ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22 พฤษภำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จำนวน 8 รำย ป.เอก จำนวน 3 รำย)
1
57199110017 นายจตุพร ศิริสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
นำเสนอ

วันส่ง บัณฑิตฯ
ปริญญำ ตอบรับ
นิพนธ์/ บทควำม

แนวทางการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของ
สภากาชาดไทย

Guidelines for
Learning
Organizations of the
Provincial Society

การพัฒนาองค์กรแห่งการ The Development of การประชุมวิชาการ 2561/1/
เรียนรู้สาหรับสภากาชาด Learning Organization ระดับชาติ มศว วิจัย มีนาคม
ไทย
for thai red Cross
ครั้งที่ 11
595-606
Society

6 มีค.61

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

23 เมย.61 ระดับ ดี
อาจารย์ ดร.กนกพร
73.6 คะแนน ฉันทนารุ่งศักดิ์

2

55299130146

นางสาวกิติยา จินดารัตน์

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ)

การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์และความ
สนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบ
มุง่ ประสบการณ์ภาษา
(รูปแบบที่ 3) กับการ
สอนแบบเดิม

Comparison of the
Reading, Creative
Writing, English Ability
and Interest in
Learning through
Concentrated
Language Encounter
Approach (Model
three) and Traditional
Approach among
Gade Eleven Students.

การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์และความ
สนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบ
มุง่ ประสบการณ์ภาษา
(รูปแบบที่ 3) กับการ
สอนแบบเดิม

Comparison of the
Reading, Creative
Writing, English Ability
and Interest in
Learning through
Concentrated
Language Encounter
Approach (Model
three) and Traditional
Approach among
Gade Eleven Students.

การประชุมวิชาการ ฉบับรวม
และนาเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 11 เรื่อง
นวัตกรรมงานวิจัย
สู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทย
อย่างยัง่ ยืน

13 มค.61 17 เมย.61 ระดับ ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
63.2 คะแนน ดร. ลัดดา หวังภาษิต

3

55299130151

นางสาวอทิตยา ศรีสุขคา

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ)

การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาอังกฤษ
และความคิดสร้างสรรค์
ทางภาษาของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอน
แบบอรรถฐานกับวิธกี าร
สอนแบบเดิม

Comparison of Grade
Eleven Students the
Reading and Writing
English Preformance
and Language
Creative Ability Using
Computer-Assisted
nstructional Lessons
Based on the GenreBased Approaxh and
Traditional Methods.

การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาอังกฤษ
และความคิดสร้างสรรค์
ทางภาษาของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอน
แบบอรรถฐานกับวิธกี าร
สอนแบบเดิม

Comparison of Grade
Eleven Students the
Reading and Writing
English Preformance
and Language
Creative Ability Using
Computer-Assisted
nstructional Lessons
Based on the GenreBased Approaxh and
Traditional Methods.

การประชุมวิชาการ
และนาเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 11 เรื่อง
นวัตกรรมงานวิจัย
สู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทย
อย่างยัง่ ยืน

13 มค.61 17 เมย.61 ระดับ ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
63.5 คะแนน ดร. ลัดดา หวังภาษิต

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22 พฤษภำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการฟังพูด และความสนใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดย
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญากับการสอน
แบบเดิม

Comparison of the
Lidtening and
Speaking Preformance
and Interest in English
Learning through
Instruction Based on
Multiple Intelligence
Activities and
Traditional Teaching
Methods.

การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการฟังพูด และความสนใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดย
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญากับการสอน
แบบเดิม

Comparison of the
Lidtening and
Speaking Preformance
and Interest in English
Learning through
Instruction Based on
Multiple Intelligence
Activities and
Traditional Teaching
Methods.

การประชุมวิชาการ
และนาเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 11 เรื่อง
นวัตกรรมงานวิจัย
สู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทย
อย่างยัง่ ยืน

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
นำเสนอ

วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
16 มค.61 10 เมย. ระดับ ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
61
63.5 คะแนน ดร.อัญชลี จันทร์เสม

4

56199110024

นางสาวฉัตรวดี ศิริอนันต์

5

55299130147

นางสาวกิรกมล ฉายบัณดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ)

การศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการฟังพูด ภาษาอังกฤษและ
ความสนใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
ด้วยกิจกรรมเน้นงาน
ปฏิบตั ิเชิงปฎิสัมพันธ์กับ
การสอนแบบเดิม

Comparison of the
Listening skills of
Grade Six
Studentslncluding
Speaking Skills and
Interest in Learning
English through
Instruction and TaskBased Interactive and
the Traditional.

การศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการฟังพูด ภาษาอังกฤษและ
ความสนใจในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
ด้วยกิจกรรมเน้นงาน
ปฏิบตั ิเชิงปฎิสัมพันธ์กับ
การสอนแบบเดิม

Comparison of the
Listening skills of
Grade Six
Studentslncluding
Speaking Skills and
Interest in Learning
English through
Instruction and TaskBased Interactive and
the Traditional.

การประชุมวิชาการ
และนาเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 11 เรื่อง
นวัตกรรมงานวิจัย
สู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทย
อย่างยัง่ ยืน

15 มค.61 10 เมย.61 ระดับ ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
64.8 คะแนน ดร. ลัดดา หวังภาษิต

6

55299130145

นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง

การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและ
พฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการสอนแบบมุง่
ประสบการณ์ภาษา
รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธกี าร
กับการสอนแบบเดิม

Comparison of Engligh
Preformance Behavior
and Interctions
betweem Prathom
Suksa Two Students
Taught through 'how
to' Activities based on
the Concentrated
Language Encounter
Approach One and
the Traditional
Instruction.

การเปรียบเทียบความสา
มารในการใช้
ภาษาอังกฤษและ
พฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการสอนแบบมุง่
ประสบการณ์ภาษา
รูปแบบที่ 1 ชนิดวิธกี าร
กับการสอนแบบเดิม

Comparison of Engligh
Preformance Behavior
and Interctions
betweem Prathom
Suksa Two Students
Taught through 'how
to' Activities based on
the Concentrated
Language Encounter
Approach One and
the Traditional
Instruction.

การประชุมวิชาการ ฉบับรวม
และนาเสนอ
เล่ม
งานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 11 เรื่อง
นวัตกรรมงานวิจัย
สู่การสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทย
อย่างยัง่ ยืน

13 มค.61 17 เมย.61 ระดับผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
65.7 คะแนน ดร.อัญชลี จันทร์เสม

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ)

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22 พฤษภำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที่/วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7/ 27 เมย.61 18 กย 60 ระดับ ดี
รองศาสตราจารย์ ดร.
ระดับชาติ smarts มิถุนายน/
77.25
สุนยี ์ เหมะประสิทธิ์
ครั้งที่ 7
198-203
คะแนน
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

7

57199110011

นางสาวนิลาวรรณ ทรงครุฑ

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้
(วิทยาศาสตร์)

ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
โครงงานและวิจัยเป็นฐาน
ที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที 4

Effects of ProjectBased and ResearchBased Learning on
the Ability of Tenth
Grade Student by
Participafing in
Science Projects and
Self-Esteem.

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
โครงงานและวิจัยเป็นฐาน
ในวิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Development of
Project-Based and
Research-Based
Learning Model in a
science course for
upper secondary
students

8

55199150031

นางจารุวรรณ แก่นทรัพย์

คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา

การพัฒนาองค์ประกอบ
ภาวะผู้นาแบบเหนือชัน้
สาหรับครู สังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน

Development of
Transcendental
Leadership
Components for
Teachers under the
Office of the Basic
Education
Commission.

การพัฒนาองค์ประกอบ
ภาวะผู้นาแบบเหนือชัน้
สาหรับครู สังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน

Development of
Transcendental
Leadership
Components for
Teachers under the
Office of the Basic
Education
Commission.

9

55199150030

นางกนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา

กลยุทธ์การบริหาร
จัดการทุนมนุษย์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน

Strategic Human
Capital Management
Strategy of Secondary
School in Office of
the Basic Education
Commission

กลยุทธ์การบริหาร
จัดการทุนมนุษย์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน

Strategic Human
วารสารสันติศึกษา
Capital Management ปริทรรศน์ มจร
Strategy of Secondary
School in Office of
the Basic Education
Commission

ปีที่ 6
ฉบับที่ 3

10

55199150032

นางจินตนา ถาคา

ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จของการ
เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน

Multilevel Factors
Effecting the Success
of Establishing
Mathematics and
Science Gifted
Classroom in School
Under the Office of
the Basic Education
Commission

ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จของการ
เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน

Multilevel Factors
Effecting the Success
of Establishing
Mathematics and
Science Gifted
Classroom in School
Under the Office of
the Basic Education
Commission

ปีที่ 8
23 มค.60 7 พค 61 ระดับ ผ่าน ดร.ราชันย์ บุญธิมา
ฉบับที่ 1
67.2 คะแนน
เดือน
มกราคม มิถุนายน

คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
การจัดการ
การศึกษา

วารสารวิจัย มสด
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต

วารสารวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

ปีที่ 14
1 พย. 60 2 พค 61 ระดับ ดี
อาจารย์ ดร.ธีระภาพ
ฉบับที่ 3
70.4 คะแนน เพชรมาลัยกุล
กันยายนธันวาคม
2561

18 เมย.61 3 พค.61 ระดับ ดี
อาจารย์ ดร.จันทรรัศม์
75.6 คะแนน ภูติอริยวัฒน์

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22 พฤษภำคม 2561)
ลำดับ
11

รหัสประจำตัว
นิสิต
57199130105

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

นางสาวปิยะวรรณ แวววรรณ คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและ
จิตต์
การจัดการ
การศึกษา

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1 54199150074 นายพิทกั ษ์ โสตถยาคม

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท จำนวน 4 รำย)
1
55299130032 นางสาวธนวนิจ ชานาญสวน

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตทุ่งครุ

Academic Leadership
of School
Administrators
Affecting Learning
Organization of
Education Institutions
in the Bangkok
Metropolitan Thung
Khru District Office.

ภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตทุ่งครุ

Academic Leadership วารสารบริหาร
of School
การศึกษา มศว
Administrators
Affecting Learning
Organization of
Education Institutions
in the Bangkok
Metropolitan Thung
Khru District Office.

Research for the
Development of
Instructional Leaders
using an Appreciative
Inquiry in to Schools
under Pra Nakhon Si
Ayuttaya Educational
Service Area, Office
One

การวิจัยเพื่อพัฒนาครู
ผู้นาการเรียนการสอนโดย
ใช้สุนทรียแสวงหาของง
โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1

Research for the
Development of
Instructional Leaders
using an Appreciative
Inquiry in to Schools
under Pra Nakhon Si
Ayuttaya Educational
Service Area, Office
One

ปัจจัยเงื่อนไขการจัดการ
เรียนรู้ของครู : มุมมอง
ของครูผู้นาและผู้บริหาร
โรงเรียน

Instructional Factors
of Teacher :
Instructional Leaders
and Principals'
Perspective

ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อไส้
กรอกแพ็คซองของร้าน
สะดวกซื้อ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

Marketing Mix Related
to Consumer Buying
Behavior of Chilled
Sausage Products in
Cinvenience stores in
the Bangkok
Metropolitan Area.

สถาบันวิจัย
การวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาครู
พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ผู้นาการเรียนการสอนโดย
ประยุกต์
ใช้สุนทรียแสวงหาของง
โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1

คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อไส้
กรอกแพ็คซองของร้าน
สะดวกซื้อ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

Marketing Mix Related
to Consumer Buying
Behavior of Chilled
Sausage Products in
Cinvenience stores in
the Bangkok
Metropolitan Area.

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

วารสารวิชาการ
Veridian e-Journal
ฉบับภาษาไทย
สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที่/วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
ปีที่ 14
26 กพ.61 10 พค 61 ระดับ ดี
อาจารย์ ดร.ขไมพร ดิ
ฉบับที่ 27
75.8 คะแนน สถาพร
กรกฎาคมธันวาคม
2560

ปีที่ 11
13 กย. 60 2 พค. 61 ระดับ ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.
ฉบับที่ 1
ดุษฎี โยเหลา
เดือน ม.ค.
- เม.ย. 61

22 มีค.61 23 เมย.61 ระดับ ผ่าน รองศาสตราจารย์
62.17
ดร.ณักษ์ กุลิสร์
คะแนน

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22 พฤษภำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

Service Quality
Related to Consumer
Buying Behavior of
the Oshoten Brand in
the Bangkok
Metropolitan Area.

คุณภาพการให้บริการที่มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อกล้อง
วงจรปิด ตราสินค้าโอโช
เท็น ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Attitudes towards and
Websites and Types
of Advertising
Techniques Related
to Advertising
Exposure Behavior on
Youtube.
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ Factord Related to
กับพฤติกรรมซื้อสินค้า Buying Behavion of
ผ่านลาซาด้าประเทศไทย Work Age Consumers
ของผู้บริโภควัยทางาน ใน of in the Bangkok
เขตกรุงเทพมหานคร
Metropolitan Area.

ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์
และประเภทการนาเสนอ
ภาพยนตร์โฆษณาที่มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
โฆษณาในเว็บไซต์

การศึกษาความสามารถ
ในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่อง ความ
น่าจะเป็น

Study Critical Thinking
Abilities of
Mathayomsuksa
Three Students
through Inquiry-Based
Learning Activities in
Probability.

การศึกษาความสามารถ
ในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่อง ความ
น่าจะเป็น

Study Critical Thinking ครุศาสตร์
Abilities of
อุตสาหกรรม สจล.
Mathayomsuksa
Three Students
through Inquiry-Based
Learning Activities in
Probability.

17/1/
มกราคมเมษายน

9 เมย.61

23 เมย.61 ระดับ ดี 84 อาจารย์ ดร.สุกัญญา
คะแนน
หะยีสาและ

การศึกษาความสามารถ
ในการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิตของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่อง วงกลม

Study of the Proofing
Abilities of Three
Students in Geometry
through Learning
Managenment with
an Inquiry-Based
Method for Circle
Topics.

การศึกษาความสามารถ
ในการพิสูจน์ทาง
เรขาคณิตของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน เรื่อง วงกลม

Study of the Proofing ครุศาสตร์
Abilities of Three
อุตสาหกรรม สจล.
Students in Geometry
through Learning
Managenment with
an Inquiry-Based
Method for Circle
Topics.

17/1/
มกราคมเมษายน

9 เมย.61

23 เมย.61 ระดับ ดีมาก อาจารย์ ดร.สุกัญญา
89.5
หะยีสาและ
คะแนน

2

55299130035

นายเปี่ยมศักดิ์ ฟ้าอานวย

คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

คุณภาพการให้บริการที่มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อกล้อง
วงจรปิด ตราสินค้าโอโช
เท็น ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

3

57199110121

นางสาวณภธร เลิศประวัติ

คณะสังคมศาสตร์ การตลาด

ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์
และประเภทการนาเสนอ
ภาพยนตร์โฆษณาที่มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
โฆษณาในเว็บไซต์

4

57299130014

นางสาวยอดขวัญ คชฤทธิ์

คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท จำนวน 7 รำย ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1
59199110127 นางสาวปฏิญญา ศรีพงษ์พิจิตร คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

2

59199110132

นายเสฎฐวุฒิ เพ็งเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
22 มีค.61 23 เมย.61 ระดับ ผ่าน รองศาสตราจารย์
62 คะแนน ดร.ณักษ์ กุลิสร์

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ
ที่/วันที่
นำเสนอ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

Service Quality
Related to Consumer
Buying Behavior of
the Oshoten Brand in
the Bangkok
Metropolitan Area.

Attitudes towards and
Websites and Types
of Advertising
Techniques Related
to Advertising
Exposure Behavior on
Youtube.
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ Factord Related to
กับพฤติกรรมซื้อสินค้า Buying Behavion of
ผ่านลาซาด้าประเทศไทย Work Age Consumers
ของผู้บริโภควัยทางาน ใน of in the Bangkok
เขตกรุงเทพมหานคร
Metropolitan Area.

14 มีค.61 3 พค 61 ระดับ ผ่าน รองศาสตราจารย์
61 คะแนน ดร.ณักษ์ กุลิสร์

29 เมย. 61 3 พค . 61 ระดับ ผ่าน อาจารย์ ดร.
65.31
เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
คะแนน

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22 พฤษภำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที่/วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
ปีที่ 17
28 มีค.61 10 เมย.61 ระดับ ดี 74 อาจารย์ ดร.ขวัญ เพีย
ฉบับที่ 2
คะแนน
ซ้าย
เดือน
พฤษภาคมสิ่งหาคม
2561

3

58199110153

นางสาวมินตรา เภาพูล

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

การศึกษาความสามารถ
ในการให้เหตุผล เรื่อง
ลาดับโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เชือ่ มโยงกับ
สถานการณ์จริงร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4

Study of the
Reasoning Abilities on
Sequences by Using
Learning Management
to Cinnect with Real
World Situations and
Cooperative Learning
for Mathayomsuksa
Four Student.

การศึกษาความสามารถ
ในการให้เหตุผล เรื่อง
ลาดับโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เชือ่ มโยงกับ
สถานการณ์จริงร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4

Study of the
ครุศาสตร์
Reasoning Abilities on อุตสาหกรรม สจล.
Sequences by Using
Learning Management
to Cinnect with Real
World Situations and
Cooperative Learning
for Mathayomsuksa
Four Student.

4

59199110039

นางสาวเขมจิรา เฑี่ยงอยู่

คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรื่องความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน โดยใช้เครื่อง
คานวณเชิงกราฟ สาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Instructional Activty
Package on Relations
and Functions Using a
Graphing Calculator
for Mathayomsuksa
Students.

ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรื่องความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน โดยใช้เครื่อง
คานวณเชิงกราฟ สาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Instructional Activty ครุศาสตร์
Package on Relations อุตสาหกรรม สจล.
and Functions Using a
Graphing Calculator
for Mathayomsuksa
Students.

17/2/
22 มีค.61 10 เมย.61 ระดับ ดีมาก อาจารย์ ดร.สายัณห์
พฤษภาคม85 คะแนน โสธะโร
สิงหาคม

5

57199110238

นางสาวชรัญญา พานิช

คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

ปัญหาช่องเก็บน้าในการ Water Gathering Slot
ทดลองแท็งก์น้าของทอร์ริ Problem in Torricelli's
เซลลี
Tank Experiment.

Predict-Share-ObserveExplain Learning
Acyivity for the
Torricelli's Tank
Experiment

American
Institute of
Physics (AIP)
Conference
Proceeding

1923/0300 19 เมย.61 23 เมย.61 ระดับ ดี
อาจารย์ ดร.สุพิชญ
32-174.6 คะแนน แขมมณี
030032-6

6

57199110240

นางสาวสุทธินี อภิวนั ท์

คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

การศึกษาสัมประสิทธิ
ความเร็วในการทดลอง
แท็งก์น้าของทอร์ริเซลลี

Development of
Instructional Manual
Encouraging Student
Active learning for
High School Teaching
on Flurd Mechanies
thiugh Torricelli's tank
experiment

American
Institute of
Physics (AIP)
Conference
Proceeding

1923/0300 17 เมย.61 23 เมย.61 ระดับ ดี 76 อาจารย์ ดร.สุพิชญ
32-1คะแนน
แขมมณี
030032-6

Study of Velocity
Coefficient in
Torricelli's Tank
Experiment.

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22 พฤษภำคม 2561)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสิต

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

7

57199130514

นายนัตพงษ์ อนงค์เวช

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา ผลการใช้วฏั จักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ตอน
ร่วมกับประสบการณ์ทาง
อภิปญ
ั ญาที่มีผลต่อ
แนวคิดวิทยาศาสตร์และ
การคิดเชิงอภิปญ
ั ญา

Effects of Using the
5E Learning Cycle
with Metacognitive
Experience in a
Genetics Laboratory
regarding Scientific
Concepts and
Metacognition

8

53199120084

นางสาวธีรดา หลงศิริ

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
สถานที่เป็นฐาน เรื่อง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการรู้
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา
สถานที่จังหวัดระยอง

Development of an
Environmental
Science Place-Based
Curriculum to
Promote
Environmental
Literacy : Case Study
In the Rayong
Province.

คณะทันต
แพทยศาสตร์

Efficacy of Royal Jelly
Extract on Inhibition
of Candida Albicans
Adherence on Various
Types of Denture
Base Material.

