body in ระบบสุขภาพ สานักงาน
นาไปสู่โรคการกินผิดปกติ
thailand that leads to eating สาธารณสุข กาฬสินธุ์
disorders

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
ม.ค. 62

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
ม.ค.-เม.ย. 62

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
11/7/2562

TCI_1

อนุมัติ
11/7/2562

81

57199130068

นางสาวอมรรัตน์ รัชตะทวีกุล คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
และการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนกลับทางที่มีตอ่ ผลสัมฤทิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอ่ การเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

Effects of learning
การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
management using the flipped ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
classroom model on learning และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
achievement and attitudes
towards learning thai literature
among grade twelve students

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
11/7/2562

82

57199110251

นายกฤตยชญ์ ตระกูลวรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การวิเคราะห์องค์ประกอบ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สัมพันธ์ของวัยรุ่น

A factor analysis of
interpersonal connectedness
among adolecents

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
11/7/2562

83

57199130017

นางสาวนิพิธิดา ชานาญกุล

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การเสริมสร้างการกากับอารมณ์ของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดย
การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตาม
แนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม

The enhancement of emotion การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
regulation of flight attendants ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
through rational emotion
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
behavior group counseling

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
11/7/2562

84

57199130393

นายธีสวัสดิ์ ต๊ะปาง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตเพื่อสืบค้น
ข้อมูลในการออกแบบลวดลายผ้า
ไหมทอมือของนักเรียนของนักเรียน
ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 3 โงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวต์ สีลม

Creativity development using การประชุมวิชาการ
computer tablets to design silk ระดับชาติและนานาชาติ
patterns among grade rhtee SMARTS ครั้งที่ 9 มศว
students at assumption
convent silom school

21-22 มิ.ย. 62 นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
11/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

การสร้างชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ Creating creative printmaking การประชุมวิชาการ
สร้างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
art activities for young chidren ระดับชาติและนานาชาติ
SMARTS ครั้งที่ 9 มศว

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
21-22 มิ.ย. 62 นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

85

57199130400

นางสาวเมธิญา มฤคสนธิ

86

57199130397

นางสาวเบญจพร กุลจิระพัฒน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

การศึกษาภาพวาดระบายสี
สร้างสรรค์โดยชุดกิจกรรม สาหรับ
เด็กช่วงอายุ 7-9 ปี

Education depicting paint
การประชุมวิชาการ
constructionism by batch
ระดับชาติและนานาชาติ
activist for children ranges age SMARTS ครั้งที่ 9 มศว
7-9 annualised

87

59299130031

นางอังคณา ไวน์ส

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงาน
ทอผ้าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง

Factors influencing in tentions
to resign among employees of
a textile manufacturer in
nikhom phatthana, rayong

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจาปี 2562
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
11/7/2562

88

57199130073

นางสาวนภศร มิลนิ ทานุช

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
และการจัดการเรียนรู้ และจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์(สสวท.)ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในสาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนิน
ชีวิต

Development of teamwork
skills and public mind of
eighth-grade student in
enrichment science classroom
(IPST) using cooperative
learning in strand of civics,
culture and living in society

การประชุมวิชาการ
7-มิ.ย.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ความ
ผลิกผันของศาสตร์มนุษย์
และสังคมในยุคดิจิทัล
มหาวิทยาลัยบูรพา

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
11/7/2562

89

60199110014

นายภูวนัย ปาลคะเชนทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
11/7/2562

การศึกษาการอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าว study of rice seed drying with การประชุมวิชาการ
ด้วยเครื่องอบแห้งแบบมัสท์โฟลขนาด a 1 m. must flow dryer
เครือข่ายพลังงานแห่ง
1 เมตร
ประเทศไทย ครั้งที่ 15
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21-22 มิ.ย. 62 นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
11/7/2562
อนุมัติ
11/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
สุขศึกษาและพลศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
MODEL OF INSTRUCTION FOR วารสารคณะพลศึกษา มศว ปีที่ 22 เล่มที่ 1
TCI_1
เสริมสร้างสมรรถนะสาคัญของ
THE LEARNER’S KEY
ม.ค.-มิ.ย. 2562
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย COMPETENCY DEVELOPMENT
วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนสาธิต
OF
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
THE UPPER SECONDARY
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
STUDENTS MAJORING IN
PHYSICAL EDUCATION AT
SRINAKHARINWIROT
UNIVERSITY PRASARNMIT
DEMONSTRATION SCHOOL
(SECONDARY)
วิทยาการทางการศึกษา การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ The effect of using problem- การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน
และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นเทคนิค based learning method with a ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
การสืบค้นเป็นกลุ่มที่สง่ ผลต่อ
group investigation
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
ความสามารถในการสร้างคาอธิบาย techniqueon student'
เชิงวิทยาศาสตร์และทักษะการทางาน sconstructing scientific
เป็นทีม
explanation abiltiesand
teamwork skills
สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

90

55299120012

นายยุทธกร ไพรวงษ์

คณะพลศึกษา

91

57199130048

นายประพนธ์ สุดตา

คณะศึกษาศาสตร์

92

57199130466

นางสาวสุธาสินี สัตย์เจริญ

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้
แบบนาตนเองที่มีตอ่ การตัดสินใจ
เลือกอาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

93

57199130093

นายวัชภัทร์ แสงแก่นเพ็ชร์

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาตนเองของนิสติ วิชาชีพครู Self development of student
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
in teaching profession of
ฐานะประชาคมอาเซียน
srinakarinwirot university in
comtext of the asean
community

Effects of self-directed
learning on career decisionmaking of matayomsulsa 4
students

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

สถานะ
บทความ
อนุมัติ
8/7/2562

อนุมัติ
8/7/2562

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
12/7/2562

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
12/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
23-24 พ.ค. 62 นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

94

59199110092

นางสาวสาวิตรี ไชยบุรี

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี วท.ม.

การวิเคราะห์คอปเปอร์ (II) ไออนด้วย
เทคนิคสเปคโทรสโกปีโดยใช้ตวั
ตรวจวัดชนิดพีอีดดี แี บบประหยัด
ร่วมกับรีเอเจนท์ธรรมชาติจากข้าว
ลืมผัว

A spectroscopic method whith งานประชุมวิชาการ
a low cost paired emitter
ระดับชาติ "วิทยาศาสตร์
diode for copper (II)
วิจัย ครั้งที่ 11" มศว
detmination using leumpua
glutinous rice as a natural
reagent

95

57199130513

นางชลธิชา เก็นซ์

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรศึกษา

การศึกษาการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

A study of ICT literacy of 7thgrade student in the
demonstration schools of
rajabhat university

2nd humanities and
28-มิ.ย.-62
social sciences research
promotion network
national and
international conference

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
12/7/2562

96

59199110103

นางสาวณัฐชรัตน์ จันทร์ชิน
ภัทร

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

จริยธรรมในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
อละภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่มี
ผลต่อความผู้พันต่อองค์กรของ
พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ของ
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร

Ethics climate, organizational
cultuer, and transformational
leadrship affecting organization
commitment of generation Y
employees of private
companies in bangkok
metropolis

การประชุมวิชาการ
28-มิ.ย.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปี
2562 "การเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัล : ความท้าทาย
และโอกาสในการจัดการ
ธุรกิจ" มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
12/7/2562

97

56199150040

นางสาวนลินทิพย์ คชพงษ์

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาความต้องการจ าเป็ นใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักศกึษาวชิาชีพครู

THE STUDY OF NEEDS
ASSESSMENT ON CREATIVE
PROBLEM
SOLVING OF PRE-SERVICE
TEACHERS

วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มศว

TCI_1

อนุมัติ
12/7/2562

98

59199110065

นางสาวพรชนก ป้องพาล

คณะแพทยศาสตร์

ชีวภาพการแพทย์

การศึกษาแบคทีเรียกรดแลคติกที่มี Study of lactic ACID bacteria
กิจกรรมเอนไซม์ไบล์ซอลท์ไฮโดรเลส with bile salt hydrolase activity
เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์นมหมัก for application in feemented
milk product

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
12/7/2562

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 2562

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 9-เม.ย.-62
2562 สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)

อนุมัติ
12/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

การศึกษาความสามารถในการสร้าง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์
ปัญหาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีบาร์โมเดล

The Ability of Matthayom
Suksa I Students to Create
One Variable Linear Equations
Based on Word Problems
Using the Bar Model Method.

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรม การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
ศาสตร์ประยุกตื

ความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบท
คนไทย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ความเชื่อภายใต้เจตคติตอ่
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทย

Spiritual intelligence in the
thai context
A Confirmatory Factors
Analysis of Beliefs under
Attitude toward Corporate
Social Responsibility of
Thailand Small and Medium
Size Enterprise Entrepreneurs

วารสารพฤติกรรมศาสตร์
มศว
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
มศว

คณิตศาสตร์ กศ.ม.

