ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

1

57199130213 นางสาวลินดา ปานเอี่ยม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม

การจัดการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ SCB EASY ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จานวน
(มหาชน) ในเขต กรุงเทพมหานคร

Factors influencing customer
satisfation with the SCB EASY
application for SIAM
Commercial Bank in Bangkok
Metropolitan Area

เผยแพร่ออนไลน์

อนุมัติ
17/1/2562

2

57199130202 นางสาวบุษญารักษ์ นักเสียง

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม

การจัดการ

พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดย่อยของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Customer' service behavior at
stand-alone shop in Bangkok
Metropolitan Area

เผยแพร่ออนไลน์

อนุมัติ
17/1/2562

3

54199120068 นางสาวสุพัฒนา เตโชชลาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ฐานข้อมูล ก.พ.อ.

อนุมัติ
17/1/2562

4

59199110149 นายวรยุทธ บุญโยประการ

คณะวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

TCI_1

อนุมัติ
17/1/2562

5

57199110067 นางสาวชนวรรณ อินทร์แก้ว

คณะมนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

6

58299110002 นางสาวสชุชาววดี สมสาราญ

คณะวิทยาศสาตร์

ชีววิทยา

7

58299130017 นายรัฐศรัณย์ หยิบพฤษ์ทอง

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม

การจัดการ

Macroeconomic PerspectiveChines President ERA Affcting
Chinese Tourist Demand: Case
of Thailand
ผลของการเจือเหล็กที่มีต่อสมบัติ Doping Effeect of Fe on Some
ทางฟิสิกส์ของตัวนายวดยิ่ง Y156 ที่ Physical Properties of Y156
สังเคราะห์โดยวิธีปฏิกิริยาสถานะ Superconductor Synthesized
ของของแข็ง
by by Solid State Reaction

Asian Administration
and management
review

2562/2/มิถุนายน

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทธ.ธัญบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค. 61 /86-95

A Study of English Oral
PEOPLE : International Volume 4 Issue 2 เผยแพร่ออนไลน์
Communication Strategies
Journal of Social
Oct 2018/pp.
Used Among Thai EFL Students Sciences
1528-1545
of Different English Proficiels: A
Case Study of First Year English
Major Students,
Srinakharinwirot University
ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการ
Effects of Sodium Chioride on การประชุมวิชาการ
เจริญเติบโตและการต้านอนุมูลอิสระ Growth and Antioxidant Activity ระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย
ในต้นอ่อนทานตะวัน
in Sunflower
ครัง้ ที่ 10
relationship
between
ความสัมพันืระหว่างภาวะผู้นาการ
trasformational leadership and
เปลี่ยนแปลงและบรรยาการศ
organization climate among
องค์การ กับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน innovation sales work behavior
of employees in financial
ขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของ
institutions providing auto
ธนาคารพาณิชย์ในเขต
loans in the bangkok
กรุงเทพมหานคร

24-25 พ.ค. 61 นาเสนอผลงาน

เผยแพร่ออนไลน์

อนุมัติ
17/1/2562

อนุมัติ
17/1/2562
อนุมัติ
28/1/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก
คณะพลศึกษา

สาขาวิชา

8

57199130300 นายระพี คาชู

9

58199110138 นางสาวฐิติยา คล้ายแก้ว

คณะกายภาพบาบัด

กายภาพบาบัด

10

54199120063 นายสิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์

คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

11

54199120066 นายยุทธนา คล้ายอยู่

คณะเศรษฐศาสตร์

12

59199110079 นางสาววีร์ศิริ สกุลรัตนะ

13

14

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการใช้โปรแกรมการออกกาลัง
กายของกองทัพอากาศแคนาดา ที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

The results of exercise the
royal canadian air force
program of physical on health
perfomance of satre angthong
school students.
ผลของการกระโดซ้าต่อ
Effect of repetitive hopping on
ความสามารถในการทรงท่าในวัยรุน่ postural balance in young
ตอนต้นที่มีภาวะอุ้งเท้าแบนชนิด
adolescent with flexible flatfoot
ยืดหยุ่น
ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการฟื้นฟู Willingness to pay for landslid
พื้นที่ดินถล่ม: กรณีศึกษาพื้นที่ปลูก improvement: Case study
ยางพารา จ.นครศรีธรรมราช
rubber plantation area in
Nakhonsithammatat province

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์ละ
เทคโนโลยี ครัง้ ที่ 3

18-19 มกราคม
2562

วารวิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

เศรษฐศาสตร์

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน

Factors affecting the
enhancement of palm oil
production efficiency

Veridian E-Journal
Silpakorn University

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตกรรมทั่วไป

58199110141 นางสาวอุสา ชินอะโร

คณะกายภาพบาบัด

กายภาพบาบัด

ความต้านทานการสึกเหตุวัตถุ 2
ชนิดของวัสดุบูรณะฟันที่ขึ้นรูปด้วย
แคดแคมเมื่อสบกับเคลือบฟัน
ผลของการออกกาลังกายต่อท่าทาง
ไหล่ง้มและการขยายตัวของทรวงอก
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง:
การศึกษานาร่อง

TWO-BODY wear resistance of
dental cad/cam restorative
materials and opposing enamel
Effect of exercise on forward
shoulder posture and chest
expansion in COPD patients: A
prelimnary study

วารสารทหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ (สาขา
ปีที่ 11 ฉบับที่ 22
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ก.ค.-ธ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ
31-ก.ค.-61
ระดับชาติสวนดุสิต 2018
ครัง้ ที่ 3

57199120036 นายวิชชา อุปภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเครือ่ งกล

Trajectory tracking countrol
design for an autonomous
tractor using fuzzy PID
controller

International jornal of 2017/13/july 501agricultural technology 509

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
28/1/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
7/2/2562

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
ก.ค.- ธ.ค. 61

TCI_1

อนุมัติ
7/2/2562

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน-นวา
คม 2561

TCI_1

อนุมัติ
7/2/2562

TCI_1

อนุมัติ
21/2/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
21/2/2562

SCOPUS

อนุมัติ
21/2/2562

SCOPUS

อนุมัติ
21/2/2562

การประชุมนาเสนอ
16-ส.ค.-61
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ 13 ปีการศึกษา 2561

2019/27/1/263Design of Self-tuning fuzzy PID Journal of science and technology
280
controllers for position tracking
control of autonomous
agricultural tractor
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ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยยางยืด
ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
และความสามารถในการเสิร์ฟมือ
บนของกีฬาวอลเลย์บอล สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควิทยา ดนตรีวอญย์แฝะ : ดนตรีในพิธีศพ
พระสงฆ์มอญในประเทศไทยและ
ประเทศพม่า

ชื่อบทความ (English)

15

57199110164 นายทินกร นันทะไสย

16

59199150030 นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทร

17

56199150034 นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา การศึกษาพลังอานาจภายในของแม่ A study of personal of singleศักยภาพมนุษย์ เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
mothers in Thai society

18

56199150018 นายเกรียงศักดิ์ อุบลไทร

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ศักยภาพมนุษย์ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยา
เสพติดของวัยรุน่ : การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์อภิมาน

19

57199150041 นางสาวทักษิณา พิพิธกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม

20

55199120083 นางอรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ

คณะกายภาพบาบัด

กายภาพบาบัด

21

59199110029 นายวิชัย ยุ่นกระโทก

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม

การจัดการ

การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อประสม
ของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2559

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และคุณค่าตราสินค้าที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ขนมมาการองร้าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

The effect of training program การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์ละ
aplyplying elastic band on
muscle strengh and overhead เทคโนโลยี ครัง้ ที่ 3
volleyball serving ability for
lower secondary school student
Wornfaeh music : A mon
วารสารศรีนครินทรวิโรฒ
monk's funeral music in
วิจัยและพัฒนา (สาขา
Thailand And Myanmar
มนุษยศาสตร์และ

สถานะบทความ

18-19 มกราคม
2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
11/3/2562

ปีที่ 11 ฉบับที่ 22
ประจาเดือน
กรกฎาคม ธันวาคม 2562

TCI_1

อนุมัติ
11/3/2562

TCI_1

อนุมัติ
11/3/2562

TCI_1

อนุมัติ
13/3/2562

TCI_1

อนุมัติ
18/3/2562

SCOPUS

อนุมัติ
18/3/2562

เผยแพร่ออนไลน์

อนุมัติ
18/3/2562

สังคมศาสตร์)
วารสารวิชาการ
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เดือนกรฎาคมศรีนครินทรวิโฒ
ธันวาคม 2561
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 10/2/สิงหาคม
เพื่อการพัฒนา
2561/21-40

Psycho-Social Factors
Correlating with Drugs Abuse
Preventive Behaviors among
Thai Adolescence: Application
of Meta-Analysis
A Creative Production of mixed Veridian E-Journal
media paintings by Thai
Silpakorn University
National Artisti in the Field of
Visual Arts Between 1977 and
2016

ประเภท
การตีพิมพ์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน-นวา
คม 2561

journal of the medical vol.102 ปี 2019
cClinical prediction for nonassociation of thailand
specific low back pain who
responded to specific-direction
exercises: a develoment and
validation
Sevice marketing mix and
brand equity relating to
consumers'purchasing decising
in macaroon at laduree shop in
bangkoo metropolitan area

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

22

23

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

59199130111 นายกฤตนุ วิเศษประสิทธิ์

59199130113

นายพิพากษา บุญฤทธิ์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

24

56199150022 นางสาวเนตรรุง้ อยู่เจริญ

คณะศึกษาศาสตร์

25

59199130285 นางสาวกันตพร ขาวแพร

คณะศึกษาศาสตร์

26

56199150027 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

วิทยาการทางการ ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วิธีการ
EFFECTS OF THE INTEGRATED
ศึกษาและการจัดการ แบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียน
OPEN – APPROACH METHOD
เรียนรู้ (คณิตศาสตร์) กลับด้านที่มีต่อการรูเ้ รือ่ งคณิตศาสตร์
AND FLIPPED CLASSROOM
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
CONCEPTS ON MATHEMATICAL
LITERACY AMONG EIGHTH
GRADE STUDENTS
วิทยาการทางการ
A study of mathematics
ศึกษาและการจัดการ การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน learning achievement and
เรียนรู้ (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์และความคิดทาง
geometric thinking on circular
เรขาคณิต เรือ่ งวงกลม ของนักเรียน of mathayomsuksa 3 students
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัด learning by using the
กิจกรรมดารรียนรูค้ ณิตศาสตร์โดยใช้ geometer's sketchpad program
โปรแกรม The Geometer's
(GSP) with concept of flipped
sketechped (GSP) ร่วมกับ
classroom activies
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
การวิจัยและพัฒนา
The Evaluation of needs for
การประเมินความต้องการจาเป็น
ศักยภาพมนุษย์
institute research ability of
ของสมรรถนะการทาวิจัยสถาบัน
supporting staffs of rajabhat
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
universities in bangkok : a
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน
mixed method research
เขตกรุงเทพมหานคร: การวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี
วิทยาการทางการ
study of mathematical
การศึกษาความสามารถในการคิด
ศึกษาและการจัดการ
anlytical thinking ability and
วิเคราะห์ทางคณิตศาตร์ แล
เรียนรู้ (คณิตศาสตร์)
learning achievement statistics
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง สถิติ
among ninth grade students
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
through the inquiry cycle
ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วัฏ
learning menagement
จักรการสืบเสาะหาความรู้
การวิจัยและพัฒนา การศึกษาพัฒนาการคุณภาพ
A sudy of school quality
ศักยภาพมนุษย์
การศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการ development using the growth
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
curve model of external
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
school quality assessment of
the basic education level

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน
Veridian E-Journal,
Silpakorn University

12/2/
มีนาคม - เมษายน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

TCI_1

อนุมัติ
9/4/2562

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

TCI_1

อนุมัติ
9/4/2562

วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.ค.-มิ.ย. 62

TCI_1

อนุมัติ
9/4/2562

Veridian E-Journal,
Silpakorn University

TCI_1

อนุมัติ
9/4/2562

TCI_1

อนุมัติ
9/4/2562

12/2/
มีนาคม - เมษายน

วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธันวาคม
2561/166-181

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก
คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา
การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

