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1 57199130213 นางสาวลินดา ปานเอ่ียม คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ SCB EASY ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ านวน 
(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 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
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 Macroeconomic Perspective-
Chines President ERA Affcting 
Chinese Tourist Demand: Case 
of Thailand

Asian Administration 
and management 
review

2562/2/มิถุนายน ฐานข้อมูล ก.พ.อ. อนุมัติ   
17/1/2562

4 59199110149 นายวรยุทธ บุญโยประการ คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ผลของการเจือเหล็กท่ีมีต่อสมบัติ
ทางฟิสิกส์ของตัวน ายวดย่ิง Y156 ท่ี
สังเคราะห์โดยวิธีปฏิกิริยาสถานะ
ของของแข็ง

Doping Effeect of Fe on Some 
Physical Properties of Y156 
Superconductor Synthesized 
by  by Solid State Reaction

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทธ.ธัญบุรี

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
ก.ค.-ธ.ค. 61 /86-95

TCI_1 อนุมัติ   
17/1/2562

5 57199110067 นางสาวชนวรรณ อินทร์แก้ว คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ A Study of English Oral 
Communication Strategies 
Used Among Thai EFL Students 
of Different English Proficiels: A 
Case Study of First Year English 
Major Students, 
Srinakharinwirot University

PEOPLE : International 
Journal of Social 
Sciences

Volume 4 Issue 2 
Oct 2018/pp. 
1528-1545

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ   
17/1/2562

6 58299110002 นางสาวสชุชาววดี สมส าราญ คณะวิทยาศสาตร์ ชีววิทยา ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการ
เจริญเติบโตและการต้านอนุมูลอิสระ
ในต้นอ่อนทานตะวัน

Effects of Sodium Chioride on 
Growth and Antioxidant Activity 
in Sunflower

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย
 คร้ังท่ี 10

24-25 พ.ค. 61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
17/1/2562

7 58299130017 นายรัฐศรัณย์ หยิบพฤษ์ทอง คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ความสัมพันืระหว่างภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงและบรรยาการศ
องค์การ กับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร

relationship between 
trasformational leadership and 
organization climate among 
innovation sales work behavior 
of employees in financial 
institutions providing auto 
loans in the bangkok 

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ   
28/1/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
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ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

8 57199130300 นายระพี ค าชู คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการใช้โปรแกรมการออกก าลัง
กายของกองทัพอากาศแคนาดา ท่ีมี
ต่อสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

The results of exercise the 
royal canadian air force 
program of physical on health 
perfomance of satre angthong 
school students.

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์ละ
เทคโนโลยี คร้ังท่ี 3

18-19 มกราคม 
2562

น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
28/1/2562

9 58199110138 นางสาวฐิติยา คล้ายแก้ว คณะกายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด ผลของการกระโดซ้ าต่อ
ความสามารถในการทรงท่าในวัยรุ่น
ตอนต้นท่ีมีภาวะอุ้งเท้าแบนชนิด
ยืดหยุ่น

Effect of repetitive hopping on 
postural balance in young 
adolescent with flexible flatfoot

การประชุมน าเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 
คร้ังท่ี 13 ปีการศึกษา 2561

16-ส.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
7/2/2562

10 54199120063 นายสิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ือการฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีดินถล่ม: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีปลูก
ยางพารา จ.นครศรีธรรมราช

Willingness to pay for landslid 
improvement: Case study 
rubber plantation area in 
Nakhonsithammatat province

วารวิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 
ก.ค.- ธ.ค. 61

TCI_1 อนุมัติ   
7/2/2562

11 54199120066 นายยุทธนา คล้ายอยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน

Factors affecting the 
enhancement of palm oil 
production efficiency

Veridian E-Journal 
Silpakorn University

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-นวา
คม 2561

TCI_1 อนุมัติ   
7/2/2562

12 59199110079 นางสาววีร์ศิริ สกุลรัตนะ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมท่ัวไป ความต้านทานการสึกเหตุวัตถุ 2 
ชนิดของวัสดุบูรณะฟันท่ีข้ึนรูปด้วย
แคดแคมเม่ือสบกับเคลือบฟัน

TWO-BODY wear resistance of 
dental cad/cam restorative 
materials and opposing enamel

วารสารทหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 22 
ก.ค.-ธ.ค. 2562

TCI_1 อนุมัติ   
21/2/2562

13 58199110141 นางสาวอุสา ชินอะโร คณะกายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด ผลของการออกก าลังกายต่อท่าทาง
ไหล่ง้มและการขยายตัวของทรวงอก
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง: 
การศึกษาน าร่อง

Effect of exercise on forward 
shoulder posture and chest 
expansion in COPD patients: A 
prelimnary study

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสวนดุสิต 2018 
คร้ังท่ี 3

31-ก.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
21/2/2562

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

International jornal of 
agricultural technology

2017/13/july 501-
509

SCOPUS อนุมัติ   
21/2/2562

Design of Self-tuning fuzzy PID 
controllers for position tracking 
control of autonomous 
agricultural tractor

Journal of science and technology2019/27/1/263-
280

SCOPUS อนุมัติ   
21/2/2562

57199120036 นายวิชชา อุปภัย14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
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15 57199110164 นายทินกร นันทะไสย คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยยางยืด
ท่ีมีต่อความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ
และความสามารถในการเสิร์ฟมือ
บนของกีฬาวอลเลย์บอล ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

The effect of training program 
aplyplying elastic band on 
muscle strengh and overhead 
volleyball serving ability for 
lower secondary school student

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์ละ
เทคโนโลยี คร้ังท่ี 3

18-19 มกราคม 
2562

น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
11/3/2562

16 59199150030 นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควิทยา ดนตรีวอญย์แฝะ : ดนตรีในพิธีศพ
พระสงฆ์มอญในประเทศไทยและ
ประเทศพม่า

Wornfaeh music : A mon 
monk's funeral music in 
Thailand And Myanmar

วารสารศรีนครินทรวิโรฒ
วิจัยและพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 22 
ประจ าเดือน
กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2562

TCI_1 อนุมัติ   
11/3/2562

17 56199150034 นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาพลังอ านาจภายในของแม่
เล้ียงเด่ียวในสังคมไทย

A study of personal of single-
mothers in Thai society

วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโฒ

ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 2 
เดือนกรฎาคม-
ธันวาคม 2561

TCI_1 อนุมัติ   
11/3/2562

18 56199150018 นายเกรียงศักด์ิ อุบลไทร คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยา
เสพติดของวัยรุ่น: การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์อภิมาน

Psycho-Social Factors 
Correlating with Drugs Abuse 
Preventive Behaviors  among 
Thai Adolescence: Application 
of Meta-Analysis

วารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา

10/2/สิงหาคม 
2561/21-40

TCI_1 อนุมัติ   
13/3/2562

19 57199150041 นางสาวทักษิณา พิพิธกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จิตรกรรมส่ือประสม
ของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2559

A Creative Production of mixed 
media paintings by Thai 
National Artisti in the Field of 
Visual Arts Between 1977 and 
2016

Veridian E-Journal 
Silpakorn University

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-นวา
คม 2561

TCI_1 อนุมัติ   
18/3/2562

20 55199120083 นางอรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะกายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด cClinical prediction for non-
specific low back pain who 
responded to specific-direction 
exercises: a develoment and 
validation

journal of the medical 
association of thailand

vol.102 ปี 2019 SCOPUS อนุมัติ   
18/3/2562

21 59199110029 นายวิชัย ยุ่นกระโทก คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และคุณค่าตราสินค้าท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ
ขนมมาการองร้าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Sevice marketing mix and 
brand equity relating to 
consumers'purchasing decising 
in macaroon at laduree shop in 
bangkoo metropolitan area

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ   
18/3/2562
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ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

22 59199130111 นายกฤตนุ วิเศษประสิทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ (คณิตศาสตร์)

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิดบูรณาการแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านท่ีมีต่อการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

EFFECTS OF THE INTEGRATED 
OPEN – APPROACH METHOD 
AND FLIPPED CLASSROOM 
CONCEPTS ON MATHEMATICAL 
LITERACY AMONG EIGHTH 
GRADE STUDENTS

Veridian E-Journal, 
Silpakorn University 

12/2/
มีนาคม - เมษายน

TCI_1 อนุมัติ   
9/4/2562

23 59199130113 นายพิพากษา บุญฤทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ (คณิตศาสตร์)