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
ปีที่ 18 ฉบับ 2
เดือน พ.ค. ส.ค. 62

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
12/7/2562

TCI_1

อนุมัติ
15/7/2562
อนุมัติ
15/7/2562

99

57199110026

นายเกริกเกียรติ กุลจรสอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์

100

56199150073

นางสาวภัทรพร เตชทวีฤทิ์

101

56199150056

นายอนุวัตร จุลนิ ทร

102

57199130129

นางสาวเบญจมาศ ณะอิ่น

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ผลของการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ประเมินแบบร่วมมือและสารบบ
จาแนกของฟิงค์ เพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาการสื่อสารและการ
นาเสนอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5

The development of
communication and
presentation learning in
mattayom 5 students
achieved by applying
collabortive assessment and
fink's taxonomy

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

103

57199130007

นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

เส้นทางสู่วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ : การศึกษาพหุชีวประวัติ

The pathway of advisory level การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
teacheers: the multiระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
biogaphical study
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

104

57199130097

นางสาวณภัทร โฆษิตวัชระนันท์ คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสาหรับ
พนักงานระดับปฏิบัตกิ ารผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์

DEVELOPMENT OF TRAINING
PACKAGE ON CHANGE
MANAGEMENT FOR
AUTOMOTIVE PARTS
OPERATORS

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
ม.ค. 62
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
ม.ค. 62

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

TCI_1

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

105

57199130058

นางสาวเหมือนฝัน ทองดี

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา การศึกษาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนและ
และการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ดว้ ยหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เรื่อง ผักกระเฉด

A study of sciearning
การประชุมวิชาการ
achievement and scientific
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
mind of fifth grade students by และแนวโน้มการผลิตครู
using science inted learning
ไทย" มศว
unit on the topic water mimosa

อนุมัติ
15/7/2562

106

57199130106

นายพันธุ์ระวี ตันตินิรันดร์

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารทรัพยากรของ
สถานศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียน
ปาณยา พัฒนาการ

APPROACH TO DEVELOPING
EFFICIENCIES IN THE
MANAGEMENT OF SCHOOL
RESOURCES: CASE STUDY OF
PANAYA PHATTANAKAN
SCHOOL

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

107

57199130025

นางสาวมนัสวี มนัสตระกูล

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

Effects of problem-based
learning programs on
analytical thinking among
junior high school students

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

108

57199130411

นางสาวสุธิดา วันสุดล

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรศึกษา

การประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

ASSESSING PROBLEM-SOLVING
ABILITY OF EIGHTH GRADE
STUDENTS
IN SCIENCE AND MATHEMATICS
PROGRAM

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

109

57199130537

นางสาวชลดา พันธุ์เนตร

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การเปรียบเทียบผลของการใช้
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ตามทฤษฎีของแฟรงค์ พาสันส์ กับ
ทฤษฎีของเกอแลตที่มีตอ่
ความสามารถในการตัดสินใจเลือก
อาชีพของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

COMPARISON OF USING
CAREER GUIDANCE ACTIVITY
PROGRAM BY APPLYING
THEORY OF FRANK PARSON
WITH THEORY OF GELATT
WHICH EFFECT TO CAREER
DECISION MAKING ABILITY
OF MATTAYOMSUKSA THREE
STUDENTS

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

110

59199130356

นางสาวญภาภัญ เจริญชันษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการทา งาน ความผูก
พนัตอ่ องค์กร
และความจงรักภักดีของพนักงาน
สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง

STUDY OF RELATIONSHIP
BETWEEN QUALITY OF WORK
LIFE AND
ORGANIZATIONAL
COMMITMENT ON EMPLOYEE
LOYALTY TO THE
CORPORATE DEPARTMENTS OF
COMMERCIAL BANKS

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

111

60199130362

นายสุปกฤษศ์ฐณัฐ ยิ้มแย้ม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาสของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

factors affecting consumer
buying behavior trends of
adidas shoes in the bangkok
metropolitan area

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

112

60199130343

นางสาวปานนภา ชาคร
ประดิษฐ์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

การตัดสินใจใช้เงินสดของผู้บริโภคใน Determination to live in a
เขตกรุงเทพมหานคร
cashless society of among
consumers in the bangkok
metropolitan

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

113

60199130361

นางสาวสุขุมาลย์ ภุมมาพันธุ์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ 5
ธนาคารพาณิชย์ชั้นนาของไทย

The decision to choose the
car hire purchase loans service
of 5 leading commercial banks
in thailand

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

114

60199130331

นางสาวณัฐพร ภัทรเกษวิทย์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ของคนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร

Factors influencing investment
decision making for retirement
mutual funds among workingage people in the bangkok
metropolitan area

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

115

59199130189

นายวิศิษฎ์ อนุชิตเกียรติภูม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การยอมรับ
เทคโนโลยีบริการทางการเงินด้วย
ระบบ QR
Code ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

FACTORS AFFECTING THE
ACCEPTANCE OF QR CODE
FINANCIAL
SERVICES TECHNOLOGY AT
COMMERCIAL BANKS IN
THAILAND

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

116

58199130396

นางสาวฐิตมิ า พงษ์พานทอง

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการและส่วนประสมด้าน
ผลิตภัณฑ์
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟ
นตราสินค้าหัวเว่ยของผู้บริโภค
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

INTEGRATED MARKETING
COMMUNICATION AND
PRODUCT MIXED FACTORS
AFFECTING CONSUMER
PURCHASING BEHAVIOR OF
HUAWEI SMART PHONES IN
THE BANGKOK METROPOLITAN
AREA

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

117

60199130360

นางสาวสาลีทิพย์ บัวพิมพ์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

การสื่อสารทางการตลาดแบบครบ
วงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการชาระเงินผ่าน QR code
ธนาคารกสิกรไทย ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Interated marketing
communication infuencing
customer behavior from qr
code payments at kasikornthai
bank in the bangkok
metropolitan area

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

118

60199130328

นายฐานิกร รัศมีกฤตภาส

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหน้า
สาหรับผิวแพ้ง่ายของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Factors affecting consumer
purchasing behavior of facial
cleanser products for sensitive
skin in the bangkok
metropolitan area

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

119

59199130029

นางสาวกรณิกา วงศ์เซ็นต์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตรา
สินค้าและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร vistra ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Product factors, bravd equity
and consumer behavior on
vistra supplements in the
bangkok metropolitan area

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562
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No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

120

60199130337

นางสาวธารทิพย์ สุกันทะ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านทาง
พนักงานธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Life insurance and consumer
behavior via the land and
houses bank in the bangkok
metropolitan area

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

121

57199130181

นางสาวกฑลี ศุภปฐม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ลุกค้าที่ใช้บริการร้านยูสโตร์ สาขา
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสาน
มิตร)

Factord influencing on
customer loyalty on usage
service at u-store BRANCH
srinakharinwirot university
(prasarnmitr campus)

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

122

59199130305

นางสาวมนัสนันท์ บุตรพรม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม
ทางการตลาด 4C's และคุณค่าตรา
สินค้าที่มีตอ่ พฤติกรรมการซื้อน้า
ผลไม้ 100% ตรามาลี ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

The relationship between
marketing mix 4C's and brand
equity on consumer buying
behavior of malee 100% fruit
juice in bangkok metropolitan
area

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

123

59299130022

นางสาวณิชา ธีรธวัชกุล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ส่วนประสมทางการตลาดที่มี
MARKETING MIX RELATED
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยา WITH HERBAL BALM BUYING
หม่องสมุนไพรของนักท่องเที่ยวชาวจีน BEHAVIOR OF CHINESE
TOURISTS

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

124

59299130020

นายคมกริช กมลศิริ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส
จากัด (มหาชน)

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
15/7/2562

125

59199130363

นางสาวนิรมล ตันติธนบูรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การจัดการ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ของภาคบริการในประเทศไทย

MARKETING MIX FACTORS
RELATED WITH THE DECISION
BEHAVIOR TO PURCHASE LOW
RISE CONDOMINIUM OF
PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC
COMPANY LIMITED

A study of relationship
การประชุมวิชาการ
20-21/3/2562 นาเสนอผลงาน อนุมัติ
between the electricity use
ระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่
15/7/2562
and GDP of thai services sector 12

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
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No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก
คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา
เคมี กศ.ม.

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
การพัฒนาชุดทดสอบสารหนูแบบ
ฐานกระดาษอย่างโดยใช้แคดเมียม
เทลลูไรด์ควอนตัมดอทที่ปรับปรุง
พื้นผิวด้วยกรดเมอร์แคปโทซักซินิก
เป็นสารตรวจวัด

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

A novel paper-based arsenic งานประชุมวิชาการ
detection using
ระดับชาติ "วิทยาศาสตร์
mercaptosuccinic acid capped วิจัย ครั้งที่ 11" มศว
cdTe quantum dots

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
23-24 พ.ค. 62 นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

126

60199110145

นางสาวอรพรรณ เทพมณี

127

60199130075

นางสาวพชรภัทร ศิวพรอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การจัดการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานของภาคครัวเรือนใน
ประเทศไทย

ANALYSIS OF THE
HOUSEHOLDS ENERGY
CONSUMPTION IN THAILAND

การประชุมวิชาการ
20-21/3/2562 นาเสนอผลงาน อนุมัติ
ระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่
15/7/2562
12

128

57199130076

นายวชิระ สามกองาม

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการจัดการเรียนรู้ และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดการเรียนการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

THE STUDY OF ACHIEVEMENT
AND PURSUIT LEARNING BY
USING INQUIRY LEARNING
METHOD (5E) WITH
INFORMATION TECHNOLOGY
TEACHING FOR SOCIAL
STUDIES LEARNING
MANEGMENT OF TENTH GRADE
STUDENTS

การประชุมวิชาการ
28-มิ.ย.-62
ระดับชาติครั้งที่ 3 ด้าน
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
และสิ่งประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

129

57199130103

นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณ คณะศึกษาศาสตร์
จันทร์มี

วิทยาการทางการศึกษา แนวทางการดาเนินงานศูนย์การ
และการจัดการเรียนรู้ เรียนรู้ชุมชนละครชาตรี อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทองตามแนวคิด
กิจการเพื่อสังคม

GUIDELINES FOR COMMUNITY
LEARNING CENTER OF LAKORN
CHA-TREE IN WISET CHAI CHAN
DISTRICT ANGTHONG
PROVINCE THROUGH SOCIAL
ENTERPRISE CONCEPT

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓
ประจาปี ๒๕๖๒ เรื่อง
“การศึกษาในยุคดิจิทัล:
ความท้าทายของ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์”
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

10-มิ.ย.-62

อนุมัติ
15/7/2562
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No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
15/7/2562

130

56199150021

นางทิชากรช์ อาทิตวรากูล

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

131

58199130278

นางสาวขวัญจันทร์ ทามาศ

คณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การคัดแยกแบคทีเรียทนโลหะหนัก Isolation of heavy metals
และการจัดการทรัพยกร ในดินตพกอนจากเหมืองดีบุกร้าง
resistant bacterial in sediment
และการนาไปใช้เพื่อบาบัดโลหะหนัก from abandoned tin mines
and its use for heavy metals
removal

Recent advances in
genomics and gentics
conference 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล

132

57299130035

นายนันทวัฒน์ เนติจรัสโรจน์

คณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รูปแบบการปรับปรุงน้าทิ้งจากระบบ Wastewater improvement
และการจัดการทรัพยกร บาบัดน้าเสียให้สามารถนากลับมาใช้ model for recycling reusable
ซ้า
water

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29-ม.ค.-62
57
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

133

59199130362

นางสาวทิพย์สวรรค์ ปล้องเกิด คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การจัดการ การศึกษาความเต็มใจจ่ายค่า
WILLINGNESS TO PAY FOR
ถุงพลาสติก ที่ได้จากการซื้อสินค้าใน PLASTIC BAGS , RECEIVED AT
ร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร CONVENIENCE STORES IN THE
BANGKOK METROPOLIS.

