ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ระดับคุณภาพ:

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ค่าน้ําหนัก:
จํานวน
:

0.80
60 ฉบับ

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

1

50890060 นายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ ประสิทธิภาพของคอนเดนส์แทนนินในการต้าน
บัณฑิตศึกษา
เชื้อแบคทีเรียของสัตว์น้ํา

วารสารสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

1/05/2558 31/08/2558

25

2

-

06-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

2

50890060 นายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ ผลของการบังคับทางกายภาพและทางเคมีต่อค่า
บัณฑิตศึกษา
โลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของปลาดุก (Clarias
macrocephalus x Clarias gariepinus)

วารสารสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

1/01/2558 30/04/2558

25

1

23-34

-

17/08/2558

2558

3

50890136 นายพรชัย หงษ์ขุนทด

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ ผลของการเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหาร
บัณฑิตศึกษา
ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และการย่อยได้
ของโภชนะในลูกสุกรหย่านม

วารสารสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

1/05/2558 31/08/2558

25

2

-

06-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

4

50890136 นายพรชัย หงษ์ขุนทด

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ ผลของการเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหาร
บัณฑิตศึกษา
ต่อค่าทางโลหิตวิทยาและการฟาโกไซโทซิสของ
เม็ดเลือดขาวในลูกสุกรหย่านม

วารสารสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

1/09/2558 31/12/2558

25

3

-

06-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

5

5329000017 นายไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ Evaluation of High Resolution Melting
บัณฑิตศึกษา
Curve Analysis for Screening Variaton in
Thai Swamp Buffalo Myostatin Gene

วารสารสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

1/09/2558 31/12/2558

25

3

-

15-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

6

5329000173 นางสาวนันทิยา แซ่เตียว

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ ความชุก และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ
บัณฑิตศึกษา
Anaplasma marginale ในโคเนื้อ ในพื้นที่เขต
รักษาพันธุุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุ
ญ รุ ี

สัตวแพทย์มหานครสาร

1/07/2558 31/12/2558

10

2

-

29-ก.ค.-15

16/06/2559

2558

7

50810456 นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์

เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

เกษตร

Situation and Adoption of Soilless Culture วารสารแก่นเกษตร
Technology for Vegetable Production in
Thailand

1/01/2558 31/03/2558

43

1

181-190

23-ก.ย.-14

16/01/2558

2558

8

50810449 ว่าที่ร้อยเอกสมานมิตร พัฒนา

เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

เกษตร

การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการเกษตรพอเพียงของมูลนิธิพระดาบส มหาสารคาม

1/04/2558 30/04/2558

9

พิเศษ

-

27-เม.ย.-15

16/06/2558

2558

9

48810303 นางอําพร แจ่มผล

เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ)

เกษตร

อันตรายด้านจุลินทรีย์และจุดควบคุมวิกฤติของ
การผลิตข้าวมันไก่อาหารกลางวันในโรงเรียน

1/07/2558 31/12/2558

31

2

-

10-มิ.ย.-15

17/08/2558

2558

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.

ลําดับ

10

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

48810303 นางอําพร แจ่มผล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ)

เกษตร

คุณภาพด้านจุลชีววิทยาเพื่อการประเมินจุด
ควบคุมวิกฤติของการผลิตอาหารปริมาณมากใน
โรงอาหารมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษายําไข่ต้ม

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.

1/01/2558 30/06/2558

31

1

141-157

10-มี.ค.-15

17/08/2558

2558

วารสารสมาคมนักวิจัย (สมาคมนักวิจัย)

1/09/2558 31/12/2558

20

3

111-125

22-ก.ค.-15

16/11/2558

2558

11

5318350038 นายพรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

บริหารธุรกิจ

การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นําที่รับผิดชอบต่อ
สังคม

12

46820015

นายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ประมง

Correlation of Cortisol and Heat Shock
Kasetsart University Fisheries
Protein 70 Expression on Stress Responses Research Bulletin
and Streptococcus Infection in Nile Tilapia
(Oreochromis niloticus Linn.)