การศึกษาองค์ประกอบสุขภาวะของ A study of components of
ผู้ให้คาปรึกษาสาหรับครูแนะแนว wellness consounselor for
guidance teachers

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน
วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 107
ก.ค.-ก.ย. 2562

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

27

56199120001 นางสาวต้องรัก จิตรบรรเทา

28

58199110034 นายพงษ์กานต์ ทองครบุรี

คณะวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

29

59199110143 นางสาวสุวิสา บุญน้อย

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี

30

57199130488 นางสาวดวงพร หาญณรงค์
พาณิชย์

คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

31

57199130490 นายสุทธิชัย สิริวรกุล

คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

การศึกษาระหว่างประเทศและความ Trade and income inequality
เหลี่อมล้าของการกระจายรายได้

32

59199110011 นางสาวภคินี ทองฤทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์

วัสดุศาสตร์

การศึกษาขึ้นรูปและสมบัติไดอิเล็กท The study of fabrication and
ริกจากผลขแงการเจือแลนทานัมใน dielecties properties with
พีซีทีที่ขึ้นรูปโดยเทคนิคหล่อแผ่นบาง lanthanum doping in PZT by
Tape casting

33

57199130476 นายยุทธนา ชาวนา

คณะสังคมศาสตร์

ภูมิสารสนเทศ

Application of
springer geography
geographicinformation system
to predict land use change for
maximum flow rate calculation

vol.1 page 87-93

SCOPUS

อนุมัติ
9/4/2562

34

58199130147 นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม

คณะสังคมศาสตร์

ภูมิสารสนเทศ

comparison of rice phenology springer geography
from MODIS and ground Image
date in sakaeo province
Thailand

vol.1 page 76-86

SCOPUS

อนุมัติ
9/4/2562

The study on penetration
Physica C:
2019/561/june/45
depth of anisotropic two-band superconductivity and -48
superconductors by ginzburg- its applications
landau approach
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาเคมี เรือ่ ง ปริมาณสารสัมพันธ์
โดยใช้บทเรียนเชิงรุกร่วมกับการ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ทีมเป็นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยว

Development of chemistry
วารสารวิทยาศาตร์ มศว
learning achievement in
stolchiometry by an active
learing lesson using teambased learning for high school
students
Uncertainty and Tourism
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ครัง้ ที่ 3

ปีที่ 35/ฉบับที1่
มิ.ย. 2562

TCI_1

อนุมัติ
9/4/2562

SCOPUS

อนุมัติ
9/4/2562

TCI_1

อนุมัติ
9/4/2562

18-20 กรกฎาคม
2561

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
9/4/2562

18-20 กรกฎาคม
การประชุมวิชาการ
2562
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ครัง้ ที่ 3
การประชุมวิชาการเสนอ 15-มี.ค.-62
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้งที่
20

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
9/4/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
9/4/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

35

59199110060 นางสาวรัชนี จันทร์แก้ว

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม

การจัดการ

แรงจูงใจในการทางาน วัมนธรรม
องค์กรและความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการกลุ่มเจเนอเรชั่น Y บริษัท
มหาชน จากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร

job performance motivtion
cultube and satisfaction
affecting orgnizational loyalty
of generation y operational
employees for limited public
company in the bangkok
metrpolitan area

36

57199130477 นายปภังกร จันทร์หอม

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติศาสตร์

บทบาทของพระวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ในฐานะที่
ทรงเป็นนักเขียนวรรณกรรมแนว
อนุรักษ์นิยมเพื่อวิจารณ์คณะราษฎร
พ.ศ. 2475-2490

H.H prince dhani nivat
การประชุมวิชาการ
kromamun bidayalabh
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ
brdihyakorn's role in term of ครัง้ ที่ 13
being a coservative lierayature
author who criticized

37

56199150033 นายอานาจ ไพนุชิต

คณะศึกษาศาสตร์

38

59199130056 นางสาวกาญจน์ กุลวิทย์นรากรณ์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม

39

57199110010 นางสาวดนยา ชัยเวชสกุล

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของ
ศักยภาพมนุษย์ แบบวัดการรับรูส้ ติของครูและ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2
การจัดการ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิชั่นโมบาย
แบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชั้นนาของเจเนอ
เรชั่น เบบี้บูมเมอร์

วิทยาการทางการ การศึกษาความสามารถในการคิด
ศึกษาและการจัดการ วิเคราะห์และเจตคติทาง
เรียนรู้ (วิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ เรือ่ งพลังงานทดแทน
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรูแ้ บบผสมผสานที่
เน้น 5E ดัดแปลง

เผยแพร่ออนไลน์

24-25 ธันวาคม 2561นาเสนอผลงาน

The validity and reliability of วารสารการวัดผลการศึกษา 24/2/ธันวาคม/
teachers and school
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561/294-311
administrators mindfulness
scale (TSAMS) under the office
of prachuap khiri khan primry
educationnal service area 1-2
Factors related to service uage
decision on mobile banking
application of the top five
banks for the baby boomer
generation
study fo sixth grade students'
analytic thinking abilities and
scientific attitude on
renewable energy by using
blended learning emphasizing
5E modified learning model

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ
อนุมัติ
9/4/2562

อนุมัติ
10/4/2562

TCI_1

อนุมัติ
22/4/2562

เผยแพร่ออนไลน์

อนุมัติ
22/4/2562

การประชุมวิชาการ
6-7 ธันวาคม 2561 นาเสนอผลงาน
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ครัง้ ที่
15

อนุมัติ
22/4/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

สถานะบทความ

40

59199130294 นางสาวสิริมา ภู่สวัสดิ์

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการ การศึกษาคุณภาพของแผนการ
ศึกษาและการจัดการ จัดการเรียนรูด้ ้วยเทคนิคการเรียน
เรียนรู้ (วิทยาศาสตร์) แบบร่วมมืออย่างผสมผสานที่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศ่สตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4

A study of the quality of mixed
cooperative learning lesson
plans to support science
process skills of fourth grad
students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรปทุม ครัง้ ที่
13 ประจาปี 2561 เรือ่ ง
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ประเทศไทย 4.0