การประชุมวิชาการและ
31-พ.ค.-62
นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ UTCC
Academic Day ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/7/2562

134

56199150003

นายพีระพัฒฏ์ ทองละเอียด

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

TCI_1

อนุมัติ
15/7/2562

คณะศึกษาศาสตร์

การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการ
ออกแบบเพื่อพัฒนากระบวนการ
ชี้แนะทางปัญญาร่วมกับกลยุทธ์อภิ
ปัญญาเพื่อเสริมสมรรถนะการวิจัย
ของอาจารย์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
An application of design-based วารสารอิเล็กทรอนิกส์การ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
research for development of เรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม ก.ค.-ธ.ค. 62
congnitive coaching process
cooperating eith metacognitive มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
strategies for enhancing
าช
research competences of
teacher in prasarnmit
demonstration school
(secondary) srinakharinwirot
university
ชื่อบทความ (English)

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

The Development of
วารสารวิชาการ
Collaborative Model on the อุตสาหกรรมศึกษา มศว
Management of Vocational
Education in the Rubber
Industry and Rubber Products
in the Southern Gulf of
Thailand Provincial Cluster

25-26 มิ.ย. 62 นาเสนอผลงาน

ปีที่ 13 /ฉบับที่
2
กรกฎาคมธันวาคม 2562/
หน้าที่ 10-25

อนุมัติ
15/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
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No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน

135

59299130010

นางสาวธนสุดา เหล็กดี

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

การเปรียบเทียบด้านคณุ ภาพการ
บริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชน
และคลินิกพรีเมี่ยมของโรงพยาบาล
รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

COMPARISION OF THE
QUALITY OF PRIVATE
HOSPITALS AND PREMIUM
CLINICS IN GOVERNMENT
HOSPITALS IN THE BANGKOK
METROPOLITIAN AREA

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจาปี 2562
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มศว

136

58299130004

นายถวัลย์ วัชรชัยกุล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
ยี่ห้อ “หัวเหว่ย” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

INTEGRATED MARKETING
COMMUNICATION AND BRAND
IMAGE AFFECTED TO
CONSUMERS’ BUYING DECISION
PROCESS ON HUAWEI
SMARTPHONEIN BANGKOK
METROPOLITAN

งานประชุมวิชาการ
21-มิ.ย.-62
ระดับชาติครั้งที่ 14
DIGITAL TECHNOLOGY
FOR SUBSTAINABLE
WELLBEING AND SMART
SOCIETY มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

137

56199150056

นายอนุวัตร จุลนิ ทร

สถาบันวิจัยพฤติกรรม การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
ศาสตร์ประยุกตื

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทย

138

56199120004

นางสาวธิดารัตน์ งามสุขเกษม สถาบันวิจัยพฤติกรรม การวิจัยพฤติกรรม
ศรี
ศาสตร์
ศาสตร์ประยุกตื

139

57199130120

นางสาวปริศนา เชี่ยวสุทธิ

คณะศึกษาศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

สถานะ
บทความ
อนุมัติ
11/7/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
11/7/2562

Factors Affecting Corporate
วารสารวิชาการและวิจัย
ปีที่ 14 ฉบับ 41
Social Responsibility Behavior สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย พ.ค.-ส.ค. 62
of Thailand Small and Medium ราชภัฏนครสวรรค์
Size Enterprise Entrepreneurs

TCI_1

อนุมัติ
15/7/2562

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ขององค์ประกอบประสบการณ์ในเม
ตาคอกนิชันด้านการวางแผน ด้าน
การก ากับติดตาม และด้านการ
ประเมิน ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

The Confirmatory Factor
Analysis of Metacognitive
Experience Components in
Planning, Monitoring and
Evaluating of Undergraduate
Students

วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

ปีที่ 13 ฉบับ 2
พ.ค.-ส.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
15/7/2562

การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการ
รู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการ
สร้างสรรค์สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

Study of effects of using
learning activity packages to
enhance the creative skill in
media litercy for lowersecondary students

วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่
มศว
101 ม.ค.-มิ.ย.
63

TCI_1

อนุมัติ
12/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
21-22 มิ.ย. 62 นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

140

57199130369

นายกัมปนาท โนนศรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

การสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงรา
โทน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง

The creation of intructoin as
package of rum-tone for
matayom 1, satri angthong
school

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
SMARTS ครั้งที่ 9 มศว

141

57199130428

นางสาวกมลธร ปาละนันทน์

คณะสังคมศาสตร์

โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย: ศึกษาจาก simo wichai's worldview: the
จดหมายของสีโหม้ พ.ศ. 2532-2533 study of simo's letters during
1889-1890

วารสารไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

142

60199130345

นางสาวพรรณี บุตรยัง

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

อิทธิพลของทฤษฏีสว่ นขยายรวมการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีและการรับรู้
ความเสี่ยงต่อความตั้งใจใช้บริการ
True money wallet ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร

Influence of extension theory
including acceptance of use of
technology and risk perception
on the intention to use true
money wallet services for
people in bangkok

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
18/7/2562

143

58299130003

นายณัฐพล แก้วพลอย

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บัตรอิออนของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร

Service marketing mixed
relating to consumer's
behavior on aeon sredit card
in bangkok metropolitan area

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
18/7/2562

144

60199130358

นางสาวสมัญญา อุษาเรืองจรัส คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
Factors affecting decision
สั่งซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ making on ordering food via
แมน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร the line man application
among consumers in bangkok
metropolitan

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
18/7/2562

145

60199130336

นางสาวธันย์ชนก ไกรสมุทร

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ส่วนประสมทางการตลาดและ
คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในห้าง
เทศโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
18/7/2562

146

60199130355

นางสาววีราพร ทองไสว

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ภาพลักษณ์องค์กรและการโฆษณา Corporate image and social
ผ่านสื่อโวเซียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อ media advertising infuencing
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ออลล์ คาเฟ่ the bangkok metropolitan area
ของผู้บริโภควัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร

ประวัตศิ าสตร์

Marketing mixs and service
quality toward consumer
behavior trend in tesco lotus
in bangkok metropolitan area

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
ม.ค.-มิ.ย. 2562

TCI_1

อนุมัติ
12/7/2562

อนุมัติ
15/7/2562

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
18/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน

Factors affecting consumer
purchsing behavior of Biore
facial sunscreen in the
bangkok metropolitan area

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

147

60199130352

นางสาววริฐา รัศมีกฤตภาส

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกตั้ง
ครีมกันแดดสาหรับผิวหน้ายี่ห้อ
Biore ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
18/7/2562

148

57199130453

นางสาวกุลนิติ กฤติมาธมนต์

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาแบบวัดความยึดมั่นผูกพัน DEVELOPMENT OF
ต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน ORGANIZATIONAL
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ENGAGEMENT SCALE FOR
SUPPORTING STAFFS AT
SUKHOTHAI THAMMATHIRAT
OPEN UNIVERSITY

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
18/7/2562

149

57199130107

นางสาวพิลยั พร ดอกมะขาม

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน HUMAN RESOUCE
มัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด
DEVELOPMENT GUIDELINES
การศึกษาไทย 4.0
FORSMALL-SIZED SECONDARY
SCHOOLS ON THE CONCEPT
OF THAI EDUCATION 4.0

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
18/7/2562

150

57199130096

นางสาวชิดชนก เจริญมงคลการ คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการด้านจิต
อาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค
3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร

GUIDELINES FOR THE
MANAGEMENT OF VOLUNTEER
SPIRIT OF INTERACT CLUB
REGION 3350 IN BANGKOK

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
18/7/2562

151

58199130391

นางสาวปัญพร สอนพูด

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ผลการใช้โปรแกรมเพื่อส่งเสริมจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

EFFECTS OF THE PUBLIC MIND
ENHANCING PROGRAM IN
JUNIOR HIGH SCHOOL
STUDENTS

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
18/7/2562

152

57199130461

นางสาววรรณิศา พิมพร

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การประเมินความต้องการจาเป็นใน
การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในการดา
เนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6

NEEDS ASSESSMENT OF
PERSONAL PARTICIPATION IN
THE IMPLEMENTATION OF
INTERNAL QUALITY
ASSURRANCE OF SCHOOLS IN
SECONDARY EDUCATION
SERVICE AREA OFFICE 6

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
18/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

153

57199130536

นางสาวมนตรา พึ่งไพศาล

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฏจักรการ
เรียนรู้ของคอร์ป

154

57199130093

นายวัชรภัทร์ แสงแก่นเพ็ชร์

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาตนเองของนิสติ วิชาชีพครู SELF DEVELOPMENT OF
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
STUDENTS IN TEACHING
ฐานะประชาคมอาเซียน
PROFESSION OF
SRINAKARINWIROT UNIVERSITY
IN THE COMTEXT OF THE
ASEAN COMMUNITY

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
18/7/2562

155

57199130100

นางสาวนิภาธร มุลกุณี

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัฒนาทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

DEVELOPMENT OF
ADMINISTATIVE SKILLS OF
EDUCATIONAL MANAGER
THE SECONDARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE 1 BANGKOK IN
THAILAND 4.0 VERSION