1/01/2558 31/01/2558

39

1

-

23-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

13

47820063

นายชุมพล ศรีทอง

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ประมง

Water Quality and Hybrid Catfish (Clarias
macrocephalus x C. gariepinus)
Performance in Two Water Recirculating
System: Comparison with a Water
Exchange System

Kasetsart University Fisheries
Research Bulletin

1/09/2558 31/12/2558

39

3

-

09-มี.ค.-15

18/05/2558

2558

14

5217200073 นายเอกชัย ดวงใจ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ประมง

Effect of Salinity on Previtellogenesis
Development of Female Pacific white
Fisheries Research Bulletin

Kasetsart University Fisheries
Research Bulletin

1/09/2558 31/12/2558

39

3

-

20-ม.ค.-15

16/02/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

15

51820066

นายบัญชา นิลเกิด

16

5218100064 นางสาวอันธิกา ธรรมเนียม

17

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

1/09/2558 31/12/2558

39

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ประมง

Pilot Survey of Corallimorpharian
Kasetsart University Fisheries
(Cnidaria) Diversity in the Gulf of Thailand Research Bulletin

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติ)

มนุษยศาสตร์

การศึกษาเชิงประวัติของคําว่า ไหน

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ม.ศรีปทุุม)

5518150130 นางสาวภาวิณี พนมวัน ณ อยุธยา ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ความเป็นเด็กไทยใน
วาทกรรมจากหนังั สืือวัันเด็็กแห่่งชาติิ

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
(มหาวิทิ ยาลััยมหาจุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย)

18

5318150101 นายอดุลย์ คนแรง

ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคําบาลีและ
สันสกฤตในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ
สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
จันทบุรีนฤนาถและพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิย
สถาน ๒๕๔๒

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
1/01/2558 30/04/2558
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

19

5318150039 นายบุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

พลังภาษาในวาทกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1/07/2558 31/12/2558 15

-

1/05/2558 31/08/2558

ฉบับที่ เลขหน้า

3

2

4

30-42

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

-

18/01/2559

2558

130-139

27/07/2558 นิสิตปัจจุบัน

2558

2 (พิเศษ) 445-455

29/07/2558 นิสิตปัจจุบัน

2558

11

1

-

24-เม.ย.-15

29/07/2558

2558

13

2

-

19-พ.ย.-15

18/04/2559

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

20

5318150012 นางณัฐนันท์ คําภา

ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

1/01/2558 30/04/2558
อัตลักษณ์เชิงบวกแฝงนัยเชิงลบต่อคนพิการ:
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอัตลักษณ์ของคนพิการ ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ในสังคมไทย
และศิลปะ

35

1

125-148

29-ม.ค.-15

16/06/2558

2558

21

5518150121 นายภพ สวัสดี

ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์ความเป็น
ผู้หญิงในโฆษณาสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
1/09/2558 31/12/2558
ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปะ

35

3

-

26-พ.ค.-15

17/08/2558

2558

22

5318150055 นางสาวพาทินธิลักษณ์ ศิริชัย

ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

กลวิธีการตั้งชื่อพระราชวังในประเทศไทย

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยี
โ โ อี ีสเทิริ ์น

1/07/2558 31/12/2558

12

2

-

29-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

Paksi prakarana : A-Story-within-a-Story
Technique and the Human-to-Human
Worldview

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1/01/2558 30/04/2558

28

10

-

24-ธ.ค.-14

16/01/2558

2558

ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

หญิงรักหญิงกับการประชดประชัน

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ม.ศรีปทุม)

1/07/2558 31/12/2558

15

2

7-16

14-พ.ค.-15

16/10/2558

2558

23

24

50910181 นายประภาษ เพ็งพุ่ม

5518150075 นางสาวจอมขวัญ สุทธินนท์

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

25

48820088 นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา

พฤกษศาสตร์

วิทยาศาสตร์

Wood characteristics of the indigenous
tree, Sindora siamensis Teijsm .& Miq. in
Thailand