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1
57199110163 นายดนัย จารีมิตร

ทันตกรรมทั่วไป

ประสิทธิภาพของสาร
สกัดจากนมผึ้งในการ
ยับยัง้ การเกาะติดของ
เชือ้ แคนดีดาอัลช์แดนส์
บนพื้นผิวฐานฟันปลอม
ประเภทต่างๆ

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

The development of
Metacognotion test in
genetics loboratory
for undergraduate
students

International
Conference for
Science
Educators and
Teachers (ISET)
2017
Proceedinngs of
the 5
Unternational
Conference for
Science
Educators and
Techers (ISET)
2017

ระดับทักษะทาง
สติปญ
ั ญาด้าน
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่
จบการศึกษาในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ณ
โรงเรียนแห่งหนึง่ ใน
จังหวัดระยอง

Environmental
Cognitive Skills Level
of Students who
Graduated from a
Lower Secondary
School in Rayong

Veridian
E-Journal,
Silpakorn
University ฉบับ
ภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ

ประสิทธิภาพของสาร
สกัดจากนมผึ้งในการ
ยับยัง้ การเกาะติดของ
เชือ้ แคนดีดาอัลช์แดนส์
บนพื้นผิวฐานฟันปลอม
ประเภทต่างๆ

Efficacy of Royal Jelly JDAT DFCT
Extract on Inhibition
of Candida Albicans
Adherence on Various
Types of Denture
Base Material.

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที่/วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
2017/Vol. 2 พค.61 14 กพ 61 ระดับ ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1923
69.99
ดร.ชนินนั ท์ พฤกษ์
030001-1คะแนน
ประมูล
030001-8

ปีที่ 11
6 มีค 61
ฉบับที่ 1
เดือน
มกราคมเมษายน
2560 หน้า
28432854

10 พค 61. ระดับ ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
72.8 คะแนน ดร.จรรยา ดาสา

2017/67 1 พค. 61 6 ธค.60
ฉบับพิเศษ/
9-19

ระดับ ดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
92.1
ทันตแพทยหญิง ภา
คะแนน
วิณีย์ ปฎัทธุ์วฒ
ุ ิกุลดิ
ดรอน

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22 พฤษภำคม 2561)
ลำดับ
2

รหัสประจำตัว
นิสิต
58199110159

ชือ่ -สกุล

นางสาววิมลรัตน์ วรสุทธยางกูร คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1
56299130054 นายถิรรุทธ์ เอือ้ มเก็บ

2

56299130053

คณะ

นายณัทภพ รักความสุข

สำขำวิชำ
วิทยาการช่อง
ปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเวลส
โคปและโทลอิดีน บลู ใน
การตรวจรอยโรคก่อน
มะเร็งช่องปาก

Comparative Study
on the Effectiveness
of Velscope and
Toluidine Blue for
Oral Premalignant
Lesion Screeing.

คณะ
วิศวกรรมเครื่องกล การพัฒนาสถานีฝึกไต่
Development of Semiวิศวกรรมศาสตร์
หน้าผาจาลองกึง่ อัตโนมัติ automatic Rock
สาหรับกีฬาไต่หน้าตา Climbing Wall
Stations for Sports
Climbing.

57199110059

นางสาวกรีกมล หนูเกือ้

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.เอก จำนวน 1 รำย)

การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเวลส
โคปและโทลอิดีน บลู ใน
การตรวจรอยโรคก่อน
มะเร็งช่องปาก

Comparative Study
on the Effectiveness
of Velscope and
Toluidine Blue for
Oral Premalignant
Lesion Screeing.

การออกแบบและพัฒนา
ระบบควบคุม สาหรับ
สถานีฝึกไต่หน้าผาจาลอง
กึง่ อัตโนมัติ

Design and
Development of
Control System For
Semi-Automatic Rock
Climbing Station