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
18/7/2562

156

57199130398

นางสาวพัณณ์ชิตา ปิตชิ ัยวิจิตร์ คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของนิสติ ระดับปริญญา
ตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

STUDY OF PERSONAL
DEVELOPMENT NEEDS OF
UNDERGRADUATE STUDENTS
IN FACULTY OF FINE ARTS,
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
18/7/2562

157

57199130124

นางสาวรุวัยดา อาบีดนี

เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโบราณสถาน Development of
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ ฉบับที่ 34 ปี
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
archaeological applications in คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2562
เทคโนโลยีความจริงเสมืนสามมิติ
phra nakhon si ayutthaya with มหาวิทยาลัยศิลปกร
3d virtuality technology

TCI_2

อนุมัติ
18/7/2562

คณะศึกษาศาสตร์

THE STUDY OF LEARNING
ACHIEVEMENT SCIENTIFIC
PROBLEMS SOLVING ABILITY
OF STUDENT GRADE 11
STUDENT LEARNING STYLE BY
USING STEM EDUCATION AND
KOLB’S LEARNING CIRCLE

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

อนุมัติ
18/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก
ณิชาภัทร สุวรรณศรี

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

วิทยาการทางการศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
และการจัดการเรียนรู้ บุคคลส าคัญในท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดี

ชื่อบทความ (English)
The Development of Learning
Unit of Local Important Person
for Developing Good
Citizenship Characteristics

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

158

57199130072

159

591999130231 นางสาวสีน้า คล้ายวงศ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควิทยา

เอกลักษณ์ทางดนตรี ทางฆ้องวงใหญ่ Musical Uniqueness of Khong ทีทัศน์วัฒนธรรม บ้าน
เพลงช้าเรื่องเต่าทอง
WongYai Melody in Pleng Cha สมเด็จเจ้าพระยา
Rueng Tao Thong

160

57199130390

นายธนนันท์ อินทิตานนท์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบ
โครงงานที่สง่ เสริมกระบวนการคิด
แบบซินเนคติกส์ เรื่อง การ
เคลื่อนไหว 3 มิติ ในรายวิชาหลัก
สร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3
มิติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5

161

57199130373

นางสาวชุตมิ า สมบูรณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

Developemnt of mutimedia
project promoting the
synectics thinking method on
3d motion (stopmotion), 2d
and 3d animation courses for
matthayom five students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้าน
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี
2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
28-มิ.ย.-62
นาเสนอผลงาน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 62

การประชุมวิชาการ
31-พ.ค.-62
ระดับชาติ "การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3"
ประจา 25625
มหาวิทยาลัยรายภัฏสวน
สุนันทา

Study of Students Music
SAMIC The 6th social june 13-14,
Organization Lesson Plans for sciences art and media 2019
Grade One at Wat
international conference
Ratchaphatikaram School in
the Dusit District of the
Province of Bangkok,
Using the Concepts of Carl Orff

สถานะ
บทความ
อนุมัติ
18/7/2562

TCI_2

อนุมัติ
18/7/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
18/7/2562

นาเสนอ
ผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ
18/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
SAMIC The 6th social june 13-14,
นาเสนอ
sciences art and media 2019
ผลงาน
international conference
นานาชาติ
ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

162

57199130376

นางสาวณัฐปรียา เปียทอง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

The Development of Online
Learning Titled Asean
Music among Secondary
School (Matayom One) at
Marialai School, Bangkok

163

58199130238

นางสาวอาจารีย์ พูนเกษม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

Development of drama
activities in the format of
wichitwathakarn drama to
promote the values of selfsufficiency

164

57199130169

นายวัชรพงษ์ ตันธวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

A Study of Reading Strategies วารสารการบริหารและ
Used by Thai Civil Engineers in นิเทศการศึกษา
Reading English Safety
มหาวิทยาลัยสารคาม
Materials

165

57199110077

นางสาวภาษร วิรุณพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์

ภาษาศาสตร์

166

59199130366

นายไพฑูรย์ ประเสริฐไกล

คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การจัดการ การศึกษาการฟอกเงินกับตัวแปรทาง STUDY OF THE RELATIONSHIP
เศรษฐกิจระดับมหภาค
BETWEEN MONEY LAONDERING
AND SELETED MACRO
ECONOMIC VARIABLES

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจัดการ
ประจาปี 2562 ครั้งที่ 3

167

56199150004

นายรวิ บัวด้วง

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

วารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา

ป้ายร้ านอาหารริมทางย่านเยาวราช
และย่านจตุจักร:
การวิเคราะห์ตามแนวภูมิทัศน์
สัญศาสตร

การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพ
ของผู้จัดการสาขาสาหรับธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภัตตาคารและ
ร้านอาหาร

SAMIC The 6th social june 13-14,
sciences art and media 2019
international conference

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พ.ค.-ส.ค. 62

อนุมัติ
18/7/2562

อนุมัติ
18/7/2562

TCI_3

อนุมัติ
18/7/2562

TCI_2

อนุมัติ
18/7/2562

ปี 2562 เดือน
มิถุนายน หน้า
12-23

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
18/7/2562

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ธันวาคม 2562

TCI_1

อนุมัติ
18/7/2562

ROADSIDE RESTAURANT SIGNS วารสารวจนะ มหาวิทยาลัย ปีที่ 7 ฉบับทื่ 2
IN YAOWARAT AND
แม่ฟ้าหลวง
ก.ค.-ธ.ค. 62
CHATUCHAK: SEMIOTIC
LANDSCAPES ANALYSIS

DEVELOPMENT OA
PROFESSIONAL COMPETENCY
FRAMEWORK AMONG STORE
MANAGERS AT A DINNING
RESTAURANT CHAIN

นาเสนอ
ผลงาน
นานาชาติ

สถานะ
บทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
ปีที่ 33 ฉบัที่
108 เดือนต.ค.ธ.ค. 62

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
18/7/2562

ปีที่ 21/2 ม.ค. มิ.ย. 63

TCI_1

อนุมัติ
18/7/2562

168

56199150013

นางสาวเบญจวรรณ ศริกุล

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การศึกษาทักษะภาษาไทยเพื่อการ A STUDY ON THAI LANGUAGE วารสารสุทธิปริทัศน์
สื่อสารสาหรับนักศึกษาใน
SKILLS FOR COMMUNICATION
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน FOR STUDENTS IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS IN
THE UPPER SOUTH REGION

169

56199150009

นางสาวณิชาภัทร จาวิสตู ร

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ของสถาบันอุดมศึกษา

170

56199150012

นางสาวนิศา อุบลทิพย์

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

อนาคตภาพการบริหารงานวิจัยใน THE SCENARIO OF RESEARCH วารสารวิชาการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตามบริบทประเทศ IN HIGHER EDUCATION
ไทย 4.0
INSTITUTIONS IN CONTEXT OF
THAILAND 4.0

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
มกราคม มิถุนายน 2562

TCI_1

อนุมัติ
18/7/2562

171

56199150077

นางสาวลลิตา เดชเป้า

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม
สมรรถนะนักทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
สังกัดกระทรวงแห่งนึ่งด้วยหลักการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์

THE DEVELOPMENT OF
วารสารมหาจุฬานาค
HUMAN RESOURCES
รทรรศน์
COMPETENCY FOR CIVIL
SERVANTS TRAINING PROGEAM
BASED ON THE EXPERIENTIAL
LEARNING

ปีที่ 6 ฉบับที่ 10
เดือนธันวาคม
2562

TCI_1

อนุมัติ
18/7/2562

172

54199120099

นายนายือมิง มาหามะ

คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ผลของภาษีกองมรดกต่อความ
เหลื่อมล้าอันเนื่องมาจากการถ่าย
โอนความมั่งคั่งข้ามรุ่น

EFFECTS OF ESTATE TAXATION วารสารเศรษฐศาสตร์
ON WEALTH INEQUALITY IN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RESPONSE TO
INTERGENERATIONAL WEALTH
TRANSFER

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
พ.ค. - ส.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
18/7/2562

173

55299150010

นายณัฐพงศ์ จรทะผา

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะของผู้
ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล

THE DELELOPMENT OF
BASKETBALL REFEREE'S
COMPETENCY INDICATOR

ปีที่ 22/1/ม.ค.มิ.ย. 2562
หน้าที่ 101

TCI_1

อนุมัติ
18/7/2562

A THAI CULTURAL
MANAGEMENT FOR HIGHER
EDUCATION INSTITUTES

วารสารสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ มศว

วารสารคณะพลศึกษา

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
18/7/2562

174

58199150004

นางสาวอรชุลี นิราศรพ

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ความต้องการจาเป็นและแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบทวิภาคีโดยใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย

NEEDS AND GUIDELINES OF
THE DUAL PARTNERSHIP
MANAGEMENT MODEL
APPLYING MOVEMENT
ACTIVITIES ENHANCING
PHYSICAL FITNESS FOR
PRESCHOOL CHILDOOD

175

56199150092

นายดิศรณ์ แก้วคล้าย

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

การประเมินความตองการจาเปนของ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี

NEEDS ASSESSMENT ON
STANDARD LEARNING
OUTCOME VERIFICATION OF
PHYSICAL EDUCATION
CURRICULUM, BACHELOR’S
DEGREE

176

57199130029

นางสาวจุตพิ ร พลอยเพชรมณ คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาความสามารถอ่านค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อยจากการสอนโดยวิธีพีพีพี
ร่วมกับการใช้ไซทเวิดส์ แฟลชการ์ด

A STUDY OF THE READING
ABILITY IN THAI WORDS WITH
NON-CONSISTENT FINAL
SOUND AMONG GRADE 7
STUDENTS WITH MILD
INTELLECTUAL DISABILITIES
THROUGH PPP AND SIGHT
WORDS FLASHCARDS

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

177

57199130131

นางสาวศิรินภา สนั่นวงศ

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาแบบประเมินทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยประยุกต์ใช้การประเมินตาม
สภาพจริง และทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความน่าเชื่อถือของผลการวัด