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
22/4/2562

41

59199130134 นางสาวพิชญา เจริญผล

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาการทางการ การสร้างแบบประเมินักษะการใช้
ศึกษาและการจัดการ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาหรับ
เรียนรู้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Construction of science
Equipment skills test for
seventh grade students

การประชุมวิชาการ
13-14 ธันวาคม 2561นาเสนอผลงาน
ระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"
ประจาปี พ.ศ. 2561 "วิจัย
นวัตกรรม สู่การไปใช้
ประโยชน์"

อนุมัติ
22/4/2562

42

59199110053 นางสาวพิไลลักษณ์ ไกรรัตน์

Veridian E-Journal,
Silpakorn University
ภาษาไทย

อนุมัติ
22/4/2562

43

59199130290 นายเดชา จันทร์น้าใส

คณะศึกษาศาสตร์

44

59199130286 นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
การศึกษาความสามารถในการ
ศึกษาและการจัดการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความ
เรียนรู้ (คณิตศาสตร์) ยึดมั่นผูกพันในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยการสอน
แนะให้รคู้ ิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม

การตลาด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ The factors influencing
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า customers behavior in
choosing service of low cost
airlines

วิทยาการทางการ ผลของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ "กังหัน
ศึกษาและการจัดการ น้าไม้ไอติม" ที่ได้จากการถอด
เรียนรู้ (วิทยาศาสตร์) บทเรียนโครงการพระราชดาริ
"กังหันน้าชัยพัฒนา" ต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

Effects of science activity "Ice
cream sticks Aerator" lesson
learnt from royal initiated
project "Chaipattana aerator"
on Scientific Problem-solving
thinking ability of lower
secondary school students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ครัง้ ที่ 2
ประจาปี 2561"

The study of mathematical
problem-solving and student
engagment of eleventh grade
students through learning
management by using
congnitively guided instruction
and providing feedback to
enhance learning

Veridian E-Journal,
Silpakorn University
สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

20-ธ.ค.-61

ประเภท
การตีพิมพ์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ หน้าที่
149-166
25-พ.ค.-61

12/2 มีนาคมเมษายน 2562

TCI_1

นาเสนอผลงาน

TCI_1

อนุมัติ
22/4/2562

อนุมัติ
22/4/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล

45

58199130226 นายจักรวัฒน์ เพ็ชรเรือง

46

54299120006 นางสาวสุพิชฌาย์ อัครวริศวงษ์

47

59199110096 นางสาวนันท์นภัส ภู่ทรัพย์

48

56199150028 นายรัฐพล พรหมสะอาด

คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

การฟื้นฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบ The restoration of ancient
โบราณจังหวัดพัทลุง
norafor entertainment in
phatthalung

คณะแพทยศาสตร์ อณูชีววิทยา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการด้าน
28-29 มีนาคม 2561 นาเสนอผลงาน
ศิลปกรรมระดับชาติครัง้ ที่ 1
ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม
และวัฒนธรรมร่วมสมัย

Comparatively rapid screening Science and
tests for diagnosis of hepatitis Technology Asia
of hepatitis B virus infection
using loop-mediated
isothermal amplification
(LAMP) paired with lateral flow
dipstick (LFD), gold
nanoparticles (AuNPs) and realtime turbidimetry
การวิเคราะห์เนื้อหาวิดีโอเพื่อการ
สื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊ค
แฟนเพจ ตราสินค้าเครือ่ งสาอาง

การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการ
ศักยภาพมนุษย์ จัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การนาเสนอแนวทางการดูแลให้
คาปรึกษาแนะนาเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูข้ อง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต

vol.24,no.2, ApiJun 2019

The video content analysis for การประชุมวิชาการครัง้ ที่ 29 มกราคม-1
marketing communication
57 ของ
กุมภาพันธ์ 2562
influences responses to video มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
post on facebook cosmetics
brand fanpage
A Development of indicators
for learning management
competencies of pre-service
teachers in faculty of
education at Phuket rajabhat
University

ประเภท
การตีพิมพ์

วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรกฎาคม 2561

A Proposal on effectiveness in วารสารวิชาการและวิจัย
efficiency in counseling for
สังคมศาสตร์
teaching internship students
faculty of education at Phuket
rajabhat University

วารสารราย 4 เดือน
ปีที่ 13 ฉบับที่ 38
พฤษภาคมสิงหาคม 2561

SCOPUS

นาเสนอผลงาน

สถานะบทความ
อนุมัติ
22/4/2562

อนุมัติ
23/4/2562

อนุมัติ
23/4/2562

TCI_1

อนุมัติ
23/4/2562

TCI_1

อนุมัติ
23/4/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

49

56199150023 นางสาวปัทมา อนันต์

คณะศึกษาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ศักยภาพมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์

Development of student's
วารสารการวัดผลการศึกษา 25/1/มกราคมmathematical thinking in grade มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มิถุนายน 2562
9 by using an insing an
instructional process for
increase student's
methematical thinking

50

59199130136 นางสาวรุจิเรข เที่ยงตรง

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
การสร้างแบบวัดความตระหนักต่อ
ศึกษาและการจัดการ สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนสาหรับ
เรียนรู้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Construction of environmental การประชุมวิชาการ
13-14 ธันวาคม
awareness test for third-grade ระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" 2561
students
ประจาปี พ.ศ. 2561 "วิจัย
นวัตกรรม สู่การไปใช้
ประโยชน์"

51

56199150016 นายสุทัน มุมแดง

คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

The implementation of
วารสารวิชาการ
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
knowledge management to
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เดือนมกราคมdevelop model to excellence ศรีนครินทรวิโฒ
มิถุนายน 62
of thai food in university

TCI_1

อนุมัติ
26/4/2562

52

56199150038 นางสาริณีย์ จินดาวุฒพิ ันธ์

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
การเสริมความสุขของผู้ป่วยมะเร็ง
ศึกษาและการจัดการ โดยรูปแบบการหึคาปรึกษา
เรียนรู้
รายบุคคลแบบบูรณาการ

The enhancement of cancer's วารสารมหาวิทยาลัยคริส
patients happiness through the เตียน
integrative individual
counseling model