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์และความคิดทาง
เรขาคณิต เร่ืองวงกลม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมดารรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer's 
sketechped (GSP) ร่วมกับ
แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

A study of mathematics 
learning achievement and 
geometric thinking on circular 
of mathayomsuksa 3 students 
learning by using the 
geometer's sketchpad program 
(GSP) with concept of flipped 
classroom activies

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  TCI_1 อนุมัติ   
9/4/2562

24 56199150022 นางสาวเนตรรุ้ง อยู่เจริญ คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การประเมินความต้องการจ าเป็น
ของสมรรถนะการท าวิจัยสถาบัน
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร: การวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี

The Evaluation of needs for 
institute research ability of 
supporting staffs of rajabhat 
universities in bangkok : a 
mixed method research

วารสารการวัดผลการศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 1 
ม.ค.-มิ.ย. 62

TCI_1 อนุมัติ   
9/4/2562

25 59199130285 นางสาวกันตพร ขาวแพร คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ (คณิตศาสตร์)

การศึกษาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาตร์ แล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สถิติ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้

study of mathematical 
anlytical thinking ability and 
learning achievement statistics 
among ninth grade students 
through the inquiry cycle 
learning menagement

Veridian E-Journal, 
Silpakorn University 

12/2/
มีนาคม - เมษายน

TCI_1 อนุมัติ   
9/4/2562

26 56199150027 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาพัฒนาการคุณภาพ
การศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

A sudy of school quality 
development using the growth 
curve model of external 
school quality assessment of 
the basic education level

วารสารการวัดผลการศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 2 
ธันวาคม 
2561/166-181

TCI_1 อนุมัติ   
9/4/2562



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.
รหัสประจ าตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)

ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม
วิชาการ

ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

27 56199120001 นางสาวต้องรัก จิตรบรรเทา คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาองค์ประกอบสุขภาวะของ
ผู้ให้ค าปรึกษาส าหรับครูแนะแนว

A study of components of 
wellness consounselor for 
guidance teachers

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 107
 ก.ค.-ก.ย. 2562

TCI_1 อนุมัติ   
9/4/2562

28 58199110034 นายพงษ์กานต์ ทองครบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ The study on penetration 
depth of anisotropic two-band 
superconductors by ginzburg-
landau approach

Physica C: 
superconductivity and 
its applications

2019/561/june/45
-48

SCOPUS อนุมัติ   
9/4/2562

29 59199110143 นางสาวสุวิสา บุญน้อย คณะวิทยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาเคมี เร่ือง ปริมาณสารสัมพันธ์ 
โดยใช้บทเรียนเชิงรุกร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

Development of chemistry 
learning achievement in 
stolchiometry by an active 
learing lesson using team-
based learning for high school 
students

วารสารวิทยาศาตร์ มศว ปีท่ี 35/ฉบับท่ี1 
มิ.ย. 2562

TCI_1 อนุมัติ   
9/4/2562

30 57199130488 นางสาวดวงพร หาญณรงค์
พาณิชย์

คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนท่ีส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียว

Uncertainty and Tourism การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์คร้ังท่ี 3

18-20 กรกฎาคม 
2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
9/4/2562

31 57199130490 นายสุทธิชัย สิริวรกุล คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษาระหว่างประเทศและความ
เหล่ีอมล้ าของการกระจายรายได้

Trade and income inequality การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์คร้ังท่ี 3

18-20 กรกฎาคม 
2562

น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
9/4/2562

32 59199110011 นางสาวภคินี ทองฤทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การศึกษาข้ึนรูปและสมบัติไดอิเล็กท
ริกจากผลขแงการเจือแลนทานัมใน
พีซีทีท่ีข้ึนรูปโดยเทคนิคหล่อแผ่นบาง

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

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้งท่ี
 20

15-มี.ค.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
9/4/2562

33 57199130476 นายยุทธนา ชาวนา คณะสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ Application of 
geographicinformation system 
to predict land use change for 
maximum flow rate calculation

springer geography vol.1 page 87-93 SCOPUS อนุมัติ   
9/4/2562

34 58199130147 นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเป่ียม คณะสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ comparison of rice phenology 
from MODIS and ground Image 
date in sakaeo province 
Thailand

springer geography vol.1 page 76-86 SCOPUS อนุมัติ   
9/4/2562



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.
รหัสประจ าตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)

ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม
วิชาการ

ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

35 59199110060 นางสาวรัชนี จันทร์แก้ว คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ แรงจูงใจในการท างาน วัมนธรรม
องค์กรและความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อความจงรักภักดี
ต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการกลุ่มเจเนอเรช่ัน Y บริษัท
 มหาชน จ ากัด 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

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ   
9/4/2562

36 57199130477 นายปภังกร จันทร์หอม คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บทบาทของพระวรวงศ์เธอ กรม
หม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร ในฐานะท่ี
ทรงเป็นนักเขียนวรรณกรรมแนว
อนุรักษ์นิยมเพ่ือวิจารณ์คณะราษฎร
 พ.ศ. 2475-2490

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

การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
คร้ังท่ี 13

24-25 ธันวาคม 2561น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
10/4/2562

37 56199150033 นายอ านาจ ไพนุชิต คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันของ
แบบวัดการรับรู้สติของครูและ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2

The validity and reliability of 
teachers and school 
administrators mindfulness 
scale (TSAMS) under the office 
of prachuap khiri khan primry 
educationnal service area 1-2

วารสารการวัดผลการศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24/2/ธันวาคม/
2561/294-311

TCI_1 อนุมัติ   
22/4/2562

38 59199130056 นางสาวกาญจน์ กุลวิทย์นรากรณ์ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิช่ันโมบาย
แบงก์ก้ิง 5 ธนาคารช้ันน าของเจเนอ
เรช่ัน เบบ้ีบูมเมอร์

Factors related to service uage 
decision on mobile banking 
application of the top five 
banks for the baby boomer  
generation

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ   
22/4/2562

39 57199110010 นางสาวดนยา ชัยเวชสกุล คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ (วิทยาศาสตร์)

การศึกษาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ืองพลังงานทดแทน
ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ี
เน้น 5E ดัดแปลง

study fo sixth grade students' 
analytic thinking abilities and 
scientific attitude on 
renewable energy by using 
blended learning emphasizing 
5E modified learning model

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน คร้ังท่ี
 15

6-7 ธันวาคม 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
22/4/2562



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.
รหัสประจ าตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)

ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม
วิชาการ

ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

40 59199130294 นางสาวสิริมา ภู่สวัสด์ิ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ (วิทยาศาสตร์)

การศึกษาคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมืออย่างผสมผสานท่ี
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศ่สตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4

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

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศรปทุม คร้ังท่ี
 13 ประจ าปี 2561 เร่ือง 
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ประเทศไทย 4.0

20-ธ.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
22/4/2562

41 59199130134 นางสาวพิชญา เจริญผล คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้

การสร้างแบบประเมินักษะการใช้
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

Construction of science 
Equipment skills test for 
seventh grade students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"
 ประจ าปี พ.ศ. 2561 "วิจัย
 นวัตกรรม สู่การไปใช้
ประโยชน์"

13-14 ธันวาคม 2561น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
22/4/2562

42 59199110053 นางสาวพิไลลักษณ์ ไกรรัตน์ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า

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

Veridian E-Journal, 
Silpakorn University 
ภาษาไทย

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ หน้าท่ี 
149-166

TCI_1 อนุมัติ   
22/4/2562

43 59199130290 นายเดชา จันทร์น้ าใส คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ (วิทยาศาสตร์)

ผลของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ "กังหัน
น้ าไม้ไอติม" ท่ีได้จากการถอด
บทเรียนโครงการพระราชด าริ 
"กังหันน้ าชัยพัฒนา" 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 "การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 
ประจ าปี 2561"

25-พ.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
22/4/2562

44 59199130286 นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ (คณิตศาสตร์)

การศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความ
ยึดม่ันผูกพันในการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสอน
แนะให้รู้คิดร่วมกับการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

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

12/2 มีนาคม-
เมษายน 2562

TCI_1 อนุมัติ   
22/4/2562



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.
รหัสประจ าตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)

ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม
วิชาการ

ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

45 58199130226 นายจักรวัฒน์ เพ็ชรเรือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การฟ้ืนฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบ
โบราณจังหวัดพัทลุง

The restoration of ancient 
norafor entertainment in 
phatthalung

การประชุมวิชาการด้าน
ศิลปกรรมระดับชาติคร้ังท่ี 1
 ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม
 และวัฒนธรรมร่วมสมัย

28-29 มีนาคม 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
22/4/2562

46 54299120006 นางสาวสุพิชฌาย์ อัครวริศวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ อณูชีววิทยา Comparatively rapid screening 
tests for diagnosis of hepatitis 
of hepatitis B virus infection 
using loop-mediated 
isothermal amplification 
(LAMP) paired with lateral flow 
dipstick (LFD), gold 
nanoparticles (AuNPs) and real-
time turbidimetry

Science and 
Technology Asia

vol.24,no.2, Api-
Jun 2019

SCOPUS อนุมัติ   
23/4/2562

47 59199110096 นางสาวนันท์นภัส ภู่ทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด การวิเคราะห์เน้ือหาวิดีโอเพ่ือการ
ส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊ค 
แฟนเพจ ตราสินค้าเคร่ืองส าอาง

The video content analysis for 
marketing communication 
influences responses to video 
post on facebook cosmetics 
brand fanpage

การประชุมวิชาการคร้ังท่ี 
57 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29 มกราคม-1 
กุมภาพันธ์ 2562

น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
23/4/2562

การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

A Development of indicators 
for learning management 
competencies of pre-service 
teachers in faculty of 
education at Phuket rajabhat 
University

วารสารการวัดผลการศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 1 
กรกฎาคม 2561

TCI_1 อนุมัติ   
23/4/2562

การน าเสนอแนวทางการดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต

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

วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์

วารสารราย 4 เดือน
 ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 38
 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561

TCI_1 อนุมัติ   
23/4/2562

การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

คณะศึกษาศาสตร์นายรัฐพล พรหมสะอาด5619915002848



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.
รหัสประจ าตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)

ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม
วิชาการ

ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

49 56199150023 นางสาวปัทมา อนันต์ คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์

Development of student's 
mathematical thinking in grade 
9 by using an insing an 
instructional process for 
increase student's 
methematical thinking

วารสารการวัดผลการศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25/1/มกราคม-
มิถุนายน 2562

TCI_1 อนุมัติ   
23/4/2562

50 59199130136 นางสาวรุจิเรข เท่ียงตรง คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้

การสร้างแบบวัดความตระหนักต่อ
ส่ิงแวดล้อมป่าชายเลนส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3

Construction of environmental 
awareness test for third-grade 
students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"
 ประจ าปี พ.ศ. 2561 "วิจัย
 นวัตกรรม สู่การไปใช้
ประโยชน์"

13-14 ธันวาคม 
2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
23/4/2562

51 56199150016 นายสุทัน มุมแดง คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

การพัมนาตัวแบบการเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศด้านอาหาร
ไทยโดยใช้จัดการความรู้

The implementation of 
knowledge management to 
develop model to excellence 
of thai food in university

วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโฒ

ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-
มิถุนายน 62

TCI_1 อนุมัติ   
26/4/2562

52 56199150038 นางสาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้

การเสริมความสุขของผู้ป่วยมะเร็ง
โดยรูปแบบการหึค าปรึกษา
รายบุคคลแบบบูรณาการ

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

วารสารมหาวิทยาลัยคริส
เตียน

ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-
มีนาคม 2562

TCI_1 อนุมัติ   
26/4/2562

53 58199110015 นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลาม คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาลักษณะโครงสร้างทาง
ความคิดเร่ืองเศษส่วนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

A study of fractional schemes 
of prathomsuksa v students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังท่ี 7 ประจ าปี
 2561 หัวข้อ 
Gastronomy, Hospitality 
and Culture in ASEAN

7-ก.ย.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
26/4/2562

54 57199130384 นางสาวประภากร กิตติยายาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)กิจกรรมดนตรีท่ีมีผลต่อพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายลพฤติกรรมการเข้า
สังคมของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 
โรงเรียนสัจจศึกษา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง

The musical activity affecting 
of physical and social behavior 
of two kindergarten students 
sajjasukesa school, banchang 
district, rayong province

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "มศว วิจัย" คร้ัง
ท่ี 12

20-21 มีนาคม 2562 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
26/4/2562



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.
รหัสประจ าตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)

ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม
วิชาการ

ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

55 57199130370 นายจิรวินท์ ทองเทวินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการ
จัดประสบการณ์ทางดนตรีตามแนว
โซลตาน โคดาย