A DEVELOPMENT OF THE
EVALUATION FORM FOR SELFHELP SKILLS OF
EARLYCHILDHOODWITH
INTELLECTUAL
DISABILITIES BY APPLYING THE
AUTHENTIC ASSESSMENT AND
GENERALIZABILITY THEORY

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

คณะศึกษาศาสตร์

วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal,Silpakorn
University

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
พ.ค. - มิ.ย. 62

อนุมัติ
18/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
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No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

178

57199130456

นางสาวพรพิรุณ ใจวงค

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาแบบประเมินทักษะทาง
สังคมของเด็กออทิสติกอายุ 13-15 ปี
โดยใช้การประเมินหลายแหล่งใน
โรงเรียนเรียนร่วม
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต1

A DEVELOPMENT OF
THEEVALUATION FORM FOR
SOCIAL SKILLS OF AUTISTIC
CHILDREN 13 -15 YEARS
OLDUSING MULTISOURCE
ASSESSMENT ININCLUSIVE
EDUCATION SCHOOLS UNDER
THE SECONDARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA
OFFICE 1

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

179

57199130459

นายธนาวุฒิ สิงห์สถิตย

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การวิเคราะห์วัฒนธรรมโรงเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร:
กรณีศึกษาโรงเรียนที่มีผลการ
ประเมินภายนอกระดับดีมาก

AN ANNALYSIS OF SCHOOL
CULTURE IN BANGKOK
MATROPOLITAN
ADMINISTRATION SCHOOLS:
A CASE STUDY OF EXCELLENT
IN EXTERAL QUALITY
ASSESSMENT

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

180

57199130018

นายพงศกร เฮงวิวัฒนชัย

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การเสริมสร้างการควบคุมตนเองของ ENHANCEMENT OF SELFเยาวชนที่กระท าผิดโดยการให้ค า CONTROL OF JUVENILE
ปรึกษากลุ่ม
DELINQUENT THROUGH
GROUP COUNSELING

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

181

57199130454

นายจตุพล บุญภิญโญ

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาแบบวัดความสนใจในกา
รท ากิจกรรมเพื่อการแนะแนวอาชีพ
โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาส
าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

A DEVELOPMENT OF THE
INTERESTTEST INDOING
ACTIVITIES FOR CAREER
GUIDANCE BY APPLYING
THEORY OF MULTIPLE
INTELLIGENCES FOR SENIOR
HIGH SCHOOL STUDENTS

อนุมัติ
19/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
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No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

182

57199130458

นางสาวกนกวรรณ ทุมสะกะ คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ด้ านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร

GUIDELINES FOR DEVELOPING
EDUCATION QUALITY BY USING
THE THIRD ROUND EXTERNAL
QUALITY
ASSESMENT RESULTS ON
LEARNING ACHIVEMENT OF
SCHOOLS UNDER THE
PROVINICIAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATIONS OF
SAKONNAKHON

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

183

57199130028

นางสาวจินดารัตน์ ทองประ
พันธุ์

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาความสามารถรู้ค่าจ านวน
และการบวกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อยจากการสอนโดยวิธีสอนตรง
ร่วมกับเทคนิคทัชแมทช

THE DEVELOPMENT OF VALUE
OF NUMBER ABILITY OF GRADE
1 STUDENT
WITH MILD INTELLECTUAL
DISABILITY BY USING DIRECT
INSTRUCTION AND TOUCH
MATH TECHNIQUE

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

184

57199130128

นายธีระวัฒน์ การะเกต

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยหลาย
ตัวเลือกสี่ล าดับขั้น เพื่อศึกษามโนทั
ศน์ที่คลาดเคลื่อน วิชาชีววิทยา
เรื่อง การแบ่งเซลล์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

A CONSTRUCTION OF FOURTIER DIAGNOSTIC TEST TO
STUDY THE MISCONCEPTION
IN BIOLOGY SUBJECT ON CELL
DIVISION FOR GRADE 10
STUDENTS

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครู
ไทย" มศว

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

185

56199120027

นางสาวนิภาพร ช่วยธานี

คณะวิทยาศาสตรื

วิทยาศาสตรศึกษา

การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทาง
สะเต็มของนักศึกษาปริญญาตรีโดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาที่บูรณาการสร้างข้อโต้แย้ง
(6E+A)

Enhancing STEM problemsolving skill of undergraduate
student by using the
intergrated STEM education
whit argumentation learing
model (6E+A)

วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

ปีที่ 6 ฉบับที่ 10

อนุมัติ
19/7/2562
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No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่
101 ม.ค.-มิ.ย.
63
ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_2

อนุมัติ
19/7/2562

186

57199130294

นายฐิรภัทร อภิชิตตระกูล

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
แบบร่วมมือที่มีตอ่ ความสามัคคี และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

EFFECTS OF PHYSICAL
EDUCATION LEARNNING
MANAGEMENT USING
COOPERATIVE APPROACH ON
LEARNING UNITY AND
ACHIEVEMENT OF UPPER
SECONDARY SCHOOL
STUDENTS

187

57199130297

นายธีรพงศ์ เจริญนาค

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลของการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ที่มีตอ่
ความแม่นยาในการขว้างบอลของ
เด็กปฐมวัย

EFFECTS OF BODY MOVEMENT วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่
AND CREATIVE-PLAY TRAINING
101 ม.ค.-มิ.ย.
ON THE BALL-THROWING
63
ACCURACY OF PRE-SCURACY
OF PRE-SCHOOL CHILDREN

TCI_2

อนุมัติ
19/7/2562

188

58199130310

นางสาวภัทรพร บุญยะปานะ บัณฑิตวิทยาลัย
สาร

จิตวิทยาประยุกต์

ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
รายบุคคลเพื่อเสริมสร้างการมองโลก
ในแง่ดที ี่มีตอ่ ความสุขที่
แท้จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง

EFFECTS OF INDIVIDUAL
COUNSELING PROGRAMS TO
ENHANCE OPTIMISM ON
AUTHENTIC HAPPINESS
AMONG CAREGIVERS OF
PATIENTS WITH A CHRONIC
ILLNESS

วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่
101 ม.ค.-มิ.ย.
63

TCI_2

อนุมัติ
19/7/2562

189

57199110082

นางสาวกมลวรรณ ปรีเปรม
โมทย์

คณะสังคมศาสตร์

ภูมิสารสนเทศ

การหาดัชนีความสัมพันธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ กับ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง
ไมซ์พัทยา

STUDY OF INDEX OF
วารสารมนุษยศาสตร์และ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
RELATIONSHIP BETWEEN LAND สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ต.ค.-ม.ค. 63
USE CHANG AND URBAN HEAT ราชพฤกษ์
ISLAND OF MICE CITY PATTAYA

TCI_2

อนุมัติ
19/7/2562

190

58199130363

นายเดชมนตรี วจีสนุ ทร

คณะเภสัชศาสตร์

วิทยาการเภสัชภัณฑ์

นาเสนอ
ผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ
19/7/2562

DEVELOP AND VALIDATION OF THE 35 TH international 8-มี.ค.-62
AN UPLC METHOD FOR THE
annual meeting in
DETERMINATION OF-DOPA IN pharmaceutical sciences
PLANTLETS OF MUCUNA
PRURIENS VAR. UTILIS
CULTIVATED IN VITRO
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No.
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ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

191

59199130009

นางสาวจันทิมา คเชนทร์ชาติ คณะมนุษยศาสตร์

จิตวิทยาพัฒนาการ

192

59199110067

นางสาวนิภาภรณ์ แสนกาษา

คณะแพทยศาสตร์

193

59199130364

นางสาวสมัญชา ศิริเตชสิทธิ์

คณะเศรษฐศาสตร์

194

57199120039

นางสาวนันท์นภัส ลิ้มสันติธรรม คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรศึกษา

195

57199120016

นายธัชพล พลรัตน์

คณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
24-มิ.ย.-62
นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

PSYCHOLOGY WITH DYNAMIC
OF GLOBAL SOCITY

การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติทางจิตวิทยา
ประจาปี 2562

อนุมัติ
19/7/2562

อณูชีววิทยา

MANNOSE PRODUCTION BY
BETA-MANNOSIDASE FROM
MICROMONOSPORA SP.TISTR
1553

ANNUAL CONFERENCE 11-12 ก.ค. 62 นาเสนอผลงาน อนุมัติ
NAVAMINDRADHIRAJ
19/7/2562
UNIVERSITY HEALTHY
URBAN LIVING IN THE AI
ERA

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

BISOCIAL FACTORS RESULTING THE JOURRNAL OF RISK volume 23,
IN LAND REFORM IN HUAY
MANAGEMENT AND
no.2 dec. 2019
RABUM,LAN SAK DISTRICT,
INSURANCE
UTHAITANI PROVINCE

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

กรอบความคิดแบบเติบโตในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

Growth mindset in science of วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
lower secondary students in a
school under the bangkok
metropolitan administration

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
ธ.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

การศึกษาสภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตวั
แบบเชิงคณติศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์จริง เรื่องการประยุกต์
ของแคลลูลสั ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

The Status of Mathematics
veridian E-Journal,
Instruction Related to Apply a silpakorn university
Mathematical
Model to Solve Real World
Problems on Applications of
Calculus
for Enrichment Science
Classroom Students in Upper
Secondary Level.

