
ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล

คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)
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วันท่ีน าเสนอ
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การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

1 56199150085 นางสาวสินาพร วิทยาวนิชชัย สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์ การศึกษาอัตลักษณ์แห่งตนและอัต
ลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล

A Study on ego identity and 
professional identity of nursing 
students

วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3
 เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2562

TCI_1 อนุมัติ   
7/6/2562

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์กร
ของพนักงานศูนย์การค้า

Factors of employee retention 
in shopping center

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 2
 เดือนกรกฎาคม
 62

TCI_1 อนุมัติ   
7/6/2562

การศึกษาเง่ือนไขการคงอยู่ในองค์กร
ของพนักงานศูนย์การค้า

Study of the conditions for 
employess retention in 
shopping center

veridian E-Journal, 
silpakorn university

ปีท่ี12 ฉบับท่ี 2 
เดือน มี.ค.-เม.ย.
 62

TCI_1 อนุมัติ   
7/6/2562

3 57199110031 นางสาวพีรดา วิชามุข คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ
ด้วยวิธีการสอนปกติควบคู่กับวิธีบาร์
โมเดล ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2

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

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ปีท่ี 18 ฉบับ 2 
เดือน พ.ค. - 
ส.ค. 62

TCI_1 อนุมัติ   
7/6/2562

4 56199150075 นางสาวเมทินี ทนงกิจ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน้ าเช่ียว

Determinants of success in 
creative tourism case study of 
ben nam chieo tourism 
community enterprise

วารสารวิชาการการ
ท่องเท่ียวไทยนานาชาติ

ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1
 มกราคม-
มิถุนายน 2561

TCI_1 อนุมัติ   
7/6/2562

5 58299130021 นางสาวอุษาวดี บุญหุ่น คณบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ แรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อ
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

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ   
7/6/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2561

จิตวิทยาประยุกต์สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

นางสาวนภัสนันท์ แจ่มฟุ้ง561991500642



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล

คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)
ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ

ปีท่ี ฉบับท่ี/
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ผลงาน
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สถานะ
บทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2561

6 60199110144 นายพงศกร พรมทา คณะวิทยาศาสตร์ เคมี การศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
พันธะเคมี ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เม่ือผ่านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมสเตีมศึกษา

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

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี
 20

15-มี.ค.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
7/6/2562

การศึกษากลุ่มเส่ียงและปัจจัย
ปกป้องพฤติกรรมการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

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

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2
 พ.ค.-ส.ค. 61

TCI_1 อนุมัติ   
7/6/2562

ผลของโปรแกรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น

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

วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1
 ม.ค.-เม.ย. 62

TCI_1 อนุมัติ   
7/6/2562

8 59299130033 นายวิทยา กันยามา คณะสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ พระกระทบของพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่าง
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
ประศาสนศาสตร์ระดับชาติ
 คร้ังท่ี 9

15-มี.ค.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
24/6/2562

9 59299130032 นายภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ ตัวกระท าและปัจจัยทางการเมืองใน
การน านโยบายการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากรณี
ระดับอุดมศึกษา

Political actors in the 
implementation of external 
quality assessmentpolicies the 
education reform policy : a 
case study in higher education

การประชุมวิชาการด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ระดับชาติ
 คร้ังท่ี 9

15-มี.ค.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
24/6/2562

10 59199110141 นางสาวถนอมขวัญ วิบูลย์
ธนสาร

คณะวิทยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา 
เร่ือง พันธะเคมี ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษท่ี 21

A development of STEAM 
education activity package on 
chemical bonding for high 
school students to enhance 
21th century skills

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
รังสิต ประจ าปี 2562

26-เม.ย.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
24/6/2562

การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกตื

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

นางธัยวนันฐ์ เลียนอย่าง561991500557



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล
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สถานะ
บทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2561

11 59199110024 นางสาวเบญจพร เจียมศรีพงษ์ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือ
เส้ือผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอ
เรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

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

เผยแพร่บนเว็ป
ไซต์

อนุมัติ   
24/6/2562

12 58199130241 นางสาวณัชชา ปาพรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบ การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
เตรียมความพร้อมทางร่างกาย
ส าหรับผู้ท่ีก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ

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

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มศว วิจัย คร้ังท่ี 
11

30-มี.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
24/6/2562

13 57199130389 นางสาวก่ิงกาญจน์ หมายงาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา กิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านสะกดค า
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1

Art activies to develop spelling 
and reading skills of grade 1 
learning disability childrent

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2562

31-พ.ค.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
24/6/2562

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

European journal of 
oral sciences

issue 127:4 
august 2019

SCOPUS อนุมัติ   
24/6/2562

15 60199110137 นายทัศน์พล วิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง 
ภาคตัดกรวย โดยใช้เคร่ืองค านวณ
เชิงกราฟ TI-Nspir CX CAS ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

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

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ปีท่ี 18 ฉบับ 2 
เดือน พ.ค. - 
ส.ค. 62