วารสารแก่นเกษตร

1/10/2558 31/12/2558

43

4

-

05-ส.ค.-15

17/08/2558

2558

26

48820088 นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา

พฤกษศาสตร์

วิทยาศาสตร์

กายวิภาคเปรียบเทียบและสมบัติเนื้อไม้วงศ์ถั่ว
สกุล Albizia 2 ชนิด ในประเทศไทย

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

1/07/2558 31/12/2558

20

2

-

03-ส.ค.-15

17/08/2558

2558

27

5517400426 นางสาวนารีรัตน์ ณ นุวงศ์

สถิติ

วิทยาศาสตร์

A New Mixture Pareto Distribution and Its Thailand Statistician (Thai Statistical
Application
Association)

1/07/2558 31/12/2558

13

2

191-207

24-มี.ค.-15

16/07/2558

2558

28

5327500063 นางสาวศุภมาศ ปั้นปัญญา

วิศวกรรมเกษตร

วิศวกรรมศาสตร์

ศึกษาการผลิตน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการแช่ วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
เยือกแข็ง
ประเทศไทย (สวกท.)

1/01/2559 30/06/2559

22

1

-

15-ธ.ค.-15

18/01/2559

2558

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ที่มีต่อ
ระยะช่องว่างของอิเล็กโตรดแบบต่างๆ และการ
ตรวจสอบความเสียหายพื้นผิววัสดุภายหลังการ
เกิดเบรกดาวน์ด้วย SEM
เกดเบรกดาวนดวย

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1/09/2558 31/12/2558

25

3

1-9

20-เม.ย.-15

17/08/2558

2558

29

51850238 นางสาวอุไรรัตน์ เฟื่องสูงเนิน

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

30

5317550033 นายธนาวุฒิ ธนวาณิชย์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

วิศวกรรมศาสตร์

Scheduling Parallel Workflow Applications ECTI Transactions on Computer and
with Energy-Aware on a Cloud Platform Information Technology

1/05/2558 31/05/2558

9

1

252-259

-

18/01/2559

2558

31

5317600014 นายคณิต เจียรกลาง

การบริหารการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

อิทธิพลภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน ผ่าน
วัฒนธรรมโรงเรียน การจัดองค์การในโรงเรียน
และการปฏิฏบัติงานของครูู ที่ส่งผลต่อคุณ
ุ ภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1/10/2558 31/12/2558

29

92

-

01-พ.ค.-14

30/05/2557

2558

32

5317600219 นางสาวสุไม บิลไบ

เทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทตาม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
แนวคิดิ การเรีียนรู้ทางสังั คมทีม่ี ีต่อเจตคติิ
พระจอมเกล้้าพระนครเหนือื
ภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

1/01/2558 30/06/2558

6

1

-

30-พ.ค.-14

16/06/2557

2558

33

51860526 สิบเอกกําธร จิตศิริ

อาชีวศึกษา

ศึกษาศาสตร์

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สถาบัน
การพัฒนาแบบจําลองการฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเครือข่ายการ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ลาดกระบัง)
พอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1/05/2558 31/08/2558

14

2

-

04-มิ.ย.-15

16/06/2558

2558

อาชีวศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอาชีวศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1/05/2558 31/08/2558

29

10

55-70

26-มี.ค.-15

16/06/2559

2558

34

5317600294 นายไกรรัช เทศมี

วารสารสุทธิปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์)

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

35

51860534 นางณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์

อาชีวศึกษา

ศึกษาศาสตร์

ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

วารสารสุทธิปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์)

1/07/2558 30/09/2558

29

91

-

29-พ.ค.-14

16/07/2557

2558

36

51860575 นางสุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล

อาชีวศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หัตถศาสตร์เพื่อ
เสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้โดยการชี้นํา
ตน และการมองเห็นคุุณค่าในตนเองของผูู้
เกษียณอายุราชการ

วารสารสุทธิปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์)

