ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ระดับคุณภาพ:

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ค่าน้ําหนัก:
จํานวน:

0.60
174 ฉบับ

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

1

5326000067 นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

การประเมินอัลลิโลพาธีของกล้วยไม้สกุลหวายโซเนีย
บอม 17 ดัดแปลงพันธุกรรม

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/01/2558 28/02/2558

1

46

-

17-ธ.ค.-14 16/01/2558

2558

2

51690675

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผลของการบําบัดน้ําทิ้งจากเครื่องซักผ้าโดยใช้ไม้
ประดับบางชนิดในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง

Thai Journal of Science and
Technology (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต

1/09/2558 31/12/2558

4

3

-

29-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

3

5526000061 นายภัคธร ลาภบริบูรณ์

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

การศึกษาวิธีปฎิบัติต่อผลลองกองเพื่อการส่งออก

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/01/2558 28/02/2558

46

1

51-62

21-พ.ย.-14 16/01/2558

2558

4

51610400

คหกรรมศาสตร์

เกษตร

ความสัมพันธ์ของสารอาหารหลักกับดัชนีมวลกายของ วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (สมาคมคห
วัยรุ่น: กรณีศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์)

1/01/2558 30/04/2558

58

1

15-25

31-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

5

5214100060 นายวัสสกร มณีนลิ

คหกรรมศาสตร์

เกษตร

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ําตาลในพลาสมา
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (สมาคมคห
ของผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
เศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
กรณีศึกษา คลินิกผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลตะกั่วป่า ราชินูปถัมภ์)
จังหวัดพังงา

-

-

-

24-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

6

5514100685 นายกู้เกียรติ เวียงหฤทัย

คหกรรมศาสตร์

เกษตร

ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในอําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

58

1

4-14

31-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

นายวิเชียร พุทธศรี

นางสาวลลิดา เจริญวิเศษ

วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (สมาคมคห
เศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์)

-

-

1/01/2558 30/04/2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

7

51611564

8

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวโสภิดา ศรีวิลัยวรรณ

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ
46

-

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

23-เม.ย.-15 17/08/2558

2558

พืชสวน

เกษตร

ผลของการขาดน้ําหลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและ
อายุการปักแจกันของช่อดอกหงส์เหิน

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/05/2558 31/08/2558

2

5514100367 นางสาวปาริฉัตร บุญยืน

พืชสวน

เกษตร

ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของ
เมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/09/2558 31/12/2558

46

9

5614101187 นางสาวกมลทิพย์ แสนสม

พืชสวน

เกษตร

การปรับปรุงพันธุ์มันเทศประด้บด้วยการชักนําให้เกิด วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
การกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/09/2558 31/12/2558

46

10

5514101193 นางสาวชตชนก
นางสาวชิตชนก มาลาวสุ
มาลาวิสททธิธ์

พืชสวน (ภาคปกต)
พชสวน
(ภาคปกติ)

เกษตร

ผลของนาสกดจากเศษเหลอใชของตนมะเขอเทศเปน
ผลของน้
ําสกัดจากเศษเหลือใช้ของต้นมะเขือเทศเป็น วารสารวิ
วารสารวทยาศาสตรเกษตร
ทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
สารละลายธาตุหารสําหรับปลูกผักกาดหอมในระบบ วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)
ไฮโดรพอนิกส์

1/09/2558 31/12/2558

46

11 5624100931 นายเบญจพล ศรีทองคํา

โรคพืช

เกษตร

การจําแนกเชื้อรา Fusarium species จากพืชอาศัย วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
ต่างๆ ด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และเครื่องหมาย ISSR วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/09/2558 31/12/2558

46

12

5724100495 นายสัณฐิติ บินคาเดอร์

โรคพืช (ภาคปกติ)

เกษตร

ความละเอียดในการประเมินพื้นที่เกิดโรคโดยใช้ภาพ
3D เเละภาพถ่ายพืชในรูป 2D

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/09/2558 31/12/2558

46

3/1 469-472
(พิเศษ)

-

29/07/2559

2558

13

5724100487 นายสรรเสริญ รังสุวรรณ

โรคพืช (ภาคปกติ)

เกษตร

การปรับปรุงสารสกัดสมุนไพรชนิดสําเร็จรู) เพื่อ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนส

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/09/2558 31/12/2558

46

3/1 339-342
(พิเศษ)

-

29/07/2559

2558

14

5614100750 นางสาวนุชสรา คํามัน

ส่งเสริมการเกษตร (ภาคปกติ)

เกษตร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

วารสารการวิจัยกาสะลองคํา (สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

1/07/2559 31/12/2559

9

23/12/2558 15/08/2559

2558

3
613-616
(พิเศษ)

16/05/2559

2558

19-มิ.ย.-15 29/07/2558

2558

3 พเศษ
พิเศษ 225
225-228
228 26/08/2558 15/08/2559

2558

3

3

2

-

-

-

-

07-ส.ค.-15 16/03/2559

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

15 5314101459 นายนพพร ชุบทอง

ส่งเสริมการเกษตร

เกษตร

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ํามันของ
เกษตรกร อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1/09/2558 31/12/2558

10

3

53-63

10-พ.ย.-15 16/12/2558

2558

16 5614100768 นางสาวเบญจวรรณ นานรัมย์

ส่งเสริมการเกษตร

เกษตร

ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการแหล่งน้ําใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
ไร่นานอกเขตชลประทาน อําเภอหนองหงส์ จังหวัด วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)
บุรีรัมย์

1/09/2558 31/12/2558

3

46

-

06-ก.ค.-15 29/07/2558

2558

17 5614100784 นางสาววนิดา ดาวเรือง

ส่งเสริมการเกษตร

เกษตร

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มตี ่อการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จํากัด อําเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/05/2558 30/06/2558

46

3

-

20-พ.ค.-15 16/06/2558

2558

18 51612232

สัตวบาล
สตวบาล

เกษตร

การประเมนเครองแลคโตสตารในการวเคราะห
การประเมิ
นเครื่องแลคโตสตาร์ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงพาณิชย์ของน้ํานมดิบ

วารสารวทยาศาสตรเกษตร
วารสารวิ
ทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/09/2558 31/12/2558

46

3

-

10-กก.ค.
10
ค -15
15 17/08/2558

2558

19 5624100515 นายรัฐพงษ์ จันทคณานุรักษ์

วิจัยและพัฒนาการเกษตร

เกษตร

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรกับการพัฒนาการ
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตําบล
นางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/09/2558 31/12/2558

8

3

314-328 09-ต.ค.-15 16/12/2558

2558

20 5424100538 นายธิติภูมิ สายะสนธิ

พืชไร่

เกษตร

ผลของความถี่ของการให้น้ําและสูตรปุ๋ยต่อสบู่ดํา

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/09/2558 31/12/2558

46

21 5524100114 นายณัฐพงศ์ รอดเพชร

พืชไร่

เกษตร

การตรวจสอบลักษณะโพรลีนภายใต้สภาพแล้งใน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรือนของพันธุ์อ้อยจากต่างคู่ผสม และการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์
ความสัมพันธ์กับผลผลิตอ้อยในสภาพแปลงอาศัยน้ําฝน (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเ

1/05/2558 31/12/2558

4

2

22 5524100149 นางสาวทิพย์สุดา อุยพานิช

พืชไร่

เกษตร

การตรวจสอบศักยภาพการใช้ลักษณะไกลซีนบีเท
นภายใต้สภาวะแล้งในโรงเรือนในการคัดเลือกพันธุ์
อ้อยที่มีผลผลิตสูงในสภาพแปลง

1/05/2558 31/08/2558

4

2

นางสาวสิรินทรา ไสยสมบั
นางสาวสรนทรา
ไสยสมบตติ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเ

3
447-480
(พิเศษ)