TCI_1

อนุมัติ
26/4/2562

53

58199110015 นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลาม

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

A study of fractional schemes
of prathomsuksa v students

54

57199130384 นางสาวประภากร กิตติยายาม

การพัมนาตัวแบบการเป็น
มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านอาหาร
ไทยโดยใช้จัดการความรู้

การศึกษาลักษณะโครงสร้างทาง
ความคิดเรือ่ งเศษส่วนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)กิจกรรมดนตรีที่มีผลต่อพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายลพฤติกรรมการเข้า
สังคมของนักเรียนชั้นอนุบาล 2
โรงเรียนสัจจศึกษา อาเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 7 ประจาปี
2561 หัวข้อ
Gastronomy, Hospitality
and Culture in ASEAN

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคมมีนาคม 2562
7-ก.ย.-61

TCI_1

สถานะบทความ

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
23/4/2562

อนุมัติ
23/4/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
26/4/2562

The musical activity affecting การประชุมวิชาการ
20-21 มีนาคม 2562 นาเสนอผลงาน
of physical and social behavior ระดับชาติ "มศว วิจัย" ครัง้
of two kindergarten students ที่ 12
sajjasukesa school, banchang
district, rayong province

อนุมัติ
26/4/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

55

57199130370 นายจิรวินท์ ทองเทวินทร์

56

59199120021 นางสาวรุง่ กานต์ แซ่แด้

คณะพลศึกษา

57

56199150051 นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว

คณะพลศึกษา

58

57199130420 นายสุภัคสิริ ด่านถาวรเจริญ

59

58199110113 นางสาวอรนภา เกลาฉีด

คณะวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

60

60199110143 นายนรพนธ์ คนสูง

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการ
จัดประสบการณ์ทางดนตรีตามแนว
โซลตาน โคดาย

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

A study of the mathematical
learning achivement of young
children experienced through
zoltan kodaly style music
activities

การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
ครัง้ ที่ 10

วิทยาศาสตร์การกีฬา ผลการฝึกชิกงร่วมกับโยคะที่มีต่อ
และออกกาลังกาย
สุขภาพและความกลัวการล้มของ
ผู้สูงอายุ: การศึกษาเชิงคุณภาพ

Effects of combined qigong
and yoga practice on health
and fear of falling in older
adults: a qualitative study

วารสารคณะพลศึกษา
ปีที่ 21 เล่มที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ กรกฎาคม-ธันวาคม
โรฒ
2561

สุขศึกษาและพลศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ใน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัก
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม

The factors influenced stress of วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
public health students in
สังคมศาสตร์
college of allied health
sciences, Suan Sunandha
Rajabhat University,
Samutsongkhram campus

สถาบันวิจัยพฤติกรรม วิจัยและพฤติกรรม
ศาสตร์
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยทางจิตและสังคมที่มีอิทธิต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

การพัฒนาแนวคิดเรือ่ งปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาด้วย
กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกาตอนปลาย

Psychosocial factors influence การประชุมวิชาการ
responsible work behavior of นาเสนอผลงานวิจัยระดับ
auto parts manufacturing
บัณฑิตศึกษา symposium
process workers in bangboo
ครัง้ ที่ 11
industrial estate

29-มี.ค.-62

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม
2562

30-มี.ค.-62

ประเภท
การตีพิมพ์
นาเสนอผลงาน

สถานะบทความ
อนุมัติ
26/4/2562

TCI_1

อนุมัติ
26/4/2562

TCI_1

อนุมัติ
7/5/2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
7/5/2562

Properties of gold-doped
titanium dioxide fibers
prepared by electrospinning
technique

Conference Proceeding March 27-29, 2018 นาเสนอผลงาน
Kyoto, Japan
นานาชาติ

อนุมัติ
7/5/2562

The Development of
conception on factors affecting
the rate of a chemical reaction
with stem activity for high
school students

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้งที่
20

อนุมัติ
7/5/2562

15-มี.ค.-62

นาเสนอผลงาน

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

61

60199130152 นางสาวกรุณา พิทักษ์ทนต์

คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ

การศึกษาความสามารถอ่านคา
มาตราตัวสะกดแม่กนและม่กดของ
นักเรียนที่มีฟัญหาทางการอ่าน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ใช้วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเกมกระดาน

A study on word reading in
วารสารวิจัยและพัฒนา
secondary school student with การศึกษาพิเศษ
reading difficulty through
phonics and board games

62

60199110142 นางสาวณัฏฐริกานต์ ค้าชู

คณะวิทยาศาสตร์ เคมี

การเปรียบเทียบผลการพัฒนา
แนวคิดทางเคมีเรือ่ งสารละลายโดย
ใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็ม
ศึกษาและการจัดการเรียนรูแ้ บบ
สืบเสาะ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

A Comparison on the results of ประชุมวิชาการระดับชาติ
develoment of chemical
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจาปี
conccption on solution using 2562
STEM education lerning
management inquiry-bearning
for tenth grade students

63

56199150029 นายวิญญ์ทัญญู บุญทัน

คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การวิเคราะห์สภาพชุมชนที่เอื้อต่อ
การเรียนรูข้ องผู้สูงอายุ

Analyzed of community
conditions for enabling to
older persons learning

64

60199130153 นายจารุวัชร ภูมิพงศ์

คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ

การศึกษาความสามารถอ่านคา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง

65

58199110096 นางสาวภัทริดา ลัพธิกุลธรรม

คณะแพทยศาสตร์ ตจวิทยา

66

59199130016 นางสาวอภินดา ชัยมานะเดช

คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ

ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร

Veridian E-Journal,
Silpakorn University
สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(เดือนมกราคมมิถุนายน 25625)

26-เม.ย.-62

ประเภท
การตีพิมพ์
TCI_2

นาเสนอผลงาน

สถานะบทความ
อนุมัติ
7/5/2562

อนุมัติ
8/5/2562

12/2/มีนาคมเมษายน
2562/441/426

TCI_1

อนุมัติ
8/5/2562

A study on developing english วารสารวิจัยและพัฒนา
words reading ability of lower การศึกษาพิเศษ
secondary school students
with reading difficulty through
phonics method and
augmented reality