ปีที่ 12 ฉบับที่ 5
ก.ย.-ต.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
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No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
A TRANSPARENCY SHEETinternational journal of volume 20,
BASED COLORIMETRIC DEVICE molecular sciences
no.12 Jun.
FOR SIMPLE DETERMINATION
2019
OF CALCIUM LONS USING
INDUCED AGGREGATION OF
MODIFIED GOLD
NANOPARTICLES
ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

196

58199120027

นางสาวปวีณา เดือนฉาย

คณะวิทยาศาสตร์

เคมีประยุกต์

197

54199120065

นางสาวพรรณิภา อนุรักษากร คณะเศรษฐศาสตร์
กุล

เศรษฐศาสตร์

ความเหลื่ยมทางการคลังด้านรายได้ FISCAL DISPARITIES OF LOCAL วารสารวิชาการ สถาบัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ GOVERNMENT REVENUE IN
เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
ประเทศไทย
THAILAND

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 64

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

198

54199120069

นายอธิพันธ์ วรรณสุริยะ

คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ความสามารถในการออมของ
ครัวเรือนไทยเปรียบเทียบระหว่าง
แรงงานในระบบและแรงงานนอก
ระบบ

Thai Household Savings Ability วารสารเศรษฐศาสตร์และ
Comparison Between Formal กลยุทธ์การจัดการ
and Informal Workers

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
กรกฎาคมธันวาคม
2562

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

199

56199150091

ว่าที่ ร.ต.เชาวนันท์ ทะนอก

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ความต้องการจาเป็นของรูปแบบของ
การบริหารจัดการวิชาพลศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

NEEDS ASSESSMENT OF
วารสารวิชาการสถาบันการ
ADMINISTRATION MODEL FOR พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION COURSE
IN GENERAL EDUCATION AT
UBON RATCHATHANI
UNIVERSITY

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
กันยายนธันวาคม
2562

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

200

54199120009

นาวาเอกสมพล ศรีสดใส

คณะพลศึกษา

การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ DEVELOPMENT OF
จัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ
INFORMATION SYSTEM FOR
FENCING COMPETITION
MANAGEMENT

วารสารคณะพลศึกษา มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 2562

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

201

60199110146

นางสาวกชวรรณ ไวว่อง

คณะวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา กศ.ม.

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อ
การระบุชนิดพืชสกุล
Lysiphyllum (Benth.) de Wit
วงศ์ถั่ว

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

Comparative anatomy as an
aid to
identification of the genus
Lysiphyllum (Benth.)
de Wit (Fabaceae:
Caesalpinoideae) in Thailand

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
ธ.ค. 2562

SCOPUS
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คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
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ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
ธ.ค. 2562

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

202

60199110148

นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์

คณะวิทยาศสาตร์

ชีววิทยา กศ.ม.

กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบ
และการจัดจาแนกพืชวงศ์แคหางค่าง
(Bignoniaceae) บางชนิดในประเทศ
ไทย

Leaf Epidermal Anatomy and
Classification of Some
Bignoniaceae Species in
Thailand

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

203

60199110151

นางสาววิศารัตน์ ภิยะ

คณะวิทยาศสาตร์

ชีววิทยา กศ.ม.

ลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนืDอเยื7
อชัDนผิวใบของพืชสกุลมะพลับ
(Diospyros L.) บางชนิดในประเทศ
ไทย

LEAF EPIDERMAL
CHARACTERISTICS OF SOME
SPECIES OF THE GENUS
Diospyros L. IN THAILAND

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
สาขาวิทยาศาสตร์และ
ก.ค.-ธ.ค. 2562
เทคโนโลยี

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

204

59199110091

นางสาวสัตตกมล เครือแก้ว

คณะวิทยาศสาตร์

เคมี วท.ม.

Development of glutamic acid
and gold nanoparticles
modified electrode
for determination of arsenic

The Pure and Applied Feb. 7-8 2019
Chemistry International
Conference 2019
(PACCON2019)

นาเสนอ
ผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ
19/7/2562

205

56199150057

นายเอกพล เคราเซ

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

206

207

57199150059

56199150020

นางสาวศิวพร ละม้ายนิล

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

นางสาวชลิตาสรณ์ ชญาภาภูริ คณะศึกษาศาสตร์
ดา

การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกตื

การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกตื

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ: ถอดรหัส
จากผู้รู้และผู้เป็น

The Quality of Life among the วารสังคมลงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1
Elderly: Decoding of the
คณะสังคมศาสตร์
ก.ค.-ธ.ค. 62
Experts and Active Ageing
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิต Elderly’s viewpoints as
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
ตามทัศนะของผู้สงู อายุดว้ ยวิธีวิทยาคิว determinants of quality of life: มศว
A Q methodology study

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
ก.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
The Development of the
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
ศักยภาพนักวิจัยชุมชน: การวิจัยเชิง Model for Support Community มศว
ปฏิบัตกิ ารแบบมีสว่ นร่วม
Researchers’ Potentiality:
Participatory Action Research

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
ก.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน:
บทเรียนจากพื้นที่ตน้ แบบ

วารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา มศว

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
ก.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

การศึกษาองค์ประกอบความรักชาติ Studying the factor of
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ปีที่ 1
patriotism of first year reserve เพื่อการพัฒนา มศว
officer training corps students

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
ก.ค. 63

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

Community Researcher
Development Processes:
Lessons from the Prototype
Community
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ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

208

56199150001

ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณิตา ขัน
ธงชัย

คณะศึกษาศาสตร์

209

57199130182

นางสาวกมลมาศ ศรียาพรม

210

57199130188

211

212

สาขาวิชา
การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 62

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

แนวทางการบริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาวิถีอิสลาม

GUIDELINES FOR THE
วารสารวิชาการ
ADMINISTRATION AND
อุตสาหกรรมศึกษา มศว
MANAGEMENT OF AN ISLAMIC
VOCATIONAL COLLEGE

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ความพึงพิใจที่มีตอ่ นักร้องเกาหลีใต้
ของผู้รับข่าวสารผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตในผระเทศไทย

SATISFATION WITH SOUTH
KOREAN SINGERS AMONG
SUBSCRIBERS VIA THE
INTERNET IN THAILAND

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

นางสาวจิรฐา มั่นเหมาะ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มน้าผลไม้สกัดจากพรุนและ
เบอร์รี่ยี่ห้อแบรนด์วีตา้ ของผู้บริโภค
เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

LIFESTYLES RELATING TO THE
BUYING BEHAVIOR OF BRAND
VITA PRUNE AND BERRY
BEVERAGE AMONG FEMALE
CONSUMERS IN THE BANGKOK
METROPOLITAN AREA

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

57199130193

นางสาวณัฏฐา เกิดชื่น

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการพื้นที่
ทางานร่วมกัน ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

LIFESTYLES RELATING TO
SATISFACTION WITH THE
SERVICE MARKETING
MIX (7Ps) IN CO-WORKING
SPACE SERVICES IN THE
BANGKOK METROPOLITAN AREA

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

57199130230

นางสาวอาจารินทร์ รัญเสวะ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมการตลาด รูปแบบการดาเนิน
ชีวิตกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากวิสาหกิจ
เพื่อสังคมในกรุงเทพมหานคร

STUDY OF THE RELATIONSHIPS
BETWEEN THE MARKETING
MIX, LIFESTYLE AND DECISION
MAKING BEHAVIOR ON THE
PURCHASE OF ORGANIC
PRODUCTS FROM SOCIAL
ENTERPRISES IN BANGKOK

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562
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ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

213

57199130445

นางสาวภาสินี อ่ารอด

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
คอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ ผ่าน
ช่องทาง Social Media ของผู้บริโภค

RISK PERCEPTIONS AND TRUST
OF CUSTOMERS
ASSOCIATED WITH
PURCHASING BEHAVIOR OF
ONLINE BUSINESS COURSES
VIA SOCIAL MEDIA CHANNELS

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

214

57199130209

นางสาวภาวิณี หาญรักษ์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

คุณภาพการให้บริการและส่วน
ประสมการตลาดบริการ ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการที่พักประเภท Resorts Hotel
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SERVICE QUALITY AND SERVICE
MARKETING MIX RELATING TO
THAI TOURIST' USAGE SERVICE
BEHAVIOR ON RESORTS HOTEL
ACCOMMODATION IN HUA HIN
DISTRICT, PRACHUAP KHIRI
KHAN PROVINCE

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

215

57199110108

นางสาวศรารัตน์ ทับสุข

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัดใน
กรุงเทพมหานครภาค 2

FACTOR AFFECRING
EMPLOYEE’S RETENTION CASE
STUDY : THE CONCRETE
PRODUCTS AND AGGREGATE
CO.,LTD. IN BANGKOK 2

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

216

56199150079

นายวชิรวิทย ไม้คู่

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ซื้อตรงเชิงพฤติกรรมของพนักงาน
ฝ่ายขายเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจน
เนอเรชั่นวายของบริษัทธุรกิจ
พาณิชย์ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

THE STUDY OF FACTORS
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
BEHAVIORAL INTEGRITY OF
มศว
GENERATION X AND
GENERTION Y IN SALES
DEPARTMENTS OF FOOD AND
BEVERAGE DISTRIBUTIONS AND
MANUFACTURING COMPANIES

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม
62

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

217

56199150084

นายสิทธิพร ตรามานนท์

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของ
ปัญญาที่ผดุ ขึ้นในบริบทความ
หลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อ
แม่ที่ลกู วัยรุ่นมีความหลากหลายทาง
เพศ

MEANING AND ANTECEDENTS วารสารพฤติกรรมศาสตร์
OF EMERGING PRAJNA: A CASE เพื่อการพัฒนา มศว
STUDY OF PARENTS WITH
LGBT CHILDREN

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
กรกฏาคม 62

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มศว

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
ม.ค.-มิ.ย. 62

วารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา มศว

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
กรกฏาคม 62

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

THE STUDY AND
วารสารมหาจุฬานาค
DEVELOPMENT OF TRAINING รทรรศน์
MODEL
ACCORDING TO THE
THREEFOLD TRAINING TO
STRENGTHEN ETHICAL
LEADERSHIP FOR THE
EXECUTIVE OFFICERS AND THE
TEAM LEADERS OF AN
ORGANIZATION

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐
เดือนธันวาคม
๒๕๖๒

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

Development of Interesting
วารสารวิจัยทางการศึกษา
Environment Training Packages คณะศึกษาศาสตร์ มศว
Enhance the Environmental
Awareness of Fifth Grade
Students

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

การศึกษาเพลงชุดบัวลอยทางครู
A STUDY OF PLENG CHUD BUA วารสารวิชาการ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
จาเนียร ศรีไทยพันธุ์ : กรณีศึกษาครู LOI OF KRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก.ค.-ธ.ค. 62
ไพฑูรย์ อุณหะกะ
JAMNIEN SRI-THAI-PAND : CASE
STUDY OF KRU PAITOON
UNHAKA

