ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ระดับคุณภาพ:

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ค่าน้ําหนัก:
จํานวน:

0.60
47 ฉบับ

ลําํ ดัับ
1

รหัสั นิิสิต

ชือื่ - นามสกุล

46890026 นางสาวประภาพรรณ ยังสุขยิ่ง

สาขาวิชิ า

คณะ

ชือื่ บทความ

ชือื่ วารสาร

เผยแพร่ร่ ะหว่า่ งวันั ที่ี

ปีที่

ฉบับั ที่ี เลขหน้า้ วันั ทีีต่ อบรับั

วันั ทีีอ่ นุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

การประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมัน
สําปะหลังที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อต่อระดับ
ไนโตรเจน

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/09/2558 31/12/2558

3

46

-

28-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

2

5229000058 นางสาวปริศนา วงค์ล้อม

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

การประเมินความหลากหลายในการก่อโรคของสาย วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
พันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ใน วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)
ประเทศไทย

1/03/2558 1/04/2558

46

2

-

18-มี.ค.-15

16/07/2558

2558

3

5229000058 นางสาวปริศนา วงค์ล้อม

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทาง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
พันธุกรรมของ Xanthomonas oyzae pv. oryzae วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)
ด้ว้ ยเทคนิคิ AFLP, rep-PCR และ RFLP-Tal

1/05/2558 30/06/2558

46

3

-

03-มิ.ย.-15

16/07/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

38

4

5329000173 นางสาวนันทิยา แซ่เตียว

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

Prevalence and genetic diversity of
Anaplasma marginale infections in water
buffaloes in Northeast Thailand

วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิต
วิทยา (สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์
เขตร้อนแห่งประเทศไทย)

1/06/2558 30/06/2558

5

5329000211 นางศราวรรณ แก้วมงคล

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

Molecular Cloning and Expression of the
ferritin Gene from Midgut and Salivary
Glands of Brown Dog Ticks (Rhipicephalus
sanguineus) in Thailand

วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิต
วิทยา (สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์
เขตร้อนแห่งประเทศไทย)

6

50890177 นายหิรัญ หิรัญรัตนพงศ์

การใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(ภาคพิเศษ)

โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

รูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทาง
สําหรับการบริหารจัดการในพื้นที่กันชนอทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

7

49810468 นางสาวพณัญญา พบสุข

กีฏวิทยา

เกษตร

Diversity and Foraging Behavior of Dipteran วารสารวนศาสตร์
Pollinators of Physic nut (Jatropha curcas L.)
in Thailand

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

1

9-16

-

16/06/2559

2558

1/06/2558 30/06/2558 2015

38

1-8

13-ก.พ.-15

29/07/2558

2558

1/05/2558 31/08/2558

2

46

-

18-พ.ค.-15

29/07/2558

2558

34
(2015)

-

-

14-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

-

-

ลําดับ

8

9

10

11

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

5517150039 นายอนันต์ พิริยะภัทรกิจ

48810261 นางสาวพรดารา เขตต์ทองคํา

5418350021 นายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

50910066 นางรพีพรรณ เพชรอนันต์กุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

1/05/2558 31/08/2558

4

2

-

29-พ.ค.-15

16/06/2558

2558

-

-

-

28-พ.ย.-14

16/01/2558

2558

เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ)

เกษตร

พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (กลายxมะป่วน) สกุล
มหาพรหมวงศ์กระดังงา

Thai Journal of Science and
Technology

เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ)

เกษตร

การศึกษาอายุการเก็บทองหยอดจากไข่แดงเทียม

วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (สมาคมคห
เศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์)

บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

บริหารธุรกิจ

การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่าโครงการลงทุนสําหรับกิจการขนาดเล็ก

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์

1/10/2558 31/12/2558

21

4

-

01-พ.ค.-15

16/06/2558

2558

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์

คุณค่าที่มีต่อสังคมของละครโทรมัศน์ที่ผลิตซ้ํา

วารสารไทยศึกษา (สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

1/02/2558 31/07/2558

11

1

-

22-พ.ค.-15

16/06/2558

2558

-

-

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

12

50910058 นางภณรัตน์ คชสิทธิ์

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์

การเขียนแสดงความเห็นในบทบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1/01/2558 28/02/2558

34

1

-

20-พ.ค.-14

16/06/2557

2558

13

50910116 นางสาวรุ่งภัสสรณ์ ศรัทธา
ธนพัฒน์

ภาษาไทย

มนุษยศาสตร์

โวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมร้อยแก้วในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1/07/2558 31/08/2558

34

4

-

01-ต.ค.-14

16/07/2558

2558

14

50830025 นายตีรณรรถ ศรีสุนนท์

วนศาสตร์

วนศาสตร์

Effect of land use on water quality: A case
study in trang Watershed

วารสารวนศาสตร์

-

-

34

-

-

07-เม.ย.-15

16/06/2558

2558

15

50830041 นางพนิดา รุ่งรัตนกุล

วนศาสตร์

วนศาสตร์

Variations in Volatile Oil Quantity and
Chemical Compositions of Litsea Cubeba
(Lour.) Pers. from Northern Thailand

วารสารวนศาสตร์

-

-

34
(2015)

-

-

06-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

16

47840053 นายอาคม ขัดฝั้น

17

48840250 นางสาวภัทราวรรณ คําบุญเรือง สัตววิทยา

18

19

5717500246 นางสาวเนาวรัตน์ เทพหริรักษ์

51860096 นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ

พฤกษศาสตร์

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

วิทยาศาสตร์

Analysis of Phylogenetic Relationship
between Sacred Lotus and Woody Plants
using Nucleotide Sequences of rbcL and Its
Adjacent Genes

วิทยาศาสตร์

Evaluation of Anti-Gastric Ulcer Activity of
Thai Journal of Science and
Ethanolic Extract from Pseudostem of Musa Technology (คณะวิทยาศาสตร์และ
X paradisiaca in Experimental Animals
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต

วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ)

วิศวกรรมศาสตร์

การควบคุมแบบคงทนสําหรับการหน่วงระบบไฟฟ้า วารสารวิศวกรรมสาร มก.
กําลังด้วยการใช้ระบบสะสมพลังงาน

การบริหารการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็น วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
สมาชิกที่ดีขององค์การของครู สังกัดสํานักงานเขต (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วารสารวนศาสตร์

เผยแพร่ระหว่างวันที่

-

-

ปีที่

ปีที่
ตีพิมพ์

-

-

17-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

4

3

-

13-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

1/04/2558 30/06/2558 92

-

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

34:
2015

1/09/2558 31/12/2558

-

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

28

11

29-36

1

-

-

นิสิตปัจจุบัน

24-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

1/01/2558 30/06/2558

11

1

-

15-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

10

-

-

04-ส.ค.-15

17/08/2558

2558

20

5217600101 นายอานุ ช้างกลาง

การบริหารการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนดี ศรีตําบล สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

21

5317600146 นายพัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์

เทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดย
บูรณาการสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สําหรับ
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT
Journal) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

22

5317600154 นายมหาชาติ อินทโชติ

เทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิง
เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ของผู้เรียน ใน
ระดับอุดมศึกษา

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1/01/2558 30/04/2558

10

1

-

24-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

23

5317600197 นายสุชาติ แสนพิช

เทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เกม
ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/05/2558 31/08/2558

8

5

-

01-ส.ค.-15

17/08/2558

2558

-

-

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

เทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโส วารสารศึกษาศาสตร์
มนสิการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
วิจารณญาณ สําหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปัตตานี

1/01/2558 30/04/2558

26

1

30-42

02-พ.ค.-14

30/05/2557

2558

25

49860331 นางสาวดรุณวรรณ แก้วหนูนวล เทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาสื่อประสมเพื่อฝึกการพูดสําหรับเด็กออทิ วารสารอัล-นูร (บัณฑิตวิทยาลัย
สติกโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลาม)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

1/07/2558 31/12/2558

10

19

-

06-ก.พ.-14

17/04/2557

2558

26

46860391 นางสาววไลภรณ์ สุทธา

อาชีวศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาแบบจําลองการเรียนการสอนคหกรรม
ศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสาน สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

1/09/2558 30/09/2558

9

2

-

28-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

27

5217600161 นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์

การวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1/09/2558 31/10/2558

34

5

-

29-ม.ค.-15

16/03/2558

2558

24

5317600201 นาวาอากาศตรีหญิงสุดใจ ชา
ประเสริฐ

ลําดับ

28

29

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

5517600026 นายอนุศร หงษ์ขุนทด

51860641 นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับ วารสารศึกษาศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์
ด้านผ่านสื่อ 3 แบบด้านทักษะดนตรี สําหรับ
มหาวิทยาลัยบูรพา)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1/05/2558 31/08/2558

26

2

-

29-มิ.ย.-15

16/07/2558

2558

การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ศึกษาศาสตร์

รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการฝึกงานใน
วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
สถานประกอบการ สําหรับนักศึกษาระดับ
(มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1/07/2558 31/12/2558