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

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
คร้ังท่ี 10

29-มี.ค.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
26/4/2562

56 59199120021 นางสาวรุ่งกานต์ แซ่แด้ คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
และออกก าลังกาย

ผลการฝึกชิกงร่วมกับโยคะท่ีมีต่อ
สุขภาพและความกลัวการล้มของ
ผู้สูงอายุ: การศึกษาเชิงคุณภาพ

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

วารสารคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

ปีท่ี 21 เล่มท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม
 2561

TCI_1 อนุมัติ   
26/4/2562

57 56199150051 นายธรรมศักด์ิ สายแก้ว คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ใน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัก
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม

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

วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
กันยายน-ธันวาคม 

2562

TCI_1 อนุมัติ   
7/5/2562

58 57199130420 นายสุภัคสิริ ด่านถาวรเจริญ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

วิจัยและพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยทางจิตและสังคมท่ีมีอิทธิต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานของพนักงานผลิตช้ินส่วน
รถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

Psychosocial factors influence 
responsible work behavior of 
auto parts manufacturing 
process workers in bangboo 
industrial estate

การประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา symposium
 คร้ังท่ี 11

30-มี.ค.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
7/5/2562

59 58199110113 นางสาวอรนภา เกลาฉีด คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ Properties of gold-doped 
titanium dioxide fibers 
prepared by electrospinning 
technique

Conference Proceeding 
Kyoto, Japan

March 27-29, 2018 น าเสนอผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ   
7/5/2562

60 60199110143 นายนรพนธ์ คนสูง คณะวิทยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาแนวคิดเร่ืองปัจจัยท่ีมีผล
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาด้วย
กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกาตอนปลาย

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

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้งท่ี
 20

15-มี.ค.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
7/5/2562



ติดต่อสอบถาม โทร 026495000-12429

No.
รหัสประจ าตัว

นิสิต
ช่ือ-สกุล คณะ/สถาบัน/ส านัก สาขาวิชา ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English)

ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม
วิชาการ

ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

61 60199130152 นางสาวกรุณา พิทักษ์ทนต์ คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การศึกษาความสามารถอ่านค า
มาตราตัวสะกดแม่กนและม่กดของ
นักเรียนท่ีมีฟัญหาทางการอ่าน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ใช้วิธีโฟนิกส์ร่วมกับเกมกระดาน

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

วารสารวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
(เดือนมกราคม-
มิถุนายน 25625)

TCI_2 อนุมัติ   
7/5/2562

62 60199110142 นางสาวณัฏฐริกานต์ ค้ าชู คณะวิทยาศาสตร์ เคมี การเปรียบเทียบผลการพัฒนา
แนวคิดทางเคมีเร่ืองสารละลายโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

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

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี
 2562

26-เม.ย.-62 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
8/5/2562

63 56199150029 นายวิญญ์ทัญญู บุญทัน คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การวิเคราะห์สภาพชุมชนท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

Analyzed of community 
conditions for enabling to 
older persons learning

Veridian E-Journal, 
Silpakorn University 
สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

12/2/มีนาคม-
เมษายน 
2562/441/426

TCI_1 อนุมัติ   
8/5/2562

64 60199130153 นายจารุวัชร ภูมิพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาพิเศษ การศึกษาความสามารถอ่านค า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีปัญหา
ด้านการอ่าน ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบโฟนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง

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

วารสารวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
(เดือนมกราคม-
มิถุนายน 25625)

TCI_2 อนุมัติ   
8/5/2562

65 58199110096 นางสาวภัทริดา ลัพธิกุลธรรม คณะแพทยศาสตร์ ตจวิทยา A comparative study on the 
effectiveness of herbal extracts 
vs 2.5% benzoyl peroxide in 
the treatment of mild to 
moderate

Journal of cosmetic 
dermatology

may 2019 v.18 
issue 3

SCOPUS อนุมัติ   
8/5/2562

66 59199130016 นางสาวอภินดา ชัยมานะเดช คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่
เล้ียงเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร

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

วารสารร่มพฤกษ์ ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 1 
เดือน ม.ค.-เม.ย. 62