1/01/2558 31/03/2558

29

89

-

29-พ.ค.-14

16/07/2557

2558

37

51860393 นางจิณัฐตา สอนสังข์

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิตคณะครุ
ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฎสุราษฎร์์ธานีี

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
1/02/2558 31/07/2558
ศึกึ ษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

9

2

-

02-มิ.ย.-15

17/08/2558

2558

38

5517600271 นายนันทวุฒิ นิยมวงษ์

วิทยาศาสตร์ศึกษา

ศึกษาศาสตร์

ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในอาจารย์ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1/01/2558 30/04/2558

28

10

-

20-มี.ค.-15

17/08/2558

2558

39

50860592 นายอินทพร จั่นเอี่ยม

การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

พฤติกรรมการบริหารและบรรยากาศโรงเรียนที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงาน
พระพทธศาสนาแห่
พระพุ
ทธศาสนาแหงชาต
งชาติ

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
1/05/2558 31/08/2558
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

4

พิเศษ

-

28-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

40

5517650082 นายระติกรณ์ นิยมะจันทร์

การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

ปัจจัยของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษา

41

5417650129 นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ

การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาข้อความระบุอัตลักษณ์เพื่อสร้างตัวชี้วัด วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน

42

50860428 นางสาวกรรณิการ์ สุสม

การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

ปัจจัยด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร ด้านวิชาการ
และด้า้ นบรรยากาศโรงเรี
โ ยี นทีส่ี ่งผลต่่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยใน
กรุงเทพมหานคร

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทิ ยาลััยราชภััฏภาคเหนืือ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)

43

50860576 นายอดิศร สินประสงค์

การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

44

50860543 นายสังเวียน อ่อนแก้ว

การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

อิทธิพลของบทบาทและคุณลักษณะงานของ
วารสารสุทธิปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ บรรยากาศโรงเรียน บัณฑิตย์)
ที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขนพนฐาน

เผยแพร่ระหว่างวันที่

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
1/02/2558 31/07/2558
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

9

2

147-157

-

18/01/2559

2558

1/01/2558 30/06/2558

6

1

-

30-พ.ค.-15

16/06/2557

2558

1/07/2558 31/12/2558

9

5

-

11-มิ.ย.-15

16/07/2558

2558

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 1/08/2558 31/10/2558

9

2

-

03-ส.ค.-15

17/08/2558

2558

29

91

-

03-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

1/07/2558 30/09/2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

45

5217650401 นางสาวดวงใจ พุทธเษม

เทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

รูปแบบเว็บฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาของอาจารย์ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1/05/2558 31/08/2558

29

10

-

07-ก.ค.-15

29/07/2558

2558

46

5217650419 นายดิเรก สุวรรณฤทธิ์

เทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นสมรรถนะ
ตามแนวการเรียนรู้โดยชี้นําตนเอง

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี

1/07/2558 30/09/2558

12

1

-

30-เม.ย.-14

16/05/2557

2558

47

51860021 นายนิคม เขียวฉ่ํา

อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

แนวปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สถาบัน
โโดยยึึดหลัักการจััดการศึึกษาเชิิงพิิพัฒนาการนิยิ ม เทคโนโลยี
โ โ พี ระจอมเกล้า้ เจ้า้ คุณทหาร
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาดกระบัง)
ประถามศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

1/09/2558 31/12/2558

14

3

-

17-พ.ย.-15

16/12/2558

2558

48

47860671 นางลาวัลย์ ภักดีลิขิต

อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างทองไทยอย่างยั่งยืน วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1/01/2558 30/04/2558

7

1

-

03-มิ.ย.-14

18/08/2557

2558

หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ใช้การทํางาน วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
เป็นฐานเพื่อการบริหารจัดการกลุ่มวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
รายวิชาวีดิทัศน์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยการศกษาแพทยศาสตร
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

9

1

-

12-มี.ค.-14

17/04/2557

2558

49

5217650630 นางสาวศุภจิต รัตนมณีฉัตร

1/01/2558 30/06/2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

50

48860365 นายธนาดล สมบูรณ์

หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น

วารสารสุทธิปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์)