11

2

-

15-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

30

5417650153 นางจันทร์เพ็ญ กลับดี

การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ศึกษาศาสตร์

อิทธิพลของภาวะผู้นําร่วมและวัฒนธรรมโรงเรียน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
แบบร่วมคิดร่วมทําที่ส่งผลต่อผลการปฎิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 2

1/05/2558 31/08/2558

9

19

-

23-ก.ย.-14

16/10/2557

2558

31

5417650161 นายจักรกฤษณ์ สิริริน

การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ศึกษาศาสตร์

แนวโน้มการใช้ e-Education ในการบริหารงาน
วิชาการสถาบันอุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า

1/01/2558 30/04/2558

9

18

-

10-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

32

5217650427 นางนวรัตน์ แซ่โค้ว

เทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาแบบจําลองโลกเสมือนจริงสําหรับ
บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1/01/2558 30/04/2558

10

1

-

24-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

33

5217650800 นางสาวสุนทรี สกุลพราหมณ์

เทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบยืดหยุ่น สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1/01/2558 30/04/2558

10

1

-

24-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

34

49860372 นายฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร

เทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) ศึกษาศาสตร์

การศึกษาประเด็นนโนบายแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1/04/2558 30/04/2558
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา

6

1

-

01-ส.ค.-14

18/08/2557

2558

35

49860497 นายโสภณ ผลประพฤติ

เทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานบน วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1/04/2558 30/04/2558
เครือข่ายตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง

6

1

-

18-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

วารสารอัล-นูร (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอิสลาม)

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

1/07/2558 31/12/2558

10

19

-

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

20-ก.พ.-14

17/04/2557

2558

36

49860471 นายสมเจตน์ สัตยกิจขจร

เทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) ศึกษาศาสตร์

รูปแบบการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

37

51860864 นางอุไร จันทมัตตุการ

หลักสูตรและการสอน (ภาค
พิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองงาน วารสารบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการพัฒนาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
สวนสุนันทา)
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21

1/07/2558 31/12/2558

8

2

-

19-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

38

46860219 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ

หลักสูตรและการสอน (ภาค
พิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

ฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สกลนคร
ในสาระที่ 1-4 ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1/01/2558 31/03/2558

12

56

-

26-พ.ค.-14

18/08/2557

2558

39

46860805 นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย

หลักสูตรและการสอน (ภาค
พิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

ฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สกลนคร
ในสาระที่ 5-8 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1/01/2558 31/03/2558

12

56

-

26-พ.ค.-14

18/08/2557

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

40

5517650112 นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ

หลักสูตรและการสอน (ภาค
พิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒน่กิจกรรมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่าง วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
โรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
อินโดนีเซียโดยใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วน สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

1/01/2558 30/04/2558

8

1

-

24-เม.ย.-15

16/06/2558

2558

41

5517650180 นายสมเกียรติ อินทสิงห์

หลักสูตรและการสอน (ภาค
พิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ระดับ
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
มัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
ใช้เทคนิคสแกฟโฟลดิง
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/01/2558 30/04/2558

8

1

-

14-พ.ค.-15

16/06/2558

2558

42

51860781 นางสาวพลิสา สุนทรเศวต

หลักสูตรและการสอน (ภาค
พิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1/10/2558 31/10/2558
เฉพาะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

6

2

-

16-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

43

48860522 นายสมหวัง พันธะลี

หลักสูตรและการสอน (ภาค
พิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การวิเคราะห์วรรณกรรมเด็ก สําหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับประถมศึกษาของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

9

1

-

15-พ.ค.-14

16/06/2557

2558

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1/01/2558 30/03/2558

ลําดับ

44

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

5217650702 นายภูริ วงศ์วิเชียร

สาขาวิชา

การวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา (ภาคพิเศษ)

คณะ

ศึกษาศาสตร์

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

อนาคตภาพของคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพครู สาขา วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
นาฏศิลป์ไทย ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560-2569) มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/05/2558 31/08/2558

8

2

-

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

30-มิ.ย.-15

16/07/2558

2558

45

50860188 นางสาวอรนุช หงษาชาติ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ชุมชน

การทํางานหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรสาย วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
วิชาการ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/05/2558 31/08/2558

8

-

-

03-ส.ค.-15

17/08/2558

2558

46

51960037 นายดนัย บวรเกียรติกุล

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการพัฒนา

1/01/2558 30/06/2558

10

1

-

02-พ.ค.-14

16/06/2557

2558

47

49900194 นางสาวพรรณวิภา แพงศรี

เทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมเกษตร

Defatted Copra Meal Hydrolysate as A Novel วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ใน
Candidate for Perbiotic
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1/09/2558 31/12/2558

10

3

-

15-ก.ค.-15

29/07/2558

2558

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา