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(เดือนมกราคมมิถุนายน 25625)

TCI_2

อนุมัติ
8/5/2562

A comparative study on the
Journal of cosmetic
effectiveness of herbal extracts dermatology
vs 2.5% benzoyl peroxide in
the treatment of mild to
moderate

may 2019 v.18
issue 3

SCOPUS

อนุมัติ
8/5/2562

Effects of psychosocial factors วารสารร่มพฤกษ์
on role performance for single
parent in bangkok metroplitan
area

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
เดือน ม.ค.-เม.ย. 62

TCI_1

อนุมัติ
8/5/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

67

58199130029 นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช

คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา

สภาพและการประเมินความ
ต้องการจาเป็นต่อบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

The conditions and needs
assessment for worldshare
interlibrary loan service of
university libraries in thailand

68

58299130023 นางสาวสุวรรณี แย้มพราย

คณะสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ

การประเมินผลนโยบายสวัสดิการ
แห่งรัฐ กรณีศึกษาเขตลาดกระบัง

An evaluation the state welfare วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร
policy case study : lad krabang ลาปาง
district

69

56199150039 นางโชติกา ธรรมวิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

70

56199150037 นายสัตกร วงศ์สงคราม

คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

71

58199130207 นางสาวหทัยดาว รุง่ เรือง

สถานะบทความ

TCI_1

อนุมัติ
13/5/2562

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ม.ค.-มิ.ย. 2562

TCI_2

อนุมัติ
13/5/2562

The confirmatory factor anlysis Journal of education
of critical thinking disposition of mahasarakham
education students
university

12/4/Oct.-Dec.
2018

TCI_1

อนุมัติ
13/5/2562

การศึกษาคุณลักษณะที่ประสบ
ความสาเร็จในการเรียนศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาปริญญาตรี

A study of characterics of
educational success in 21

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน
2562

TCI_1

อนุมัติ
13/5/2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

การศึกษาค่าศิลปะเด็กสู่นานาชาติ:
กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

A study on internatonal camp การประชุมวิชาการ
20-21 มีนาคม 2562 นาเสนอผลงาน
for children: case study of
ระดับชาติ "มศว วิจัย" ครัง้
wattana wittaya academy
ที่ 12

อนุมัติ
13/5/2562

72

58299130016 นางสาวพิชญาภรณ์ สถาพรวจนา คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ
ทางานของผู้แทนยาในพื้นที่
กรุงเทพทหานคร

Factors influencing the
วารสารสังคมศาสตร์บูรณา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
effectiveness of medical
การ
ก.ค.-ธ.ค. 2562
representatives in the bangkok
metropolitan area

TCI_2

อนุมัติ
13/5/2562

73

56299150009 นายวิรัตน์ ทองแก้ว

ผลของการเข้าร่วมโปรแกรม
นันทนาการกลางแจ้งที่มีต่อการสร้าง
เสริมการเป็นผู้นาของเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเที่ยว

Effects of participation in
วารสารวิเทศศึกษา
outdoor recreation program on
the enhancement of
leadership of Youth tourism
volunteers

TCI_1

อนุมัติ
13/5/2562

74

57199130464 นายโชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง

TCI_1

อนุมัติ
13/5/2562

คณะพลศึกษา

การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

กระนวนการเรียนรูส้ ู่เยาวชนนักคิด The learning process towards
สร้างสรรค์
creative youth

วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคมมิถุนายน 2562

ประเภท
การตีพิมพ์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
ลงกรณ์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ม.ค.- มิ.ย. 2562

วารสารพัฒนศาสตร์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย ก.ค.-ธ.ค. 62
อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล

75

58199130194 นางสาวชีวพร คชฤทธิ์

76

60199110139 นางสาวนันทัชพร ทาเกตุ

77

คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การทอผ้า
พื้นเมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
สาหรับการเรียนการสอนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

The Electronic book in weaving การประชุมวิชาการ
20-21 มีนาคม 2562 นาเสนอผลงาน
teching of ban kok charoen lop ระดับชาติ "มศว วิจัย" ครัง้
buri province as learning
ที่ 12
material for student in
matthayom sueksa 2

อนุมัติ
13/5/2562

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

การศึกษาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อย
ละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสือบสวนสอบสวน

A study of mathayomsuksa I
students analytical thainking
abilities on ratio and
percentages through inquirybased learning activities

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

TCI_1

อนุมัติ
15/5/2562

57199130140 นางสาวปิยะรัตน์ งามประดับ

คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา

ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านที่มีต่อเจตคติการอ่านและการ
ใช้ห้องสมุดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

Effects of reading promotion
activities on reading attitudes
and library usage amomg fifth
grade students at
srinakharinwirot university
prasarnmit demonstration
school (elementery)

วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคมมิถุนายน 2562

TCI_1

อนุมัติ
15/5/2562

78

57199130481 นางสาวกรรณิการ์ ทวีมหาคุณ

คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจทา
ประกันสุขภาพแบบสมัครใจของ
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม :
กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี

Factors related to voluntary
health insurance decisions of
insured people in the social
security system : case study of
chonburi province

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
15/5/2562

79

57199110105 นายรัศรุจ เทพฉายโต

คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

การวิเคราะห์การดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด: กรณีศึกษา
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดน่าน

policy formulation of process
accelerating conduct
complaint/petition follow-up
of damrongdhma center nan
province

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
15/5/2563

80

59199130060 นางสาวณัฏร์ธิรา บุญพยนต์

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
15/5/2563

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
The factors relating to
ตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของลูกค้า registration decisions for credit
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร card among baby boomer
consumers in the bangkok
metropolitan area

18/2พ.ค.-ส.ค. 2562

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

81

59199130350 นางสาวกิตติพร สุพรรณวิภากร

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนหุ้นระยะ
ยาวกองทุนที่มีเงินปันผลของนัก
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors relating to the
investment decisions on the
dividends of long-term equity
funds in bangkok

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
15/5/2562

82

59199130078 นางสาวศศิพิมพ์ พ่วงสุขี

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีวคามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไซส์ ประเภทอาหารใน
เขตกรุงเทพมหานคร

Marketing mix factors affecting
decisions to purchase food
franchise business in the
bangkok metropolitan area

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
15/5/2562

83

59199130354 นายทศพล เพิ่มดี

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
องค์การ กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาธุรกิจ
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด
(มหาชน) สานักงานใหญ่

The case study of factors
affecting organization
effectiveness business
development group's
headquarter the viriyah
insurance public company
limited

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
15/5/2562

84

55199120038 นางศุภกาญจน์ บัวทิพทย์

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา

Enhancing science teaching
competency among prescience teachers through
blended-mentoring process

12/3/july 2019

SCOPUS

อนุมัติ
15/5/2562

85

60199130180 นางสาวลวณา มสารกรัณฑ์

คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

Classification of benign
paroxysmal positioning vertigo
types from dizziness handicap
inventory using machine
learning techniques

Oct. 21-24,2018

นาเสนอผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ
15/5/2563

86

60199110147 นางสาวชนากานต์ อินทศรี

คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

28-29 มกราคม
2562

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
15/5/2562

ค่าความชุกของการติดตัวอ่อนพยาธิ Prevalence of larval stage of
ใบไม้ในหอยฝ่าเดียวในพื้นที่
trematode infection in
เกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
freshwater snails in agricultural
areas in chachoengsao province

International jornal of
instraction

Internationnal
conference on
intelligent on
informatics and
biomedical sciences
(ICIIBMS)
การประชุมวิชาการ
เกษตรกร ครัง้ ที่ 20

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

สถานะบทความ

59199130151 นางสาวอรัญญ์ชยาต์ บุญชูกิตติยศ

88

56199150058 นายกัณฐก ขวัญยืน

89

56299150008 นางสาวพรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์

90

57199130422 นายสิทธิพัทธ์ โพธิศ์ รี

91

60199110150 นายปัญญาวุฒิ รัตนารมย์

คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

Altration in catalase activity of
aqatic oligochaete, Tubifex
tubifex (Muller. 1774) After
exposed to mixture of
imidacloprid and glyphosate

การประชุมวิชาการ
29-31 ตุลาคม 2561 นาเสนอผลงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 44
(วททท44)

อนุมัติ
17/5/2562

92

60199110149 นายปกรณ์ เล็กวงศ์ไพบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

Combined toxicity of
imdacloprid and cadmium on
acetylcholinesterase activity in
aquatic oligochaetes (tubifex
tubifexMuller, 1774)

การประชุมวิชาการ
29-31 ตุลาคม 2561 นาเสนอผลงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 44
(วททท44)

อนุมัติ
17/5/2562

93

58199130118 นางสาวบุศราคัม เพชรจารัส

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
17/5/2562

คณะพลศึกษา

การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

สถาบันวิจัยพฤติกรรม การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
ศาสตร์ประยุกต์

Selected factors related to
วารสารกระบวนการยุติธรรม
problem behavior: the
dicscriminant anliysis between
juvenile delinquency group
and late adolescent student
A confirmatory factor analysis วารสารวิชาการศรีปทุม
of resilience at work of
ชลบุรี
employees in non-life
insurance business

ประเภท
การตีพิมพ์

87

สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
ศาสตร์

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาในวัยรุน่ : การจาแนก
กลุ่มระหว่างกลุ่มวัยรุน่ ที่กระทา
ความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุน่ ตอน
ปลาย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกัน
วินาศภัย

ชื่อบทความ (English)

ปีที่ 12 เล่มที่1
เดือน ม.ค.-เม.ย. 62

TCI_1

อนุมัติ
15/5/2562

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
เดือน ตุลาคมธันวาคม 2561

TCI_1

อนุมัติ
15/5/2562

วารสารวิชาการ สถาบัน
การพลศึกษา

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
พ.ค.-ส.ค. 2562

TCI_1

อนุมัติ
17/5/2562

Work cross-cultural adjustment วารสารพฤติกรรมศาสตร์
of thai engineers: a case study เพื่อการพัฒนา
of experienced engineers in
ASEAN

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
ก.ค. 2562

TCI_1

อนุมัติ
17/5/2562

ความต้องการกิจกรรมการใช้เวลา Leisure activity needs and
ว่างและคุณภาพชีวิตของนักเรียนใน quality of life of upper
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
elementary school students
การปรับตัวในการทางานข้าม
วัฒนธรรมของวิศวกรไทย:
กรณีศึกษาวิศวกรผู้มีประสบการณ์
ในประเทศสมาชิกอาเซียน

ปัจจัยด้านการตลาดเชิงบูรณาการ
(IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กาแฟสตาร์บัคของผู้บริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร

Integrated marketing
communication factors
affecting buying decision of
consumers starbuck coffee in
bangkok metropolis

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

94

57199110041 นายสาเริง ลาเจียก

95

59199130066 นายนวพล ธาราชีวิน

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

96

60199130353 นางสาววิจิตรา ต่อตรงนิสาร

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

97

58199130132 นางสาววิลาวัณย์ ปั๋นนามวงค์

98

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

Super hydrophobicity of
Journal of metals,
2018/vol.28 no.1
sputtered PTFE films on
materials and minerals pp.1-5
nanotextured aluminum surface

SCOPUS

อนุมัติ
17/5/2562

ชื่อบทความ (English)

สถานะบทความ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร
ปัจจับด้ายผลิตภัณฑ์ และคุณค่าตรา
สินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้าน อาฟเตอร์ ยู ของ
ผู้บริโภคช่วงอายุเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานคร

Participation behavior in
electrical energy saving among
employees at the higher
edcation institutions in bangkok

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
22/5/2562

Product factors and brand
values influencing the service
usage behaviors of generation
Y consumers at the after you
café in the bangkok
metropolitan area

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
22/5/2562

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้
บริการกรุงไทยพร้อมเพย์ (KTB
Prompay) ของผู้ใช้บริการธนาคาร
ในประเทศไทย

Factors influencing intention to
use krungthai prompay (KTB
prompay) among serviced user
in thailand