-

16/05/2559

2558

-

04-ส.ค.-15 17/08/2558

2558

-

04-ส.ค.-15 17/08/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

23 5524100157 นางสาวทิวาพร กาฬภักดี

พืชไร่

เกษตร

การประเมินอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิตอ้อยและซ๊ซ๊เอสในอ้อยตอชุดพันธุ์กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเ

1/05/2558 30/08/2558

4

2

-

25-พ.ค.-15 16/06/2558

2558

24 5624100892 นายสมชาย ชุมโจม

พืชไร่

เกษตร

การตรวจสอบการให้น้ําหยดที่เหมาะสมต่อผลผลิต
ของอ้อยพันธุ์กําแพงแสน

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเ

1/09/2558 31/12/2558

4

3

13-25

21-ก.ย.-15 16/10/2558

2558

25 5624100892 นายสมชาย ชุมโจม

พืชไร่

เกษตร

ผลของการให้น้ําหยดต่อลักษณะทางคุณภาพของอ้อย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พันธุ์กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเ

1/09/2558 31/12/2558

4

3

26-38

21-ก.ย.-15 16/10/2558

2558

26 5524100416 นายธรรมธวช
นายธรรมธวัช แสงงาม

วิวทยาศาสตรและเทคโนโลยการ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน

เกษตร

ผลของสารฮวมกและแคลเซยมซลเกตทมตอการ
ผลของสารฮิ
วมิกและแคลเซียมซิลิเกตที่มีต่อการ
วารสารวทยาศาสตรและเทคโนโลย
วารสารวิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจริญเติบโตของแตงเทศพันธุ์ และสมบัติบางประการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเ
ของดินชุดกําแพงแสน

1/01/2558 30/04/2558

4

1

-

06-กก.ค.
06
ค -15
15 17/08/2558

2558

27 5524100505 นายวัชรพงษ์ พิทักษ์ภากร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน

เกษตร

ผลของ 2,4-D และพาราควอตต่อการเจริญเติบโตและ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตรึงไนโตรเจนของไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดจากดินนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเ

1/05/2558 31/08/2558

4

2

-

09-มิ.ย.-15 17/08/2558

2558

28 5524100599 นายอานนท์ ทัศยานนท์ชัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน

เกษตร

การคัดเลือกไซยาโนแบคทีเรียสร้างเฮทเทอโรซีสต์
บางชนิดเพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจนสําหรับปลูกข้าว

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเ

1/09/2558 31/12/2558

4

3

1-13

25-ก.ย.-15 16/11/2558

2558

29 5524101269 นายณัฐวุฒิ เอ้งฉ้วน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน

เกษตร

ผลของการใส่เถ้าไม้ยางพาราต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตข้าวในดินกรด

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเ

1/09/2558 31/12/2558

4

3

-

20-ต.ค.-15 16/12/2558

2558

30 5624101147 นางสาวบูรนา วงษาราม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน

เกษตร

ผลของการจัดการดินต่อคุณภาพดินและการกักเก็บ
คาร์บอนในดินที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ
4452

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเ

1/05/2558 31/08/2558

4

2

-

30-มิ.ย.-15 17/08/2558

2558

ลําดับ
31

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

5614101322 นางสาวขวัญหทัย ห่วงแสง

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

3/1( 437-440 28/05/2558 15/08/2559
พิเศษ)

2558

เทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาคปกติ) เกษตร

การลดความชื้นข้าวเปลือกในยุ้งฉางขนาดเล็กด้วยลม วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
ร้อนจากระบบท่อ
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/09/2558 31/12/2558

46

32 5524100815 นางสาวปณาลี ภู่วรกุลชัย

วิทยาการพืชสวน

เกษตร

การประเมินพันธุ์ฟักทองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์เพิ่ม
ปริมาณสารเบต้าแคโรทีน

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/09/2558 31/12/2558

46

3

-

22-พ.ค.-15 18/01/2559

2558

33 5414150427 นางสาวรชฏวรรณ เพียรบุบผา

คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

เกษตร

วิตามิน เกลือแร่ ที่ได้รับจากการบริโภคผักและผลไม้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์
ศรัทธาทํา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (สมาคมคห
เศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์)

-

-

-

-

-

05-ก.ย.-14 16/09/2557

2558

34 5414150567 นางสาวอารรตน
นางสาวอารีรัตน์ ชนศร
ชินศรี

คหกรรมศาสตร์ (ภาคพเศษ)
คหกรรมศาสตร
(ภาคพิเศษ)

เกษตร

ความพงพอใจทมตอเครองแตงกายทไดรบตามสทธ
ความพึ
งพอใจที่มีต่อเครื่องแต่งกายที่ได้รับตามสิทธิ
กําลังพลของทหารกองประจําการกองทัพบกในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารคหเศรษฐศาสตร (สมาคมคห
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์)

-

-

-

-

-

27-พพ.ย.
27
ย -14
14 16/01/2558

2558

35 5414150435 นางสาวรัชวรรณ จันทเขต

คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

เกษตร

สภาวะการสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษา สังกัด
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตอําเภอ ภัฏสุรินทร์
เมือง จังหวัดสุรินทร์

8

2

68-75

18-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

36 5714150333 Mr.Mgaya Athumani MAUMBA เกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) เกษตร

The Integral Effect of Seed Priming
Technology and Systems of Rice
Intensification for Sustainabiligy of Rice
Production under Acid Sulfate Soil

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (สมาคม
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ)

1/07/2558 31/12/2558

-

-

46

3 พิเศษ 733-736

-

16/06/2559

2558

37 5615353325 ร้อยเอกหญิงสุนิสา ธิปัตย์

บริหารธุรกิจ (สปท.)

บริหารธุรกิจ

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการรับรองมาตรฐาน
วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก (กรมแพทย์
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลกองทัพบก ทหารบก)

1/04/2558 30/06/2558

68

2

-

10-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

38 5415353411 นาวาอากาศตรีหญิงกุลวรรณ
อาจกล้า

บริหารธุรกิจ (สปท.)

บริหารธุรกิจ

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าสายการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
บินต้นทุนต่ํา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

1/06/2558 30/09/2558

6

3

-

03-มี.ค.-14 16/07/2557

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

39 5415353470 นายปิยพล ควรสุทธิ์

บริหารธุรกิจ (สปท.)

บริหารธุรกิจ

ผลกระทบด้าน กลยุทธ์ธุรกิจ คุณภาพการบริการของ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ร้านค้าปลีก และคุณภาพสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีของลูกค้า: กรณีศึกษาสินค้า Do-it-yourself ของ
ร้านค้าปลีก

1/02/2558 31/05/2558

6

2

-

31-ต.ค.-13 18/11/2556

2558

40 5415353488 นางสาวพัชรี สําอางเนตร

บริหารธุรกิจ (สปท.)

บริหารธุรกิจ

แบบจําลองปัจจัยภายในองค์การที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ

วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

1/02/2558 31/05/2558

6

2

80-92

31-ต.ค.-13 18/11/2556

2558

41 5415353534 พันตรีหญิงสุดารัตน์ ชาติวิริยะสกุล บริหารธุรกิจ (สปท.)

บริหารธุรกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการศึกษา
หลักสูตรวิชาทหารและแรงจูงใจในการศึกษาต่อใน
หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 โรงเรียนรักษา
ดินแดน ศูนย์การกําลังสํารอง

วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

1/06/2558 30/09/2558

6

3

-

03-มี.ค.-14 17/04/2557

2558

42 48710081

ภาษาศาสตร์ประยกต์
ภาษาศาสตรประยุ
กต

มนษยศาสตร์
มนุ
ษยศาสตร

การวเคราะหการเปลยนแปลงของคาศพทการ
การวิ
เคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคําศัพท์การ
ประกอบอาหารไทยถิ่นเหนือของคนสามช่วงอายุใน
จังหวัดเชียงใหม่

วารสารมนุษยศาสตร
วารสารมนษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1/01/2558 30/06/2558

22

1

-

04-สส.ค.
04
ค -14
14 18/08/2557

2558

43 5415100776 นางสาววรารัตน์ ไชยทรัพย์อนันต์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์

มนุษยศาสตร์

โครงสร้างการเน้นพยางค์และจังหวะเพลงเรือ

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยหัว 1/07/2558 31/12/2558
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

10

20

-

28-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

44 5615100257 นางสาวอุษณา สุขเสมา

นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

มนุษยศาสตร์

อัตลักษณ์และการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชัน
ของพิกซาร์สตูดิโอ

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

12

1

-

08-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

45 51710937

ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

การเปรียบเทียบคําศัพท์ตามหมวดต่างๆ ของภาษาถิ่น วารสารสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ผู้ไทในจังหวัดอํานาจเจริญกับภาษาไทยมาตรฐาน
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

1/07/2558 31/07/2558 2558

2

-

28-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

การใช้ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ วารสารศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัย
พืช
อุบลราชธานี)

1/07/2558 31/12/2558

2

-

03-ก.ค.-15 29/07/2558

2558

นางสาวอิสรีย์ สวางด
นางสาวอสรย
สว่างดี

นางสาวสุพิชญา ไกรกล

46 5615150335 นางสาวรัตนาภรณ์ สืบสนิท

1/10/2557 31/03/2558

11

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

1/10/2557 31/03/2558

12

1

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

-

08-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

47 5615150084 นายคงภัทร์ บุณยะมาน

นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
(ภาคพิเศษ)

มนุษยศาสตร์

สื่อสารการเมืองและสังคมผ่านภาพยนตร์รางวัลปาล์ม วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
ทองคํา
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

48 50630417

วนผลิตภัณฑ์

วนศาสตร์

การเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคของไม้และถ่าน วารสารวนศาสตร์
ในไม้ใบกว้าง 10 ชนิด

-

-

34

-

-

28-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

49 5414300801 นางสาววรรณพร แป้นนวล

การจัดการทรัพยากรป่าไม้

วนศาสตร์

การประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในป่าพรุ วารสารวนศาสตร์
ควนเคร็งหลังจากเกิดไฟป่าอย่างรุนแรง เมื่อปี พ.ศ.
2555 ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

-

-

34

-

-

07-พ.ย.-14 16/01/2558

2558

50 5414300607 นายศวทญญู
นายศิวทัญญ พวงทองแค

อุทยาน นันนทนาการ
อทยาน
นทนาการ และการ
ท่องเที่ยว

วนศาสตร์
วนศาสตร

ชนดด และจานวนชนขยะในบรเวณหาดโละดาลม
ชนิ
และจํานวนชิ้นขยะในบริเวณหาดโละดาลัม
เกาะพีพีดอน

-

-

34

-

-

11-พพ.ย.
11
ย -14
14 16/06/2558

2558

51 5414300585 นายวรายุส ชุณหวงศ์

อุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว

วนศาสตร์

การใช้ประโยชน์พื้นที่ของกวางป่าและมนุษย์ใน
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (คณะวนศาสตร์
บริเวณป่าฟื้นฟูริมลําน้ําแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

22

1

-

27-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

52 51630614

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

ลักษณะทางกายวิภาคของเซลล์ผิวของใบไผ่บางชนิด
ในสกุล Bambusa Dendrocalamus และสกุล
Gigantochloa

วารสารวนศาสตร์

-

-

34

-

-

22-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

53 5314300346 นายรุจิระ มหาพรหม

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

Population Density and Morphometry Analysis วารสารวนศาสตร์
for Sex Determination in Varanus salvator
from Bangkacho, Samutprakran Province

-

-

34
(2015)

-

-

08-ธ.ค.-15 18/01/2559

2558

54 5514300773 นางสาวอัจฉรา จิ้งจ่าย

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่อการกระจายของพรรณ
ไม้ป่าดิบเขาระดับต่ําบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

-

-

34

-

-

19-มิ.ย.-14 18/08/2557

2558

นางสาวศิริลักษณ์ สุขเจริญ

นางสาวเทพวลี คะนานทอง

วารสารวนศาสตร์
วารสารวนศาสตร

วารสารวนศาสตร์

1/01/2558 31/12/2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

55 5514300650 นายยุทธภูมิ หยดย้อย

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้
วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและ
ประโยชน์ที่ดินบริเวณตําบลไทยสามัคคีต่อถิ่นที่อาศัย สารสนเทสภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
ของกระทิง ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

1/01/2558 30/04/2558

16

1

-

16-ม.ค.-15 16/04/2558

2558

56 51630473

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

ระบบการสืบพันธุ์ของค้างคาวยักษ์สามหลืบ
(Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823))

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1/01/2558 31/12/2558

22

1

-

28-พ.ค.-15 16/07/2558

2558

57 5414300356 นางสาวช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

ลักษณะเสียงร้องของชะนีมือขาวเพศผู้ (hylobates
lar) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1/01/2558 31/12/2558

22

1

-

16-มิ.ย.-15 29/07/2558

2558

58 5414300364 นางสาวณฐธดา
นางสาวณัฐธิดา สทธรตน
สิทธิรัตน์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
วทยาศาสตรชวภาพปาไม

วนศาสตร์
วนศาสตร

นินเวศวทยาของกวางปา
เวศวิทยาของกวางป่า (Cervus unicolor Kerr,
1972) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัด
กาญจนบุรี

วารสารสตวปาเมองไทย
วารสารสั
ตว์ป่าเมืองไทย (คณะวนศาสตร
(คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1/01/2558 31/12/2558

22

1

-

14-พพ.ค.
14
ค -15
15 29/07/2558

2558

59 5514300544 นางสาวกิตติวรา ศิริภัทรนุกุล

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

ความหลากหลายชนิด และความมากมาย ของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลัก
พระ จังหวัดกาญจนบุรี

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1/01/2558 31/12/2558

22

1

-

14-พ.ย.-14 16/01/2558

2558

60 5514300561 นางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

ชนิดเหยื่อ และการใช้พื้นที่อาศัยของหมาใน
(Cuonalpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1/12/2558 31/12/2558

22

1

-

13-มี.ค.-15 16/06/2558

2558

61 5514300595 นายทรงวิทย์ ดีสีใส

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

โครงสร้างเสียงและการประเมินประชากรของสัตว์
สะเทินน้ําสะเทินบกอันดับกบ เขียด (Order Anura)
โดยใช้เสียงร้องในเขตรัษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
จังหวัดฉะเ

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1/01/2558 31/12/2558

22

1

-

24-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

62 5514300609 นายนรเศรษฐ์ เขียวศรี

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

การติดตามประชากร และการกระจายของควายป่า
(Bubalus bubalis Linnaeus, 1758) ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1/12/2558 31/12/2558

22

1

-

25-พ.ค.-15 16/06/2558

2558

นางสาวเจนจิรา ฟุ้งจันทึก

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

63 5514300676 นางสาวยุวลักษณ์ ชนะชัย

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูก วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (คณะวนศาสตร์
ด้วยนมขนาดเล็ก ในป่าเบญพรรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

1/01/2558 31/12/2558

22

1

-

14-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

64 5514300722 นายวิทยา เทือกเถาว์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

วนศาสตร์

ความชุกชุมและการใช้พื้นที่อาศัยของสมเสร็จ
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (คณะวนศาสตร์
(Tapirusindicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1/01/2558 31/12/2558

22

1

-

17-เม.ย.-15 17/08/2558

2558

65 5514300323 นายมานะ หนูแก้ว

เทคโนโลยีวนวัฒน์

วนศาสตร์

ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้น
ต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วารสารวนศาสตร์

-

-

34

-

-

26-ธ.ค.-14 16/01/2558

2558

66 5514300391 นายอทธพงศ
นายอิทธิพงศ์ วรรณลงกา
วรรณลังกา

เทคโนโลยีวนวัฒน์
เทคโนโลยวนวฒน

วนศาสตร์
วนศาสตร

มวลชวภาพเหนอพนดน
มวลชี
วภาพเหนือพื้นดิน และปรมาณสารอาหารใน
และปริมาณสารอาหารใน
สวนไผ่ที่มีอายุต่างกัน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่

วารสารวนศาสตร์
วารสารวนศาสตร

-

-

34

-

-

02-มิม.ย.
02
ย -14
14 16/06/2557

2558

67 5414350086 นางสาวพีรชา มณีชาติ

การบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

วนศาสตร์

การทดลองพันธุ์ไม้โตเร็วที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวน
เกษตรตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด

วารสารวนศาสตร์

-

-

34

-

-

24-มิ.ย.-14 18/08/2557

2558

68 5414350302 นางสาวราตรี นินละเอียด

การบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

วนศาสตร์

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนพื้นที่หาดสระบัว ตําบล
ท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วารสารวนศาสตร์

-

-

34

-

-

15-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

69 5514350011 นางสาวเกษราภรณ์ อุ่นเกิด

การบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

วนศาสตร์

การประเมินมูลค่าคาร์บอนที่กักเก็บในไม้ยืนต้นของป่า วารสารวนศาสตร์
ชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ

-

-

34

-

-

23-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

70 5514350037 นายอภิชาติ กาพย์มณี

การบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

วนศาสตร์

การตลาดและการวิเคราะห์ทางการเงินของไม้สักใน
สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

-

-

34

-

-

23-มิ.ย.-14 16/07/2557

2558

วารสารวนศาสตร์

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

71 5514350223 นางสาวรัชดา ศรีศักดิ์บางเตย

การบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

วนศาสตร์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน วารสารวนศาสตร์
ของชุมชนตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

72 5514350258 นางวรลักษณ์ จินดาเวช

การบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

วนศาสตร์

การผลิตน้ํามันกฤษณาในพื้นที่ศึกษาจังหวัดจันทบุรี

73 5514350398 นายอานนท์ เชื้อไพบูลย์

การบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

วนศาสตร์

สังคมของนกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ วารสารวนศาสตร์

74

จุจลชี
ลชววทยา
ววิทยา (ภาคปกต)
(ภาคปกติ)

วิทยาศาสตร์
วทยาศาสตร

Amino functionalized Ferromagnetic
Amino-functionalized
Nanoparticles for the Rapid Separation and
Concentration of Pathogenic Campylobacter
jejuni

5414400121 นายวทวส
นายวิทวัส ศรี
ศรจนทรบุ
จันทร์บญ

วารสารวนศาสตร์

Journal of Materials Science and
Applied Energy (ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
พลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและ

เผยแพร่ระหว่างวันที่
-

-

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

34

-

-

05-มิ.ย.-14 16/07/2557

2558

34

-

-

03-พ.ย.-14 17/11/2557

2558

34

-

-

06-ม.ค.-15 16/01/2558

2558

1/05/2558 31/08/2558

4

2

11-77

1/05/2558 15/08/2559

2558

1/01/2558 30/04/2558

-

-

75 50641885

นางสาวทัศนีย์ น้าเจริญ

สถิติ

วิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การจําแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลในแต่ละกลุ่ม วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1/04/2558 30/04/2558
กรณีศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

6

1

-

02-ส.ค.-14 18/08/2557

2558

76 50642024

นางสาวอัญชุลี ปิ่นทองพันธ์

สถิติ

วิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีสําหรับ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1/04/2558 30/04/2558
การแจกแจงแบบปกติ

6

1

-

02-ส.ค.-14 18/08/2557

2558

77 5525700140 นายวิกรม พันธุ์เล่ง

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

การวิเคราะห์กิจกรรมการเคลื่อนที่และทักษะที่ใช้ขณะ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
แข่งขันของผู้รักษาประตูฟุตซอลระดับอาชีพ

1/07/2558 31/07/2558

15

1

-

27-พ.ค.-15 16/06/2558

2558

78 5625700052 นายทรงเดช สิงห์ชู

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

การอบอุ่นร่างกายด้วยเทคนิคโพสต์แอคทิเวชั่น โพเท วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
นทีเอชั่น : ผลแบบเฉียบพลันที่มีต่อพลังของกล้ามเนื้อ
ความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไว

1/05/2558 31/08/2558

15

2

-

09-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

20-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

331-342 08-ก.ย.-15 16/03/2559

2558

79 5625700079 นายพงศา โพชัย

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ผลของการอบอุ่นร่างกายแบบโพสต์แอกทิเวชั่น โพ
เทนทิเอชั่น ที่ส่งผลต่อ ความเร็ว และเฮช รีเฟล็กซ์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

1/12/2558 31/12/2558

15

2

80 5625700061 นายธีรวิทย์ อินต๊ะปัญญา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ความเชื่อมั่นในการฝึกของผู้ฝึกสอนกีฬาระดับเยาวชน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
(สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย)

1/12/2558 31/12/2558

15

2

81 5525700166 นางสาวสุกัญญา สายประเสริฐ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

การทํานายพลังอนากาศนิยมจากการทดสอบการ
กระโดดรูปแบบต่างๆ ในนักกีฬาฟุตซอล

1/07/2558 31/12/2558

41

2

-

08-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

82 50770239

วิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพเศษ)
วทยาศาสตรการกฬา
(ภาคพิเศษ) วทยาศาสตรการกฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

ผลของการออกกาลงกายกลามเนอแกนลาตวรวมกบ
ผลของการออกกํ
าลังกายกล้ามเนื้อแกนลําตัวร่วมกับ วารสารวทยาศาสตรและเทคโนโลยการกฬา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
การให้ความร้อนตื้นและการนวดที่มีต่อความอดทน
ของกล้ามเนื้อหลังในผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง

1/12/2558 31/12/2558

15

2

-

29-มิม.ย.
29
ย -15
15 29/07/2558

2558

83 5625750068 นายธนพล มีเดช

วิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) วิทยาศาสตร์การกีฬา

ผลแบบเฉียบพลันของการนั่งพักและการยืดเหยียด วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
กล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่โดยใช้ระยะเวลาที่ต่างกัน ที่มี
ต่อความเร็วในท่าฟร้อนท์ครอว์ลระยะทาง 50 เมตร
ของนักกีฬาว่ายน้ํา

1/07/2558 31/07/2558

15

1

-

20-เม.ย.-15 16/06/2558

2558

84

5314500205 นางสาวพิริยา อิศริวรรณ

วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ)

วิศวกรรมศาสตร์

การเสื่อมสภาพของสารละลายเชิงซ้อน Fe-EDTA ใน วารสารวิศวกรรมสาร มก.
ปฏิกรณ์หมุนเวียนอัตโนมัติ สําหรับการกํากัด
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ : อิทธิพลชนิดสารละลายบัฟเฟอร์

1/07/2558 30/09/2558

93

28

19-30

31/07/2557 17/11/2557

2558

85

5314502674 นางสาวปิยะพร ศรีเหนี่ยง

วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ)

วิศวกรรมศาสตร์

การจําลองกระบวนการเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์แทปที่ วารสารวิศวกรรมสาร มก.
มีสารทําปฏิกิริยาสองชนิด

1/01/2558 31/03/2558

91

28

1-12

20/05/2556 17/06/2556

2558

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตร์

ระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสม
วารสารวิจัยพลังงาน (สถาบันวิจัยพลังงาน
สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สําหรับผู้ใช้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ไฟที่มีการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งาน

1/09/2558 31/12/2558

12

2

-

26-มิ.ย.-15 16/07/2558

2558

นางสาวรักชนก อมรปิ
นางสาวรกชนก
อมรปยะกจ
ยะกิจ

86 5414500703 นายธีระภัทร์ แมนมิตร

วารสารสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ

-

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

87 5514503577 นางสาวธิรดา สามศรี

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมศาสตร์

การจัดการชาร์ทรถยนต์ไฟฟ้าตามเวลาจริงโดยการ
วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
รักษาระดับความต้องการใช้กําลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ไฟฟ้ากําลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัด
อุบลราชธานี)
การพลังงาน

1/01/2558 30/06/2558

8

1

-

25-พ.ย.-14 16/12/2557

2558

88

5414501947 นายศรวงศ์ชัย วันนะสด

วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ)

วิศวกรรมศาสตร์

ศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ําเพื่อการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็ก

วารสารวิศวกรรมสาร มก.

1/04/2558 30/06/2558

92

28

55-60

27/03/2557 17/04/2557

2558

89

5214501391 นายภณภณ ปัญจมณี

วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ)

วิศวกรรมศาสตร์

ระบบปากกาอัลตร้าโซนิคเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล วารสารวิศวกรรมสาร มก.
การเขียนสําหรับคอมพิวเตอร์

1/04/2558 30/06/2558

92

28

1-8

10/07/2557 18/08/2557

2558

90

49657992 นายพเชษฐ
นายพิเชษฐ วงษ์
วงษเคยม
เคี่ยม

วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกต)
วศวกรรมไฟฟา
(ภาคปกติ)

วิศวกรรมศาสตร์
วศวกรรมศาสตร

การพยากรณพลงงานไฟฟาของ
การพยากรณ์
พลังงานไฟฟ้าของ กฟภ
กฟภ. โดยใชวธการ
โดยใช้วิธีการ
แยกส่วนประกอบร่วมกับการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงซ้อน

วารสารวิศวกรรมสาร มก
วารสารวศวกรรมสาร
มก.

1/01/2558 31/03/2558

91

28

31-40
31
40

91

51657054 นายชาญณรงค์ สุขสมานพาณิชย์ วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ)

วิศวกรรมศาสตร์

การจัดสรรกําลังไฟฟ้าสํารองอย่างเหมาะสมที่สุดใน
ตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายแบบทวิภาคี

วารสารวิศวกรรมสาร มก.

1/07/2558 30/09/2558

93

28

วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิธีการจัดกลุ่มใหม่ (วิธีความน่าจะเป็นพัซซี่ซีมีนสอง
ขั้นตอน) สําหรับจัดกลุ่มโพรไฟล์ภาระ

วารสารวิศวกรรมสาร มก.

1/01/2558 31/03/2558

91

93 5614500685 นางสาวเอมอมร พรหมบุบผา

วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมศาสตร์

ผลของการลดลงของอุณหภูมิการทําละลายใน
กรรมวิธีทางความร้อนและการจําลองสภาวะการใช้
งานที่อุณหภูมิสูงต่อโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสม
พิเศษ IN-738

วารสารโลหะ วัสดุ และแร่

1/06/2558

1/06/2558

94 5514551091 นางสาวจุฑามาศ หิรัญอุทก

วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาค
พิเศษ)

วิศวกรรมศาสตร์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ
วารสารวิศวกรรมสาร มก.
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

-

-

92

5314500841 นายกรัณย์ ตันทวีวงศ์

-

17/06/2556

2558

41-52

4/08/2557 18/08/2557

2558

28

24-30

31/05/2556 17/06/2556

2558

25

1

69-75

01-ม.ค.-15 18/01/2559

2558

-

-

-

07-เม.ย.-15 18/05/2558

2558

ลําดับ
95

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

5514554767 นางสาวน้ําฝน ยอดดี

วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาค
พิเศษ)

วิศวกรรมศาสตร์

การจําลองรูปแบบการกระจายมลพิษทางเสียงจาก
การจราจรบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

วารสารวิศวกรรมสาร มก.

1/07/2558 30/09/2558

93

28

53-59

27/05/2557 18/08/2557

2558

96 5614551981 นางสาวศิริพร ตรีธาร

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหาร (ภาคพิเศษ)

วิศวกรรมศาสตร์

ความถูกต้องของการรังวัดด้วยภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขับ สําหรับงานออกแบบเรขาคณิต:
กรณีศึกษา โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา

วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกลและ
สารสนเทสภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

1/01/2558 30/04/2558

16

1

-

02-มี.ค.-15 16/06/2558

2558

97

50657881 นายวิทยา จันทร์เผ่าแสง

เทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)

วิศวกรรมศาสตร์

การวิเคราะห์เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต
สําหรับชิ้นงานโดยวิธีวิเคราะห์อาการขัดข้องและ
ผลกระทบของการออกแบบ (DFMEA)

วารสารวิศวกรรมสาร มก.

1/01/2558 31/03/2558

91

28

13-22

21/10/2556 18/11/2556

2558

98

49656887 นายวรวุ
นายวีรวฒ
ฒ หงษทอง
หงษ์ทอง

วิวศวกรรมปองกนอคคภย
ศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาค
พิเศษ)

วิศวกรรมศาสตร์
วศวกรรมศาสตร

การศกษาการระบายควนไฟในโถงสู
การศึ
กษาการระบายควันไฟในโถงสงอาคารนวั
งอาคารนวตกรรม
ตกรรม วารสารวศวกรรมสาร
วารสารวิศวกรรมสาร มก
มก.
การจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

1/04/2558 30/06/2558

92

28

17-28
17
28

5/08/2557 18/08/2557

2558

99 5624850263 นางสาวพรรณพนัช จันหา

รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญา
โทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/01/2558 30/04/2558

8

1

-

05-มี.ค.-15 16/04/2558

2558

100 5624850301 นายภาคภูมิ ฉิ่งทองคํา

รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การนํานโยบายการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปไปปฏิบัติ ของจังหวัดนครปฐม

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/05/2558 31/08/2558

8

2

-

09-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

101 48660294

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว

ศึกษาศาสตร์

การจัดการศึกษาแบบคุณธรรมนําความรู้ : กรณีศึกษา วารสารบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรียนสัตยาไส
สวนสุนันทา)

1/07/2558 31/12/2558

8

2

-

30-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว

ศึกษาศาสตร์

ผลของโปรแกรมศีล 5 เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อ วารสารบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สังคมของนิสิตปริญยาตรีชั้นปีที่ 1
สวนสุนันทา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

1/01/2558 30/06/2558

8

1

-

30-พ.ค.-15 16/06/2558

2558

นางสาวจันทิรา ทวีพลายนต์

102 5614600361 นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

30-พ.ค.-15 16/06/2558

2558

103 5614601155 นางสาวศิริพร เกตุสระน้อย

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว

ศึกษาศาสตร์

ผลของกิจกรรมแนะแนวตามหลักอิทธิบาท 4 เพื่อเพิ่ม วารสารบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความรับผิดชอบในการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ สวนสุนันทา)
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน

1/01/2558 30/06/2558

8

1

-

104 50660661

นายกิตติพงษ์ ศิริพงษ์

เทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหว เรื่องคําบุพบท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์

1/01/2558 30/04/2558

10

1

109-116

-

16/01/2555

2558

105 50660760

นางสาวปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว

เทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง Howdy English
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์

1/01/2558 30/04/2558

10

1

311-317

-

16/05/2555

2558

106 51660652

นางสาวศนียา พัพนธศร
นางสาวศนยา
นธ์ศรี

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยการศกษา

ศึกษาศาสตร์
ศกษาศาสตร

การพฒนาเลรนนงออปเจกต
การพั
ฒนาเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรองดาวเคราะหใน
เรื่องดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์
วารสารวจยและพฒนา
วไลยอลงกรณ

1/05/2558 31/08/2558

10

2

353-360
353
360

-

16/01/2555

2558

107 5214600313 นายทศพร ทองธนสิน

เทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

ผลการใช้สื่ออีเทรนนิ่งเรื่องอุปกรณ์ฉุกเฉิน สําหรับ
พนักงานปฏิบัติการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์

1/05/2558 31/08/2558

10

2

361-367

-

16/01/2555

2558

108 5414601046 นางสาวณุวีร์ เกิดสมบูรณ์

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร์

ผลของการออกกําลังกายด้วยโปรแกรมการฝึกมินิ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เทนนิสที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมือและตา และ
การทรงตัวของเด็กออทิสติก

1/12/2558 31/12/2558

15

2

-

25-มิ.ย.-15 16/07/2558

2558

109 5214600801 นายรัฐวิชญ์ สารเทพ

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง
สมุนไพรชาอู่หลงตามหลักการแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านด่าน จังหวัดน่าน

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1/05/2558 30/06/2558

34

3

-

16-มิ.ย.-14 18/08/2557

2558

110 5314601095 นางสาวอารีรัตน์ สูงสมสกุล

นันทนาการ

ศึกษาศาสตร์

รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของประชาชนใน
จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ

1/01/2558 30/06/2558

41

1

-

21-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

111 5514600289 นางสาวศศิธร จํานงค์รักษ์

นันทนาการ

ศึกษาศาสตร์

ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมแรงจูงใจการใช้เวลาว่างที่ วารสารสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ
มีต่อวิถีชีวิตการใช้เวลาว่างที่ดีของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

1/01/2558 30/06/2558

41

1

-

12-ธ.ค.-14 16/01/2558

2558

112 5414600490 นางสาวประภาสินี นิรมลพิศาล

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนารายการวีดิทัศน์ ด้วยเทคนิคการ์ตูนแอนิ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์
เมชั่น เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1/01/2558 30/04/2558

10

1

-

28-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

113 49662323

นายพรชัย เกตุฉาย

พลศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาตะกร้อ สําหรับ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา

1/12/2558 31/12/2558

15

2

-

29-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

114 51662419

นายกลวฒิ
นายกุ
ลวุฒ แสนศกด
แสนศักดิ์

พลศึกษา (ภาคพเศษ)
พลศกษา
(ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์
ศกษาศาสตร

การสรางแบบประเมนคาทกษะกฬาเทนนส
การสร้
างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาเทนนิส สํสาหรบ
าหรับ วารสารวทยาศาสตรและเทคโนโลยการกฬา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารวิทยา

1/07/2558 31/12/2558

15

2

-

29-กก.ค.
29
ค -15
15 17/08/2558

2558

115 51662583

นางสาวยศวดี โสมภีร์

พลศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาว่ายน้ําท่าครอว์ล วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย

1/12/2558 31/12/2558

15

2

-

29-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

116 5214650566 นายฐิตาภัทร์ รัศมี

พลศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีต่อ วารสารสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ
การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี

1/07/2558 31/12/2558

41

2

-

25-พ.ค.-15 16/07/2558

2558

117 5514652726 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอรุณชัย

พลศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

พฤติกรรมกิจกรรมทางกายของนักเรียนชาย และ
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ
นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

1/07/2558 31/12/2558

41

2

-

08-ก.ค.-15 29/07/2558

2558

118 5514652858 นายวระแวนธ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์

พลศึกษา (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์

ผลของโปรแกรมกระโดดยางที่มีต่อความอดทนของ วารสารสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ
ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
ั

1/07/2558 31/12/2558

41

2

-

26-พ.ค.-15 16/06/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

119 5314651912 นางสาวนิดาวรรณ บุญอินทร์

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์
(ภาคพิเศษ)

การพัฒนาแบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลก
ร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี
เขต 1

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/05/2558 31/08/2558

8

2

-

21-ก.ค.-15 17/08/2558

2558

120 5314651858 นายกฤษณะ อ่อนเอื้อน

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์
(ภาคพิเศษ)

แนวทางการประเมินเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ (คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว.)

1/07/2558 31/12/2558

16

2

-

18-มิ.ย.-14 18/08/2557

2558

121 5314651891 นางสาวธิญดา วงษ์อาชีพ

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์
(ภาคพิเศษ)

การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ (คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว.)

1/07/2558 31/12/2558

15

2

-

18-มิ.ย.-14 18/08/2557

2558

การศกษาความสามารถในการอานจบใจความสาคญ
การศึ
กษาความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ
วิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ศนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารนอกรั้วโรงเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วารสารศลปากรศกษาศาสตรวจย
วารสารศิ
ลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

1/07/2558 31/12/2558

7

2

-

21-กก.ค.
21
ค -15
15 17/08/2558

2558

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/09/2558 31/12/2558

8

3

781-792 06-พ.ย.-15 18/01/2559

2558

122 5325500015 ว่วาทรอยตรภู
าที่ร้อยตรีภมมิพฒน
พัฒน์ ธนชญาอศม
ธนัชญาอิศม์ การจดการเรยนรู
การจัดการเรียนร้
เดช

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ศกษาศาสตรและพฒนศาสตร

123 5225550011 นางสาวรุ่งฟ้า โต๊ะถม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

124 5225550061 นายธนวัฒน์ มีจันทร์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ความคิดเห็นของชุมชนต่อผลด้านสังคม และวัฒนธรรม วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
จากการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตําบลห้วยเขย่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/09/2558 31/12/2558

8

3

622-635 09-พ.ย.-15 18/01/2559

2558

125 5325550098 นางสาวภพภร สุมาลกันต์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
ความรู้ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/09/2558 31/12/2558

8

3

267-280 02-ต.ค.-15 16/11/2558

2558

126 5425550065 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทิวกระโทก

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ปัญหาและความต้องการพัฒนาการประกอบอาชีพ
ปลูกผักของเกษตร ตําบลบึงบอน อําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี

1/01/2558 30/04/2558

8

1

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

-

17-เม.ย.-15 16/06/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

500-514 18-มี.ค.-15 18/05/2558

2558

127 5425550278 นางวนิดา วิศิษฎ์วรากร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ภาระหนี้สินของข้าราชการหลังนโยบายเงินเดือน พ.ศ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
2556 : การณีศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/01/2558 30/04/2558

8

1

128 5425550391 นางสาวสุวิชชา รักษศรี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน (ภาคพิเศษ)

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

การพัฒนาความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
นันทนาการสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ

1/01/2558 30/04/2558

8

-

-

06-พ.ค.-15 17/08/2558

2558

129 5534750294 นายนนธวัช ธนะไพรินทร์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

เศรษฐศาสตร์

การศึกษาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําจากการลงทุนในหุ้น วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (มหาวิทยาลัย
สามัญพร้อมกับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการขาย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1/01/2558 31/03/2558

27

93

-

29-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

130 5634750369 นายปยะ
นายปิยะ ตัตนตพรหมนทร
นติพรหมินทร์

เศรษฐศาสตร์ธรกิ
เศรษฐศาสตรธุ
รกจจ (ภาคพเศษ)
(ภาคพิเศษ)

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร

ปัปจจยทมผลตอสวนตางราคาสญญาซอขายทองคา
จจัยที่มีผลต่อส่วนต่างราคาสัญญาซื้อขายทองคํา
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
วารสารมหาวทยาลยพายพ
แท่งล่วงหน้าที่มีเดือนหมดอายุแตกต่างกันคู่ที่ใกล้ที่สุด
ในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย

1/01/2558 30/06/2558

25

1

-

22-มิม.ย.
22
ย -15
15 17/08/2558

2558

131 5534750553 นายวิญญู ฤกษ์อภิบาลวงศ์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

เศรษฐศาสตร์

ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงิน ของการศึกษาใน วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
ปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยรังสิต)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

1/01/2558 30/06/2558

11

1

-

13-มิ.ย.-14 16/07/2557

2558

132 5534750839 นายเอกชัย เตยแก้ว

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

เศรษฐศาสตร์

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษา บริษัทผู้
ให้บริการโทรศัพท์

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยรังสิต)

1/01/2558 30/06/2558

11

1

.

05-ส.ค.-14 18/08/2557

2558

133 5514751970 นางสาวกัลยวันต์ สวนคร้ามดี

ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

เศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้บริโภคตามพฤติกรรมที่เป็น วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละกลุ่มวัย

1/01/2558 31/05/2558

9

18

-

26-มิ.ย.-14 18/08/2557

2558

134 50690239

การจัดการทรัพยากร

เศรษฐศาสตร์

การบริหารจัดการป่าชุมชนพระพุทธบาทน้อย อําเภอ วารสารวนศาสตร์
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

34

-

-

23-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

นายวุฑฒิพันธุ์ สมศรี

-

-

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

1/07/2558 31/12/2558

10

พิเศษ 2

-

12-มี.ค.-15 16/06/2558

2558

135 5516000211 นางสาวมนทิชา มรุธพงษ์สาธร

การจัดการทรัพยากร

เศรษฐศาสตร์

การบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

136 5516000017 นางสาวชนันท์ญา ทองย้อย

การจัดการทรัพยากร

เศรษฐศาสตร์

การจัดการน้ําแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
กลุ่มผู้ใช้น้ําในเขตโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อน สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)
ขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

1/01/2558 30/06/2558

6

12

-

24-ธ.ค.-14 16/01/2558

2558

137 5516000106 นางสาวกนกวรรณ เยี่ยมสวัสดิ์

การจัดการทรัพยากร

เศรษฐศาสตร์

ปัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกมันสําปะหลังของ
เกษตรกรในพื้นที่จัดเขตกรรมการผลิต

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)

1/07/2558 31/12/2558

6

13

-

04-พ.ค.-15 16/06/2558

2558

138 5516000157 นางสาวธนษฐา
นางสาวธนิษฐา ศิศรวรนทรตน
ริวิรินทรัตน์

การจัดการทรัพยากร
การจดการทรพยากร

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร

การประเมนคุ
การประเมิ
นคณลั
ณลกษณะการทองเทยวชมโลมาอรวด
กษณะการท่องเที่ยวชมโลมาอิรวดี วารสารสงแวดลอมศกษา
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
สสศท (สมาคม
(Orcaella brevirostris) บริเวณปากแม่น้ําบางปะกง สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1/01/2558 30/06/2558

6

12

-

24-ธธ.ค.
24
ค -14
14 16/01/2558

2558

139 5516000220 นายวรภัทร จิตรไพศาลศรี

การจัดการทรัพยากร

เศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกอ้อย วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
แบบเผาและไม่เผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว ตามชุดดิน สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)
ในจังหวัดสระแก้ว

1/01/2558 31/12/2558

6

13

-

08-ก.ค.-15 29/07/2558

2558

140 5516000246 นายเศรษฐภูมิ บัวทอง

การจัดการทรัพยากร

เศรษฐศาสตร์

การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรเพื่อ วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
บริหารจัดการชลประทาน โครงการส่งน้ําและ
สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)
บํารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

1/01/2558 30/06/2558

6

12

-

26-ธ.ค.-14 16/01/2558

2558

141 5516000271 นางสาวอารีย์ พุกน้อย

การจัดการทรัพยากร

เศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
ทรัพยากรของเกษตรกรในพื้นที่เกษตรเขื่อนขุนด่าน
ปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นครนายก

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)

1/07/2558 31/12/2558

6

13

-

04-พ.ค.-15 16/07/2558

2558

142 5215250197 นายณรงค์ชัย พ่วงคง

นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ)

สถาปัตยกรรมศาสตร์

แผ่นดินเบาและใยมะพร้าว เพื่อดูดความชื้นสําหรับ
ห้องปรับอากาศ

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สจล. (คณะสถาปัตย์ฯ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

17

21

56-68

23/11/2558 15/08/2559

2558

-

-

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์)

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

1/01/2558 30/06/2558

4

1

-

16-มิ.ย.-15 29/07/2558

2558

1/07/2558 31/12/2558

4

2

-

21-ธ.ค.-15 18/01/2559

2558

-

-

-

05-ส.ค.-14 18/08/2557

2558

232-251
232
251 02
02-ธธ.ค.
ค -15
15 18/01/2559

2558

143 5514800245 นายวิภัส เลิศรัตนรังษี

รัฐศาสตร์

สังคมศาสตร์

การปฏิวัติคมนาคมกับการรวมศูนย์อํานาจของรัฐใน
สยาม พ.ศ.2435-2475

144 5514800822 นางสาวฤติมา รักษารักษ์

จิตวิทยาชุมชน

สังคมศาสตร์

อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าใน วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์และ
ตนเอง และการควบคุมตนเองที่มีต่อความหยุ่นตัวของ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
นิสิตรอพินิจ

145 5314853281 นายอิศรานุวัฒน์ ภุมรินทร์

รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

สังคมศาสตร์

ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย

วารสารกระบวนการยุติธรรม (สํานักงาน
กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)

146 5514852717 นายทรงภู
นายทรงภมิม พรหมภาพ

รัฐศาสตร์ (ภาคพเศษ)
รฐศาสตร
(ภาคพิเศษ)

สังคมศาสตร์
สงคมศาสตร

ปัปจจยทกอใหเกด
จจัยที่ก่อให้เกิด "ประชานิ
ประชานยม
ยม" ทางการเมองไทยป
ทางการเมืองไทยปี
พ.ศ. 2549-2553

วารสารรฐศาสตรและนตศาสตร
วารสารรั
ฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์)

1/07/2558 31/12/2558

4

2

147 5614851372 นางสาวรุ่งทิพย์ ละมุล

รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

สังคมศาสตร์

การนําโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษา ตําบลนา
แก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์)

1/01/2558 30/06/2558

4

1

148 5514853225 นางมณฑนี อุบลสิงห์

รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

สังคมศาสตร์

พฤติกรรมด้านสํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ของบุคลากร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

1/07/2558 31/12/2558

4

149 5514853314 นางสาวสุนทรี จินดาสอน

รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

สังคมศาสตร์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

1/07/2558 31/12/2558

150 5514853403 นายอานนท์ ผงกุลา

รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

สังคมศาสตร์

การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตําบลบ้านโคก
สําราญ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1/07/2558 31/12/2558

-

-

-

16-มิ.ย.-15 17/08/2558

2558

2

134-144 23-มิ.ย.-15 16/11/2558

2558

4

2

162-173 23-มิ.ย.-15 16/12/2558

2558

4

2

184-199 23-มิ.ย.-15 16/10/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ
สังคมศาสตร์

ชื่อบทความ
วิถีชีวิตคู่หญิง

ชื่อวารสาร
วารสารการวิจัยกาสะลองคํา (สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

1/07/2558 31/12/2558

9

2

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

-

05-มิ.ย.-14 16/07/2557

2558

151 5414850712 นางสาววิสสุตา จันทร์สม

พัฒนสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

152 51681286

นางสาววรางคณา เอกอัจฉริยา

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สังคมศาสตร์
(ภาคพิเศษ)

การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการทํางาน วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
ความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายทาง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง

1/07/2558 31/12/2558

7

14

-

20-พ.ค.-14 16/06/2557

2558

153 51681385

นางสาวสุดา ประทวน

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สังคมศาสตร์
(ภาคพิเศษ)

การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน ความ
ผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานบริษัทผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง

1/07/2558 31/12/2558

7

14

-

02-มิ.ย.-14 16/06/2557

2558

154 5624900040 นายนตพล
นายนิติพล ศรี
ศรออนรอด
อ่อนรอด

คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
คลนกศกษาทางสตวแพทย

สัตวแพทยศาสตร์
สตวแพทยศาสตร

Therapeutic Applications of Dental Pulp Stem The Bangkok Medical Journal
Cells in Veterinary Medicine: A Case Report

1/01/2558 31/03/2558

9

1

62-66
62
66

17-ธธ.ค.
17
ค -14
14 17/08/2558

2558

155 5415800051 นางสาวผุสดี สุขพิบูลย์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

สมบัติคินบางประการที่มีผลต่อการเติบโตของไม้แสม วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ทะเล บริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเพชรบุรี

1/01/2558 31/03/2558

15

1

-

23-เม.ย.-15 16/06/2558

2558

156 5415800077 นางสาวกมลภรณ์ พรฤกษ์เวียงพิง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

การประเมินสมรรถนะความจุลําน้ําต่อการเก็บกัก
น้ําท่าของแม่น้ําท่าจีนสายหลัก

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

1/10/2558 31/12/2558

15

4

23-35

07-ก.ย.-15 16/11/2558

2558

157 5415800085 นางสาวนริฏา ฟักแก้ว

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ง่ายที่มีผลต่อโอโซน บริเวณเขตเมือง, กรุงเทพมหานคร

1/01/2558 30/03/2558

15

1

-

06-ม.ค.-15 16/04/2558

2558

158 5415800271 นายอดิภัทร เพชรมโนทัย

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

อัตราการตรวจพบปรสิตในปลาจากแม่น้ําท่าจีน
ภายหลังวิกฤตน้ําท่วมปี 2554

1/04/2558 30/06/2558

15

2

-

23-เม.ย.-15 18/05/2558

2558

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

159 5415800441 นายดิฐพงศ์ พันธุพาน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) สิ่งแวดล้อม

ผลของคุณภาพน้ําต่อความหลากหลายชนิดและ
ปริมาณแพลงก์ตอนในแม่น้ําท่าจีน

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (สมาคม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย)

1/01/2558 30/04/2558

29

1

43-55

20/07/2558 15/08/2559

2558

160 5415800484 นางสาวกรรณิกา จันทะล่าม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของมล วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
สารทางอากาศ กับสภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่เขตดิน สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)
แดงและเขตลาดพร้าว

1/01/2558 30/06/2558

6

12

-

24-ธ.ค.-14 16/01/2558

2558

161 5516300371 นางสาวพิมพ์รักษ์ ช่างเรือน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมของโอโซนในบรรยากาศจากการใช้
ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน

วารสารวนศาสตร์

-

-

34

-

-

16-ม.ค.-15 16/06/2558

2558

162 5516300550 นายภาคน
นายภาคิน สุสชาตานนท์
ชาตานนท

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วทยาศาสตรสงแวดลอม

สิ่งแวดล้อม
สงแวดลอม

ความผนแปรของสมดุ
ความผั
นแปรของสมดลพลั
ลพลงงานตามสดสวนพนทส
งงานตามสัดส่วนพื้นที่สี
เขียวที่แตกต่างกัน

วารสารวนศาสตร์
วารสารวนศาสตร

-

-

34

-

-

18-พพ.ย.
18
ย -14
14 16/01/2558

2558

163 5516300240 นางสาวฐาณัชชา คชวงศ์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

การกําจัดสีของน้ําและซีโอดีในน้ําทิ้งจากระบบบําบัด วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
แบบ UASB ของโรงงานผลิตเบียร์ โดยใช้เถ้าลอยและ สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)
ระบบบําบัดแบบบึง

1/01/2558 30/06/2558

6

12

-

29-ม.ค.-15 16/03/2558

2558

164 5516300291 นางสาวนรินทร ม่วงสาร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

การใช้เถ้าลอยลิกไนต์ในระบบบําบัดแบบบึงประดิษฐ์ วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
เพื่อลดฟอสเฟตจากน้ําเสียชุมชน
สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)

1/01/2558 30/06/2558

6

12

-

29-ม.ค.-15 16/02/2558

2558

165 5516300363 นางสาวพิมพ์มณี รู้ประเสริฐ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

การใช้ประโยชน์ตัวดูดซับชีวมวลจากลําต้นผักตบชวา วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
เป็นวัสดุปลูกในระบบพื้นที่ชุ่มน้ําเทียมเพื่อกําจัดสีย้อม สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)
ผ้า

1/01/2558 30/06/2558

6

12

-

30-ม.ค.-15 16/02/2558

2558

166 5516300410 นางสาวมีนา เฟื่องแก้ว

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

การใช้ประโยชน์เถ้าลอยและระบบบําบําดแบบบึง
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
ประดิษฐ์สําหรับการบําบัดขั้นตติยภูมิของน้ําทิ้งที่ออก สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)
จากระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อ

1/01/2558 30/06/2558

6

12

-

01-ก.พ.-15 16/02/2558

2558

ลําดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

เผยแพร่ระหว่างวันที่

ปีที่

ฉบับที่ เลขหน้า วันที่ตอบรับ

วันที่อนุมัติ
ปริญญา

ปีที่
ตีพิมพ์

167 5516300428 นางสาวรวิวรรณ วรดิลก

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

การกําจัดทองแดง นิกเกิล และสังกะสีในน้ําเสียโดย
การใช้เถ้าลอยเป็นสารสร้างตะกอน

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)

1/07/2558 31/12/2558

6

13

-

21-ส.ค.-15 16/09/2558

2558

168 5516300436 นางสาวรัชชนิดา กันทะวงศ์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพการบําบัดบีโอดี และซีโอดี โดยกกกล
ใและธูปฤาษี ด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ําเทียม ของ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)

1/01/2558 30/06/2558

6

12

-

24-ก.พ.-15 16/04/2558

2558

169 5516300452 นางสาวศิรัชญา สุทธิรัตน์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบําบัดบีโอดี
และซีโอดีกับปัจจัยของระยะทางไหลผ่านระบบหญ้า
กรองน้ําเสีย

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท (สมาคม
สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)

1/01/2558 30/06/2558

6

12

-

24-ก.พ.-15 16/03/2558

2558

170 5516300568 นายภานุ
นายภานวัวฒ
ฒนน์ เครอทอง
เครือทอง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วทยาศาสตรสงแวดลอม

สิ่งแวดล้อม
สงแวดลอม

มาตรการทางกฎหมายในสทธการใชนาและสทธการ
มาตรการทางกฎหมายในสิ
ทธิการใช้น้ําและสิทธิการ
ปล่อยย้ําเสียของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

วารสารสงแวดลอมศกษา
วารสารสิ
่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
สสศท (สมาคม
สิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย)

1/07/2558 30/12/2558

6

13

-

04-พพ.ค.
04
ค -15
15 16/06/2558

2558

171 5415000615 นางสาวฐิติมา ธันวราคม

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร

Effect of Egg and Microwave Baking on Quality Food and Applied Bioscience Journal
of Rice-Flour Bread
(Chiang Mai University)

1/04/2558 31/08/2558

3

2

-

21-ก.ค.-14 18/08/2557

2558

172 5415000704 นางสาวพรรัชต์ เถี่ยนมิตรภาพ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร

ผลของส่วนผสมต่อคุณภาพของห่อหมกผงสําเร็จรูป
จากถั่วแดงหลวง

Food and Applied Bioscience Journal
(Chiang Mai University)

1/08/2558 31/12/2558

3

1

-

02-พ.ค.-14 18/08/2557

2558

173 5215001383 นางสาวสุทธิดา สนธิเศวต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร

Study of Optimum Ratio of Khaomak Yogurt
Ice Cream

Food and Applied Bioscience Journal
(Chiang Mai University)

2/04/2558

2/04/2558

95
(2015)

-

55-62

25-มี.ค.-15 17/08/2558

2558

174 5415000658 นางสาวนันทวรรณ กิจเจริญถาวร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชัย
เกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร

Characterization of Meat Analogue Nugget:
Effect of Textured Vegetable Protein

Food and Applied Bioscience Journal
(Chiang Mai University)

2/05/2558

2/05/2558

567
(2015)

-

201-207 30-เม.ย.-15 17/08/2558

2558