1/04/2558 30/06/2558

29

90

-

25-เม.ย.-14

16/05/2557

2558

51

48860431 นางนันทิภา ยงค์กมล

หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์อิงเทคโนโลยี
วารสารสุทธิปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
สารสนเทศและการสื่อสารระดับประถมศึกษาใน บัณฑิตย์)
โครงการภาษาอังกฤษของโรงเรี
ฤ
ยนสารสาสน์วิเทศ
ราชพฤกษ์

1/07/2558 30/09/2558

29

91

-

01-ก.ค.-14

18/08/2557

2558

52

51860948 นางลลิตา ธงภักดี

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
(ภาคพิเิ ศษ)

ศึกษาศาสตร์

รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการ วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
1/08/2557
วิจิ ัยของอาจารย์์มหาวิิทยาลััยราชภััฏนครราชสีีมา ศึกึ ษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

1/01/2558

9

1

-

21-พ.ค.-14

16/06/2557

2558

53

50860733 นางกฤษณา ชินสิญจน์

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
(ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชา วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)

1/07/2558 31/12/2558

9

5

-

26-ก.ค.-15

17/08/2558

2558

54

50860790 นางบุณยานุช เฉวียงหงส์

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
(ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อ
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
ส่งเสริมสมรรถภาพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
เรียน สําหรับนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)

1/07/2558 31/12/2558

5

9

-

12-มิ.ย.-15

17/08/2558

2558

ลําดับ

55

56

57

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

50860741 นางสาวขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ

5328500091 นายสุเมษย์ หนกหลัง

51950038 นางสาวพรหมปพร นวลแสง

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในการ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาใน
และสังคมศาสตร์ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน: การประยุกต์ใช้
งานวิจัย ม.ศรีปทุม)
มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล ISO 31000

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

1/07/2558 31/12/2558

15

2

วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

-

06-ก.ค.-15

29/07/2558

2558

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
(ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
วารสารศิลปศาสตร์
ความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
นักศึกษาครููหลักสูตู ร 5 ปี ชั้นปีที่ 3
หาดใหญ่
ญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1/01/2558 30/06/2558

7

1

-

10-มิ.ย.-14

16/01/2558

2558

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพื้นที่ต้นน้ํากับการเป็น
เครือื่ งมือื จัดั การสิง่ิ แวดล้อ้ มสรรค์ส์ ร้า้ ง: กรณีถี ํา้
ใหญ่น้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

1/01/2558 30/06/2558

16

1

-

28-เม.ย.-15

16/06/2558

2558

วารสารเกษมบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเกษม
บัณ
ั ฑิิต)

58

5518200048 นายวิโรจน์ ชีวาสุขถาวร

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคปกติ)

สถาปัตยกรรมศาสตร์

การเปลี่ยนเเปลงการใช้พื้นที่ศาสนสถานประจําอ วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์
โรคยาศาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

1/01/2558 31/12/2558 2558

12

46-69

7/07/2558

29/07/2559 2558

59

51900108 นายเสถียรพงษ์ ขาวหิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)

สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและ
ความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ ชายฝั่ง
ทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อัอนเนองมาจาก
พฒนาสงแวดลอมแหลมผกเบย
นเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี

1/04/2558 30/06/2558 38

2

167-179

2/01/2558

15/08/2559 2558

วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลําดับ

60

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

51900108 นายเสถียรพงษ์ ขาวหิต

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)

คณะ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อบทความ

องค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนพืชในท่อทางเดิน
อาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix) บริเวณ
ชายฝั่งแหลมผักเบี้ย:โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวลด้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก
พระราชดําํ ริิ จัังหวััดเพชรบุรี

ชื่อวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

เผยแพร่ระหว่างวันที่

1/04/2558 30/06/2558 43

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า

2

212-221

วันที่ตอบรับ

1/01/2443

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่ตีพิมพ์

15/08/2559 2558