TCI_1 อนุมัติ   
24/6/2562

16 56299150019 นางปัติมา โฆษิตเกษม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม บทบาทและปัจจัยท่ีเอ้ือให้เป็น
ศิลปินหญิงในสังคมไทย

The roles and factors of 
female artists in thai society

วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 
พฤษภาคม 2562

TCI_1 อนุมัติ   
24/6/2562

17 56199150035 นางสาวปนาลี แทนประสาน คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาความซ่ือตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

A study of academic integrity 
of undergraduate students

วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-
มิถุนายน 25625

TCI_1 อนุมัติ   
24/6/2562

18 56299150025 นายสืบสาย แสงวชิรภิบาล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม งานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ : 
กรณีศึกษาผลงานออกแบบศิลปิน
ร่วมสมัย

Creative design : A case study 
of selected Thai contemporary

วารสารสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1
 กรกฎาคม 2561

TCI_1 อนุมัติ   
24/6/2562



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล
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สถานะ
บทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2561

19 59199110090 นางสาวภิชานันท์ ดุจดา คณะวิทยาศาสตร์ เคมี Development of a portable 
screen-printed graphene 
electrode for determination 
total golld ions in 
environments

International confence 
on science, engineering 
and technology

27-28 march 
2019

น าเสนอ
ผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ   
25/6/2562

20 58199110156 นางสาวพรสุดา ทันนา คณะวิทยาศาสตร์ เคมี การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการสอนแบบ
อุปมาอุปไมยและแบบสืบเสาะ เร่ือง
พันธะโคเวเลนต์ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

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

วิทยาศาสตร์วิจัย คร้ังท่ี 11 23-24 
พฤษภาคม 2562

น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
25/6/2562

21 56199150070 นางสาวรชวีย์ หล่อศรีศุภชัย สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนาเคร่ืองมือวัดภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของหัวหน้างานในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อย

Development of innovative 
leadership measure among 
managers in the sme 
enterprises

วารสารวิชาการศรีปทุม 
ชลบุรี

ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 4
 เมษายน-
มิถุนายน 2562

TCI_1 อนุมัติ   
25/6/2562

22 56199120003 นางสาวกุสุมา ยกชู คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

กรอบคิดงอกงามของครูในการ
พัฒนาผู้เรียน : การศึกษาเชิง
ปรากฎการณ์วิทยา

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

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2
 ก.ค.-ธ.ค. 62

TCI_1 อนุมัติ   
25/6/2562

23 57199130074 นายนรินทร์ เทพศิริ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้

ผลของการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็น
พ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และทักษะการ
ท างานเป็นทีม ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

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

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ CTTU 
Academic day คร้ังท่ี 3

31-พ.ค.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
25/6/2562

24 57199130455 นางสาวนิตยา สิงห์สา คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การสร้างแบบวัดพฤติกรรมการติด
เกมออยไลน์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียน
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร

Construction of online game 
addiction behavior among 
upper secondary school 
students in school in the bang

วารสารการวัดผลการศึกษา ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 
100 เดือน ก.ค.-
ธ.ค. 2562

TCI_2 อนุมัติ   
25/6/2562

25 57199130518 นางสาวกุลธิดา อนุตรกุลศรี สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์

รูปแบบและกลไกการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วันใส: กรณีศึกษา
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัย
ใส ในพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร

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

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2562

31-พ.ค.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
25/6/2562



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล

คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)
ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ

ปีท่ี ฉบับท่ี/
วันท่ีน าเสนอ

ผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะ
บทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2561

25 56199150081 นายวิเชศ ค าบุญรัตน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์ การศึกษาการให้ความหมายและ
องค์ประกอบของภาวะผู้น าท่ีแท้จริง
ในองค์กรธุรกิจไทย

A study of the meaning and 
components of the authentic 
leadership in thai business

วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2
 ก.ค.-ธ.ค. 2562

TCI_1 อนุมัติ   
25/6/2562

26 59199130116 นางสาวกนกกาญจน์ สุขอุดม คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟฟิกท่ีมี
ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เร่ือง ประโยคของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6

Impact of the graphic 
organizer methood on the 
ability of grade twelve 
students to analyze sentences

การประชุมวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 13

7-มิ.ย.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
25/6/2562

27 57199130079 นางธัญญรัตน์ อุยโต คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้

การพัฒนาทักษะการเขียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยการจัดการ
เรียนรู้ แบบใช้สมองเป็นฐานของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3

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

การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังท่ี 48

14-มิ.ย.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
25/6/2562

28 56199150065 นายปฐมชัย ธะนะเนตร สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เสริมสร้างการรู้เท่าทันส่ือออนไลน์
โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

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

วารสารวิจัยทางศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร
วิโรฒ

ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1
 มกราคม-
มิถุนายน 2562

TCI_1 อนุมัติ   
25/6/2562