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ที่/วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ
วิทยาสารทันต
11-ม.ค. 23 กพ 61 7 พค 61. ระดับ ผ่าน รองศาสตรจารย์ ทันต
แพทยศาสตร์
64.75
แพทย ดร.สรสัณห์
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
คะแนน
รังสิยานนท์
นทรวิโรฒ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ICENS 2018 /
2018
International
Conference on
Engineering and
Natunal Science
คณะ
วิศวกรรมเครื่องกล การเปรียบเทียบอัตราการ Comparison of the
การเปรียบเทียบอัตราการ Comparison of the
การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์
ไหลทางเข้าของท่อร่วม Inlet Flow Rate of the ไหลทางเข้าของท่อร่วม Inlet Flow Rate of the เครือข่าย
ชุดกรองอากาศที่
Modifying Angle
ชุดกรองอากาศที่
Modifying Angle
วิศวกรรมเครื่องกล
ปรับเปลี่ยนมุมทางออก Outlet of the Fiter
ปรับเปลี่ยนมุมทางออก Outlet of the Fiter
แห่งประเทศไทย
Housing.
Housing.
ครั้งที่ 31

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1
57199110062 นางสาวศิรประภา สันตะวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (ภาษา การวิเคราะห์บทละคร Analytical Study of
และวรรณคดีไทย) เรื่องเทพวิไลยของพระยา Thepwilai Drama by
เสนาภูเบศร์ (ใส สโรบล) Phraya Senaphubet
(Sai Sarobol)
2

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (ภาษา นิทานวชิรญาณ : ภาพ
และวรรณคดีไทย) สะท้อนและบทบาทต่อ
สังคม

อารมณ์ขันในบทละคร
ของไทย

Vajirayana : Reflection นิทานวชิรญาณ : ภาพ
and Role to Society. สะท้อนของสังคมไทยใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั

2561/08- 15 พค.61 2 พค.61 ระดับ ดี 83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
01/164คะแนน
ดร.ภาคถูมิ ศรีร่มรื่น
171

2560
15 พค.61 2 พค.61 ระดับ ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
07/137267.5 คะแนน ดร.ภาคถูมิ ศรีร่มรื่น
1379

Humor in Thai
Traditional Plays

Proceeding of
The Ires-Wrfer
International
Conference

06 11
2017

11 พค.61 14 กพ.61 ระดับ ดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
88 คะแนน ดร.สุภคั มหาวรากร

Vajirayanatale : The
Social Reflection of
thailand during the
reign of king
chulalongkorn

Proceeding of
The Ires-Wrfer
International
Conference

06 11
2017

15 พค.61 22 กพ.61 ระดับ ดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
93 คะแนน ดร.นิธอิ ร พรอาไพสกุล

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ประจำเดือนพฤษภำคม 2561
เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 22 พฤษภำคม 2561)
ลำดับ
1

รหัสประจำตัว
นิสิต
57199120075

ชือ่ -สกุล
นายเสถียร พูลผล

คณะเภสัชศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1
56199130267 นายธวัชชัย เหล็กดี

คณะ
บัณฑิตวิทยาลัย

สำขำวิชำ
การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร

คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาการเภสัช
ภัณฑ์

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1
57199130283 นางสาวกัณฐลดาภรณ์ คายัง คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ

คณะพลศึกษำ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1
57199110168 นางสาวคณิตา คุม้ สิงสัน

คณะพลศึกษา

วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
กาลังกาย
(วิทยาศาสตร์การ
ฝึกกีฬา)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารทาง
วิชาชีพเภสัชกรรม
สาหรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

Development of the
Instructional Model to
Enhance
Communication Skills
among Pharmacy
Students Based in
Transformative
Learning Theory.

การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารทาง
วิชาชีพเภสัชกรรม
สาหรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

Development of the
Instructional Model to
Enhance
Communication Skills
among Pharmacy
Students Based in
Transformative
Learning Theory.

การศึกษาความผันแปร
ของยีนบริเวณอินเทอร์
นอลทรานสไครบ์สเป
เซอร์ของพืชสกุลคลอซีนา

Genetic Variations in
the Unternal
Transcribed Spacer
Region of Clausena
spp.

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
พืชสมุนไพรในสกุล
Clausena โดยใช้ข้อมูล
ลาดับนิวคลีโอไทด์
ตาแหน่ง ITS1 ของ
นิวเคลียร์ดีเอ็นเอ

Identification of the
Genus Clausena
Based on Nucleotide
Sequence Data of the
Internal Transcibed
Spacer 1 of the
Nuclear Ribosomal
DNA

ปัจจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีผลต่อการ
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