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รำยชื่อที่ได้รบั กำรพิจำรณำตรวจสอบบทควำมเพือ่ ขอจบกำรศึกษำ ภำคฤดูรอ้ น ปีกำรศึกษำ 2558
สำขำวิชำ

ชื่อปริญญำนิพนธ์ (ภำษำไทย)

ชื่อปริญญำนิพนธ์ (English)

ชื่อวำรสำร/ชื่องำน
ปีที่ ฉบับที/่ วันที่
ประเภท
ประชุมวิชำกำร
นำเสนอผลงำน
กำรตีพิมพ์
ปัจจัยการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง Factor of Development for Creative
มนุษยศาสตร์และ
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2
สร้างสรรค์ : ชุมชนชาวไทยพวน ตาบล Tourism Model that was a part of
สังคมศาสตร์
มีนาคม - เมษายน 2558
เกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัด
the research of development for มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นครนายก
Creative Tourism Model in Thai
Phuen Community Kohwai SubDistrict, Pak Phill District, Nakhon
Nayok Province.

คณะ

122 53199150099

นางสาวไพวรรณ์ เงาศรี

พลศึกษา

242 55199150055

นำยชลภูมิ บรรหำร

ศิลปกรรมศำสตร์

ศิลปวัฒนธรรมวิจยั

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
กับการใช้ศิลปวัฒนธรรมสร้างความ
ทันสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั กับ
การใช้ศิลปวัฒนธรรมสร้างความทันสมัย

สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

18/1 ก.ค.-ธ.ค. 59

TCI_G1

0.80

ผ่ำนกำรพิจำรณำ

243 55199150062

นำยสุวิชำน พัฒนำไพรวัลย์

ศิลปกรรมศำสตร์

ศิลปวัฒนธรรมวิจยั

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทา
พิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศชุมชนพื้นเมือง

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทา
พิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศชุมชนพื้นเมือง

สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

18/1 ก.ค.-ธ.ค. 59

TCI_G1

0.80

ผ่ำนกำรพิจำรณำ

250

5519910057

นำงสำวเมธ์วดี พยัมประโคน

ศิลปกรรมศำสตร์

ศิลปวัฒนธรรมวิจยั

ผ้าไหมทอมือพื้นบ้านในเขตพื้นที่จงั หวัด
สุรินทร์

ผ้าไหมทอมือพื้นบ้านในเขตพื้นที่จงั หวัด
สุรินทร์

สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

18/1 ก.ค.-ธ.ค. 59

TCI_G1

0.80

ผ่ำนกำรพิจำรณำ

261

5529911002

นำงสำวจิดำภำ พรหมสิงห์

วิทยำศำสตร์

ชีววิทยา

กายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบและก้านใบ Leaf Blade and Petiole Anatomy of กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืช Leaf Blade and Petiole Anatomy of วารสารวิทยาศาสตร์และ
พืชวงศ์ย่อย Phyllanthoidcac
some species of The Subfamily
วงศ์มะขามป้อม Phyllanthoidcac
some species of The Subfamily
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
(Euphorbiaceae) บางชนิดในประเทศ Phyllanthoidcac (Euphorbiaceae)
Phyllanthoidcac (Euphorbiaceae)
อุบลราชธานี
ไทย

18/3 ก.ย.-ธ.ค. 59

TCI_G1

0.80

ผ่ำนกำรพิจำรณำ

269 55199130492

DAO THI LAN ANH

มนุษยศำสตร์

ภาษาไทย

การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี กริยาวลี : Analysis of the Structure of Noun
กรณีศึกษาความเรียงภาษาไทยของ phrases and Verd phrase : A case
นักศึกษาเวียดนาม
study of thai Essays of Vetnames
Students

271 57199110160

ณัฏฐำ ภิญโญโสภณ

ทันตแพทยศำสตร์

ทันตกรรมคลินิก

การกระจายความเค้นในคลองรากฟัน
รูปอักษรซี เมื่อมีการบูรณะแบบต่างๆ
ด้วยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติ

Stress Distribution in C-shaped
Root Canels with Various
Restorations 3D Finite Element
Analysis .

ชื่อบทควำม (English)

สถำนะบทควำม

ชื่อ-สกุล

กีฬา นันทนาการ และ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง THE DEVELOPMENT FOR CREATIVE
การท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ : ชุมชนชาวไทยพวน ตาบล TOURISM MODEL : THAI PHUEN
เกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัด
COMMUNITY KOHWAI SUBนครนายก
DISTRICT, PAK PHIL DISTRICT,
NAKHON NAYOK PROVINCE

ชื่อบทควำม (ภำษำไทย)

ค่ำถ่วง
นำหนัก

No. รหัสประจำตัวนิสิต

การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี กริยาวลี :
กรณีศึกษาความเรียงภาษาไทยของ
นักศึกษาเวียดนาม

Analysis of the Structure of Noun
phrases and Verd phrase : A case
study of thai Essays of Vetnames
Students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 3 : การ
เรียนการสอนภาษาไทย
ในเอเชีย

31-พ.ค.-59

การกระจายความเค้นในคลองรากฟัน
รูปอักษรซี เมื่อมีการบูรณะแบบต่างๆ
ด้วยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติ

Stress Distribution in C-shaped Root
Canels with Various Restorations 3D
Finite Element Analysis .

วิทยาสารทันต
แพทยศาสตร์

ปีที่ 67 ฉบับที่ 1
มกราคม - มีนาคม พ.ศ.
2560

THA/ENG

ประเภทกำร
ตีพิมพ์ใหม่

ค่ำคะแนนใหม่

ผ่ำนกำรพิจำรณำ

ผ่ำนกำรพิจำรณำ

TCI_G1

0.80

ผ่ำนกำรพิจำรณำ

บทความมีแก้ไขแต่นิสิตไม่ติดต่อหรือดาเนินการใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของนิสิต