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
22/5/2562

60199110109 นายวรญา กฤษณะมนตรี

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Motivation influencing on
traveling behavior on
ayutthaya hitorical park in
ayuthaya province

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
22/5/2562

99

60199130346 นางสาวแพรวดี ฤกษ์พินธุวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การตลาด
สังคม

Integrated marketing
communication on impulse
buying of drinking water in the
bangkok metropolitan area

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
22/5/2562

100

59199130054 นางสาวพัชรี หยิบเจริญพร

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
น้าดื่มอย่างฉับพลันของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ความคาดหวังและการรับรู้ ระบบ
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปจัดการสายงาน
ธุรกิจของพนักงานเบทาโก จากัด
(มหาชน)

Expectation and perception reamade software system
manages the business of
empolyees of betagro public
company limted

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
22/5/2562

101

59199130176 นางสาวฐานิตา รักไทย

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ
22/5/2562

ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ Motivation factors influencing
ในการทางานธนาคารพาณิชย์ในเขต the job satisfaction of
commetropolitan area
กรุงเทพมหานคร

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล

102

57199130523 นางสาวสวรรยา ทองแม้น

103

60199110002 นายวีริศ กิตติวรากูล

104

57199130413 นางสาวกนกอร เนตรชู

105

คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

สถาบันวิจัยพฤติกรรม การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
ศาสตร์ประยุกต์

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียนแบบสร้าง
ความรูด้ ้วยตนเองของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33
การศึกษาความรูเ้ ชิงมโนทัศน์และ
ความสามารถในการพิสูจน์ เรือ่ ง
วงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการสร้างข้อความ
คาดการณ์และพิสูจน์ร่วมกับ
โปรแกรม GeoGebra

pychosocial factors related to วารสารพฤติกรรมศาสตร์
learning bearning behaviors by เพื่อการพัฒนา
constartionism of students in
secondary educational service
area, office 33

ปีที่11 บับที่ 2 ก.ค.
2562

TCI_1

อนุมัติ
22/5/2562

A study of mathayomsuksa III วารสารครุศาสตร์
student' conceptual knowledge อุตสาหกรรม
and proof abilities on circle via
conjiecturing and proving
method with geogebra progam

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
พ.ค.-ส.ค. 62

TCI_1

อนุมัติ
22/5/2562

สถาบันวิจัยพฤติกรรม การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒ
พลังของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

Psychosocial factors related to วารสารพฤติกรรมศาสตร์
active aging promotion
เพื่อการพัฒนา
behavior of elderly in elderly
club, bangkok

ปีที่11 บับที่ 2 ก.ค.
2562

TCI_1

อนุมัติ
22/5/2562

57199130517 นางสาวกชกร บุญยพิทักษ์สกุล

สถาบันวิจัยพฤติกรรม การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
ศาสตร์ประยุกต์

Factors related to using social วารสารพฤติกรรมศาสตร์
media behavior media literacy เพื่อการพัฒนา
in universites of, bangkok and
perimeter

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
ก.ค. 2562

TCI_1

อนุมัติ
22/5/2562

106

57199130190 นางสาวจีรวรรณ บุญพิทักษ์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างรูเ้ ท่าทันของ
นักศึกษาปริญยาตรี ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความคาดหวัง การรับรู้ และ
แนวทางการพัฒนาต่อคุณภาพการ
บริการ สานักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

Expectation perception and
development guidelines
service quality of academic
promotion and registration
office dusit university

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2562

TCI_2

อนุมัติ
28/5/2562

107

59199150028 นางสาวโศรดา สุรเทวมิตร

คณะพลศึกษา

The study of context affecting วารสารคณะพลศึกษา
ปีที่ 21 เล่มที่ 2
self-efficacy in HIV prevention มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ กรกฎาคม-ธันวาคม
for youth leaders in bangkok โรฒ
2561

TCI_1

อนุมัติ
28/5/2562

108

58199110135 นางสาวกานต์ชิษนก สารสุข

คณะพลศึกษา

Problems and needs of elderly การประชุมวิชาการ
16-17 พ.ค. 2562
exercising at lumpini park
ระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย
ครัง้ ที่ 2"

นาเสนอผลงาน

อนุมัติ
28/5/2562

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา การศึกษาสภาพบริบทที่ส่งผลต่อ
ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของแก่น
นาเยาวชน กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์การกีฬา สภาพปัญหาและความต้องการใน
และออกกาลังกาย
การออกกาลังกายของผู้สูงอายุใน
สวนลุมพินี

วารสารวิชาการบัณฑิต
วิทยาลัยสวนดุสิต

ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.

รหัสประจาตัว
นิสิต

ชื่อ-สกุล
คณะ/สถาบัน/สานัก

สาขาวิชา

109

57199130194 นางสาวดวงกมล เพชรประพันธ์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อ การจัดการ
สังคม

110

56199150061 นางสาวฉันทิดา สนิทนราทร เวช สถาบันวิจัยพฤติกรรม จิตวิทยาประยุกต์
มงคลกร
ศาสตร์

111

57199110189 นางสาวทิพวิมล ศิลปชัย

คณะกายภาพบาบัด กายภาพบาบัด

112

60199110069 นางสาวสิรภัทร สถิรนันท์

คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ

113

58199110092 นายศุภณัฐ นาคเอี่ยม

114

57199130424 กมลชนก เปี่ยมรวี

115

57199110204 นายทนง บุญมาสู่

คณะพลศึกษา
คณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วิทยาศาสตร์การกีฬา
และออกกาลังกาย
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ
ทรัพยากร

คณะสังคมศาสตร์ ประวิตศาสตร์

ชื่อวารสาร/ชื่องานประชุม ปีที่ ฉบับที่/วันที่
วิชาการ
นาเสนอผลงาน

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)

ชื่อบทความ (English)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อผักออร์แกนิ
กของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาลักษณะของทักษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้น

Marketing mix factors lifestyles
infestyles influencing the
purchase of organic vegetables
of consumers in bangkok

การกระตุ้นการถ่ายเทน้าหนักลงที่
เท้าขณะยืน ด้วยอุปกรณ์ช่วยฝึก
การทรงตัวที่พัฒนาจาก passive
infrared sensor: ศึกษานาร่อง
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