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

218

56199150059

นายเกรียงไกร พึ่งเชื้อ

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถคิดบริหารจัดการตน
เพือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสียงต่อ
การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน

THE EFFECTIVENESS OF
EXECUTIVE FUNCTION
PROGRAM AS A
PROTECTIVE FACTOR FOR
SUBSTANCE USE AMONG
YOUTH

219

56199150083

นายสัณห์ชาย โมสิกรัตน์

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

การสร้างความหมายของเงิน
Money meaning making from
จากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา Buddhist Counseling
แนวพุทธ1

220

56199150082

ร.อ.ศุภกร จันทราวุฒิกร

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อ
เสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร

221

56199150078

นางลินดา การภักดี

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมน่า
รู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
ต่อสิ่งแวดล้อมสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

222

57199130343

นายวิศรุต ภู่นาค

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควิทยา

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
อัตลักษณการบรรเลงเพลงมอญปาก THE IDENTITY INSTRUMENTAL วารสารวิชาการ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
เกร็ด
METHOD PEIPAT MON
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ม.ค.-มิ.ย. 63
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_2

อนุมัติ
19/7/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

TCI_2

อนุมัติ
19/7/2562

223

57199130512

นายภูริศ ขาวปลื้ม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควิทยา

224

57199130509

นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควิทยา

วิเคราะห์เทคนิคการเดี่ยวจะเข้เพลง
กราวใน สามชั้น ทางครูแสวง อภัย
วงศ์
กรณีศึกษา ครูระวีวรรณ ทับทิมศรี

225

57199130344

นายศุภเมธ เพชรอุดม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควิทยา

การวิเคราะห์ผลงานการปะพัน์เพลง AN ANALYSIS OF PRAPAS
วารสารศิลปกรรมศาสตร์
ของประภาส ชลศรานนท์
CHOLSARANON'S COMPOSITION มศว

226

58199130198

นางสาวบุศรินทร์ สายรัตน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทอเสื่อกกของจังหวัดจันทบุรี

STUDY AND ANALYSIS OF THE วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่
PROCESS OF TRANSFERRING
มศว
101 ม.ค.-มิ.ย.
KNOWLEDGE TO LOCAL
62
WISDOM: WEAVING REED MATS
IN THE CHATHABURI PROVINCE

TCI_2

อนุมัติ
19/7/2562

227

57199130377

นายณัฐพล สุทธิเกษม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รวมวงแจ๊สและความพึงพอใจที่มีตอ่
การ
จัดการเรียนการสอน ด้วยชุดการ
สอนการรวมวงแจ๊ส ของนักเรียน
ดนตรีใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

THE STUDY IN LEARNING
วารสารศิลปกรรมศาสตร์
ACHIEVEMENT IN JAZZ
มศว
ENSEMBLE AND
SATISFACTION TOWARD
TEACHING AND LEARNING
THOUGH INSTRUCTIONAL
PACKAGE ON JAZZ ENSEMBLE
FOR MUSIC STUDENTS IN
SENIOR HIGH SCHOOL, SARSAS
EKTRA SCHOOL

TCI_2

อนุมัติ
19/7/2562

AN ANALYSIS TECHNIQUE OF
JAKEA SOLO IN KRAWNAI
VERSION KRU SAWANG
APAIWONG : A CASE STUDY OF
KRU RAWEEWAN THABTHIMSRI

การประชุมวิชาการ
4-5 ก.ค. 2562
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่
10

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 62

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 62

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

228

57199130396

นางสาวนับกัญจน์ วาสกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

229

58199130225

นายเกรียงไกร ศัพท์หงษ์

230

57199130356

231

232

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
การศึกษากระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมผ่านกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
31-พ.ค.-62

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

STUDY OF THE LEARNING
PROCESS AND SOCIAL
INTERACTION THROUGH
CREATIVE ART ACTIVITIES FOR
EARLY CHILDHOOD
DEVELOPMENT

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ &quot;
การศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้&quot; ครั้งที่ 3
ประจาปี 2562 / คณะคุรุ
ศาสตร์
มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

PARTICIPATION PROCESS IN
THE REVIVAL OF "FON THAI
PHUAN" IN THE THAI PHUAN
COMMUNITY IN THE NAKHON
NAYOK PROVINCE

The 6th social sciences june 13-14,
art and media
2019
international confernce

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

นางสาวนุชนาฏ รื่นสุข

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

TEACH LESS, LEARN MORE
The 6th social sciences june 13-14,
DEVELOPMENT OF DRAMA
art and media
2019
ACTIVITIES TO ENHANCE THE international confernce
SOCIAL MEDIA AND ONLINE
LITERACY OF PRATHOM SIXTH
STUDENTS

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

57199130108

นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ THE EDUCATIONAL
เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน MANAGEMENT TO ENHANCE
ในจังหวัดสุพรรณบุ
CURIOSITY CHARACTERISTIC
OF THE STUDENT IN
SUPHANBURI

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

57199130102

นางสาวปทุมพร กาญจนอัตถ์ คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

แนวทางการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

THE APPROACH OF EFFICIENCY การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
PERSONNEL ADMINISTRATION ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
IN BASIC EDUCATION
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
COMMISSION SCHOOL

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ

233

57199130058

นางสาวพชร แสงแก้ว

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การศึกษาปัจจัยบางประการที่สง่ ผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร สายสนับสนุนด้าน
การศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

STUDY OF SOME FACTORS
การประชุมวิชาการ
AFFECTING ORGANIZATIONAL ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
COMMITMENT OF EMPLOYEES และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
OF EDUCATOR OF THE
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ
HOSPITAL, MAHIDOL
UNIVERSITY

อนุมัติ
19/7/2562

234

57199130084

นางสาวญาดา ฉายแสง

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

ทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยในกา
กับของรัฐ

Attitudes of Students toward
the Graduate Study
Environment
in the Faculty of Medicine at
National University

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

235

57199130094

นางวันดี แก้วเหล็ก

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การศึกษาระบบบริการการศึกษา
ออนไลน์ของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

STUDY OF ONLINE EDUCATION การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
SERVICE SYSTEM OF INSTITUTE ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
OF ACADEMIC SUPPORT AND และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
REGISTRATION RAJAMANGALA
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PHRA NAKHON

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

236

57199130388

นายกรร คล้ายสังข์

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การศึกษาอัตลักษณ์ดา้ นทักษะสื่อสาร STUDY OF IDENTITIES OF
การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ของนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต COMMUNICATION SKILLS OF ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
STUDENTS IN BACHELOR OF และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
EDUCATION,
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

237

57199130092

นางสาววทันยา ดูงาม

คณะศึกษาศาสตร์

การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงบันดาล FACTORS OF INSPIRATION IN การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ใจเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ STUDENT ART AND DESIGN AT ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ทิศทาง
และการออกแบบของนักศึกษา
SILPAKORN UNIVERSITY
และแนวโน้มการผลิตครูไทย"
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ธันวาคม 2562

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

238

57199130115

นายชัยพร สุวรรณประสพ

คณะศึกษาศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันวีดทิ ัศน์
ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรียนรู้ สาหรับ
นิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

THE DEVELOPMENT OF VDO วารสารวิชาการ
INTERACTION WEB
อุตสาหกรรมศึกษา
APPLICATIONS FOR LEARNING
FOR UNDERGRDUATE
STUDENTS,
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

239

57199130112

นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล คณะศึกษาศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อบริหาร
จัดการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สานัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ

APPLICATION DEVELOPMENT วารสารวิชาการ
ON THE MANAGEMENT AT OF อุตสาหกรรมศึกษา
TEACHING AIDS, AUDIO-VISUAL
EQUIPMENT, THE CENTER FOR
EDUCATIONAL MEDIA AND
TECHNOLOGY AT
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ธันวาคม 2562

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

240

60199130155

นางสาวธมลวรรณ ใจไหว

คณะศึกษาศาสตร์

การศึกษาพิเศษ

การพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร
ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา
ระดับปานกลาง โดยใช้การสอนตรง
ร่วมกับการวิเคราะห์งาน

THE DEVELOPMENT OF
วารสารวิจัยและพัฒนา
COOKING SKILL FOR CHILDREN การศึกษาพิเศษ มศว
WITH MODERATE
INTELLECTUAL DISABILITY BY
USING DIRECT INSTRUCTION
WITH TASK ANALYSIS

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือน ก.ค.-ธ.ค.
62

TCI_2

อนุมัติ
19/7/2562

241

60199130274

นางสาวกิจพิวรรณ โชติวิเชียร คณะศึกษาศาสตร์

การศึกษาพิเศษ

การพัฒนาการอ่านเขียนคาที่มีสระ
เปลี่ยนรูปโดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียนระดับชั้น Year 1 หลักสูตร
นานาชาติ

The Developing the ability to วารสารวิจัยและพัฒนา
read and write words with the การศึกษาพิเศษ มศว
replacement of Thai
vowels through differentiated
instruction activities in Year 1
students from International
Programme

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือน ก.ค.-ธ.ค.
62

TCI_2

อนุมัติ
19/7/2562

242

57199130082

นางสาวสมฤดี วรรณกลัด

วิทยาการทางการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาสุข
และการจัดการเรียนรู้ ศึกษาที่มผี ลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการทางานร่วมกัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณะศึกษาศาสตร์

EFFECT OF ATIVE LEARNING
OF HEALTH EDUCATION ON
LEARNING ACHIEMENT AND
GROUP WORKING SKILL OF
GRANDE 5 STUENTS

การประชุมวิชาการ
18-19 ก.ค. 62 นาเสนอผลงาน
อนุมัติ
ระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย
19/7/2562
ครั้งที่ 6 วันที่ 18-19 ก.ค.
2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
28-มิ.ย.-62

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

242

57199130070

นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบ

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
และการจัดการเรียนรู้ “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