TCI_1 อนุมัติ   
8/5/2562
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67 58199130029 นายชัยสิทธ์ิ อังคะปัญญาเดช คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สภาพและการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นต่อบริการยืมระหว่าง
ห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

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

วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-
มิถุนายน 2562

TCI_1 อนุมัติ   
13/5/2563

68 58299130023 นางสาวสุวรรณี แย้มพราย คณะสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การประเมินผลนโยบายสวัสดิการ
แห่งรัฐ กรณีศึกษาเขตลาดกระบัง

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

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร
ล าปาง

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
ม.ค.-มิ.ย. 2562

TCI_2 อนุมัติ   
13/5/2563

69 56199150039 นางโชติกา ธรรมวิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

 The confirmatory factor anlysis 
of critical thinking disposition of 
education students

Journal of education 
mahasarakham 
university

12/4/Oct.-Dec. 
2018

TCI_1 อนุมัติ   
13/5/2563

70 56199150037 นายสัตกร วงศ์สงคราม คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาคุณลักษณะท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนศตวรรษท่ี 
21 ของนักศึกษาปริญญาตรี

A study of characterics of 
educational success in 21

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
ลงกรณ์

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-เมษายน 
2562

TCI_1 อนุมัติ   
13/5/2563

71 58199130207 นางสาวหทัยดาว รุ่งเรือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาค่าศิลปะเด็กสู่นานาชาติ: 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

A study on internatonal camp 
for children: case study of 
wattana wittaya academy

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "มศว วิจัย" คร้ัง
ท่ี 12

20-21 มีนาคม 2562 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
13/5/2563

72 58299130016 นางสาวพิชญาภรณ์ สถาพรวจนา คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการ
ท างานของผู้แทนยาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพทหานคร

Factors influencing the 
effectiveness of medical 
representatives in the bangkok 
metropolitan area

วารสารสังคมศาสตร์บูรณา
การ

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
ก.ค.-ธ.ค. 2562

TCI_2 อนุมัติ   
13/5/2563

73 56299150009 นายวิรัตน์ ทองแก้ว คณะพลศึกษา การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

ผลของการเข้าร่วมโปรแกรม
นันทนาการกลางแจ้งท่ีมีต่อการสร้าง
เสริมการเป็นผู้น าของเยาวชน
อาสาสมัครการท่องเท่ียว

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

วารสารวิเทศศึกษา ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
ม.ค.- มิ.ย. 2562

TCI_1 อนุมัติ   
13/5/2563

74 57199130464 นายโชติเวชญ์ อ้ึงเกล้ียง คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

กระนวนการเรียนรู้สู่เยาวชนนักคิด
สร้างสรรค์

The learning process towards 
creative youth

วารสารพัฒนศาสตร์ 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย 
อ๊ึงภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 
ก.ค.-ธ.ค. 62

TCI_1 อนุมัติ   
13/5/2563
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75 58199130194 นางสาวชีวพร คชฤทธ์ิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การทอผ้า
พ้ืนเมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

The Electronic book in weaving 
teching of ban kok charoen lop 
buri province as learning 
material for student in 
matthayom sueksa 2

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "มศว วิจัย" คร้ัง
ท่ี 12

20-21 มีนาคม 2562 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
13/5/2563

76 60199110139 นางสาวนันทัชพร ทาเกตุ คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เร่ือง อัตราส่วนและร้อย
ละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสือบสวนสอบสวน

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

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

18/2พ.ค.-ส.ค. 2562 TCI_1 อนุมัติ   
15/5/2563

77 57199130140 นางสาวปิยะรัตน์ งามประดับ คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านท่ีมีต่อเจตคติการอ่านและการ
ใช้ห้องสมุดของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 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 ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-
มิถุนายน 2562

TCI_1 อนุมัติ   
15/5/2563

78 57199130481 นางสาวกรรณิการ์ ทวีมหาคุณ คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการตัดสินใจท า
ประกันสุขภาพแบบสมัครใจของ
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม : 
กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี

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

เผยแพร่บนเว็ปไซต์ อนุมัติ   
15/5/2563

79 57199110105 นายรัศรุจ เทพฉายโต คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคราะห์การด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด: กรณีศึกษา 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดน่าน

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

เผยแพร่บนเว็ปไซต์ อนุมัติ   
15/5/2563

80
81
82
83
84
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