DEVELOPMENT OF THE
LEARNING UNIT “WHAT
STANDS IF FREEDOM FALL?
WHO DIES IF SIAM LIVE?” FOR
ENHANCING LOYALTY OF
NATION, RELIGION
AND MONARCHY
CHARACTERISTIC OF THE
UPPER SECONDARY STUDENTS

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

243

57199130075

นายรัฐพงษ์ โพธิรังสิยากร

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้สงั คมศึกษาโดย
และการจัดการเรียนรู้ ใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิด
สะตีมศึกษาที่มีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

The Effects of Social Studies
Teaching by the Use of Project
Base with STEAM Education on
Creative Thinking and Learning
Achievement of
Mattayomsuksa 5 Students

การประชุมวิชาการ
28-มิ.ย.-62
ระดับชาติ ด้านนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

244

57199130071

นางสาวขนัษฐา เมืองจันทบุรี คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้สงั คมศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E
ที่มีตอ่ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

THE EFFECT OF SOCIAL
STUDIES INSTRUCTION USING
THE 7E LEARNING CYCLE
MODEL ON CRITCAL THINKING
ABILITY AND LIFE SKILL OF
MATHAYOMSUKSA VI STUDENT

การประชุมวิชาการ
28-มิ.ย.-62
ระดับชาติ ด้านนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

245

57199130542

นางสาวสุจิรา อุ่นศิริ

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

The Study of the Operation to
Improve the Quality of
Educational Management for
the Bachelor of Nursing
Science Program of the Private
Higher Education Institutions

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(Christian University
Journal)

TCI_1

อนุมัติ
19/7/2562

คณะศึกษาศาสตร์

การศึกษาการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
ต.ค.-ธ.ค. พ.ศ.
2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก
คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

วิทยาการทางการศึกษา การพัฒนาความสามารถในการคิด
และการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติดว้ ยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem Based Learning) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อบทความ (English)

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

57199130471

นางสาวชมพูนุช วุ่นสุวรรณ

247

60199130339

นางสาวนตกาล ตั้งอมรสุขสันต์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ความร้คูวามเข้าใจ และรปู แบบการ
ดา เนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้คะแนนสะสม Smile Point ของ
สมาชิกเมืองไทย Smile Club บมจ.
เมืองไทยประกนั ชีวิต
ในเขตกรุงเทพมหานคร

COGNITIVE AND LIFESTYLE
INFLUENCING TO SMILE POINT
SERVICE USAGE BEHAVIOR OF
MUANG THAI SMILE CLUB
MEMBER BY MUANG
THAI LIFE ASSURANCE IN
BANGKOK METROPOLITAN AREA

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

248

59199130044

นางสาวพิชญา โชคศุภไพบูลย์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และ
PRODUCT COMPONENTS AND
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับ
MOTIVATION RELATED TO
พฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเวย์
PURCHASE
โปรตีนของผู้ออกกาลังกายศูนย์ฟิตเนส BEHAVIOR ON WHEY PROTEIN
ในเขตกรุงเทพมหานคร
SUPPLEMENT AMONG PEOPLE
EXERCISING ATFITNESS CENTER
IN BANGKOK METROPOLIS

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

249

60199130338

นางสาวธิดารัตน์ คีรีวรรณ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อสินค้าแบรนด์ Charles &
Keith ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

FACTORS RELATING TO
CONSUMERS PURCHASING
BEHAVIOR OF
CHARLES AND KEITH IN
BANGKOK METROPOLITAN AREA

การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ UTCC
Academic Day ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน
31-พ.ค.-62

246

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

The Development Of
Analytical Thinking Skill and
Social Studies Achievement
Natural Disasters In Social
Studies by Problem Based
Learning Of Mattayom 1

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

250

58299130033

นายธนาพล สมประสงค์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ปัจจัยการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ที่
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ ยี่ห้อเชฟโรเลต ผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊กของผู้บริโภค

SOCIAL MEDIA MARKETING
INFLUENCING CHEVROLET CAR
PURCHASING
DECISIONS VIA THE FACEBOOK
PAGES OF CUSTOMERS

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

251

58299130032

นางสาวกันตา จังมงคลกาล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

คุณค่าตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิก
เสริมความงามของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

IMPACT OF BRAND EQUITY
AND MARKETING
COMMUNICATION ON
PURCHASING DECISIONS OF
CUSTOMERS OF BEAUTY SKIN
CARE CLINICS IN THE BANGKOK
AREA

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

252

60199130344

นางสาวพรภัทร์ นากิจสุวิสฐิ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการกลับมาเที่ยวซ้าใน
แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง กรณีศึกษา
จังหวัดน่าน

FACTOR OFTOURISM IMAGE
AFFECTING THE REVISITING
OFTOURIST
BEHAVIOR IN LESS VISITED
AREAS IN THE NAN PROVINCE

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

253

58299130036

นางสาวอุษณีย์ กุลมาศ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผัก
อินทรีย์จากร้านเลมอนฟาร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร

PRODUCT FACTORS AND
INTEGRATED MARKETING
COMMUNICATION
RELATING TO CONSUMER’S
PURCHASING BEHAVIOR OF
ORGANIC
VEGETABLES FROM
LEMONFARM IN BANGKOK
METROPOLIS

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

254

60199130366

นายอินทัช เอื้อสุนทรวัฒนา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ส่วนประสมการตลาด 4Es และ
แรงจูงใจที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในกรุงเทพมหานคร

MARKETING MIX 4Es AND
MOTIVATION AFFECTING THE
DECISIONS OF THAI
TOURISTS ON TRAVELING IN
THE BANGKOK METROPOLITAN
AREA

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

255

60199130340

นางสาวนภัทร์พร ธนากิจสุวิสฐิ คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล
ของสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

SATISFACTION WITH SERVICE
QUALITY IN PERSONAL
FINANCIAL
PLANNING BY FINANCIAL
INSTITUTIONS RELATED
TO CUSTOMER SERVICE USAGE
BEHAVIOR TRENDS
IN THE BANGKOK
METROPOLITAN AREA

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

256

60199130333

นางสาวทิวพรรณ ดีขุนทด

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ความพึงพอใจในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก
ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร

SERVICE USAGE SATISFACTION
OF BROADBAND INTERNET
WITH FIBER
OPTICS IN BANGKOK THE
METROPOLITAN AREA

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

257

60199130326

นางสาวชุตนิ ันท์ เจียมจิระ
เศรษฐ์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญา DECISION TO STUDY FOR A
ตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
BACHELOR'S DEGREE
AT THE THAI-NICHI INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ

ปีที่ ฉบับที/่
วันที่นาเสนอ
ผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

258

60199130325

นางสาวชนิสรา บัวคง

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีตอ่ ผู้
ทรงอิทธิพลทางสื่อสังคม
กับความตั้งใจใช้บริการร้านอาหาร
หลังการดูรีวิว

RELATIONSHIPS BETWEEN
CONSUMER ATTITUDES
TOWARDS
INFLUENCER ON SOCIA MEDIA
AND INTENTIONS TO USE THE
RESTAURANT SERVICE AFTER
VIEW THAI CONSUMER REVIEWS

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

259

58299130007

นางสาวภัทร์ธานี สืบสว่าง

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

PRODUCT FACTORS RELATED
TO CONSUMER BUYING
BEHAVIOR OF
THAI-DENMARK MILK
PRODUCTS IN THE BANGKOK
METROPOLITAN AREA

เผยแพร่บนเว็ป อนุมัติ
ไซต์
19/7/2562

260

59199110018

นางสาวมัชฌิมา รีฮาเซ็น

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

การเปรียบเทียบปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับกลาง
ตามแนวเสนทางรถไฟฟาสายสีมวง
กรณีศึกษา: ฝงกรุงเทพมหานครกับฝ
งนนทบุรี

Comparison of making
decision factors to purchase
middle-level condominiums
alongThePurple Line MRT Case
study: Bangkok and Nonthaburi

The 6
th NEU National
Conference 2019
(NEUNIC) 2019)

261

59199130167

นางสาวพิมพ์พิชชา อมาตยกุล คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

รูปแบบการดาเนินชีวิต และการ
ตอบสนองในการซื้อเครื่องสาอางสา
หรับแต่งหน้าเคาน์เตอร์แบรนด์และ
ดรักสโตร์แบรนด์ของผู้หญิงเจเนอ
เรชั่น วายในเขตกรงุ เทพมหานคร

LIFESTYLE AND RESPONSE TO
BUY COUNTER BRAND AND
DRUGSTORE
BRAND MAKEUP OF
GENERATION Y WOMEN IN
BANGKOK

262

58199110042

นายจุลดิศ สุรบถโสภณ

ส่วนประสมการตลาดบริการและ
ความภักดีที่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรถยนต์
ฮอนด้า ซีวิค ของผู้ใช้รถยนต์ฮอนด้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร

SERVICE MARKETING MIX AND
LOYALTY THAT ARE RELATED
TO THE TREND OF BUYING
BEHAVIOR OF HONDA CIVIC
CARS OF HONDA CAR USERS IN
BANGKOK

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

20-ก.ค.-62

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจ าปี 2562
“NEW AGE IN
SUSTAINABLE BUSINESS”

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

การประชุมวิชาการ
5-ก.ค.-62
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจ าปี 2562
“NEW AGE IN
SUSTAINABLE BUSINESS”

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
19/7/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

263

57199130243

นายธีระวัฒน์ คาสิงห์

สาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ความอยู่รอดของธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้า THE SURVIVAL OF SMALL
ขนาดย่อมในตลาดนัดกลางคืนเขต CLOTHING RETAILERS IN
กรุงเทพมหานคร
BANGKOK NIGHT

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม
วิชาการ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติในความร่วมมือ 4
สถาบัน ประจ าปี 2562
“NEW AGE IN
SUSTAINABLE BUSINESS”

ปีที่ ฉบับที/่
ประเภท
วันที่นาเสนอ
การตีพิมพ์
ผลงาน
5-ก.ค.-62
นาเสนอผลงาน

สถานะ
บทความ
อนุมัติ
19/7/2562

