
ลําดับ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ชื่อปริญญานิพนธ์ 

(ภาษาไทย)

ชื่อปริญญานิพนธ์ 

(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อวารสาร/ชื่องาน

ประชุม/นําเสนอ

ผลงาน

ปีที่ ฉบับที่/

วันที่

นําเสนอ

ผลงาน

วันส่ง

ปริญญา

นิพนธ์/สาร

นิพนธ์

บัณฑิตตอบ

รับบทความ

ผลการ

ประเมิน

การสอบ

ปากเปล่า

อาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก

1 58199130027 นางสาวจอย ผิว

สะอาด

มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การประเมินทรัพยากร

สารสนเทศของสานักหอสมุด

และศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยวิธีการวิเคราะห์การ

อ้างอิงในผลงานทางวิชาการ

ของบุคลากรสังกัดกรม

วิทยาศาสตร์บริการ

Assessment of the 

Information Resources of 

the Bureau of Science and 

TechnologyInformation 

through the Citation 

Analysis Methods to the 

Academic Works by the 

Staff underthe Department 

of Science Service

การประเมินทรัพยากร

สารสนเทศของสานักหอสมุด

และศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยวิธีการวิเคราะห์การอ้างอิง

ในผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรสังกัดกรม

วิทยาศาสตร์บริการ

Assessment of the 

Information Resources of 

the Bureau of Science and 

TechnologyInformation 

through the Citation 

Analysis Methods to the 

Academic Works by the 

Staff underthe Department 

of Science Service

วารสารบรรณศาสตร์ 

มศว.

ปีที่ 13 ฉบับที่

  1 (ม.ค.-มิ.ย.

 2563)

25-พ.ค.-63 26-พ.ค.-63 79.67 

คะแนน 

ระดับ ดี

รศ.ดร.แววตา เต

ชาทวีวรรณ

ง
2 58199130323 นางสุมาลี พรเจริญ มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้

สารสนเทศของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร

FACTORS INFLUENCING 

INFORMATION LITERACY 

AMONG UNDERGRADUATE 

STUDENTS AT 

RAJAMANGALA UNIVERSITY 

OF TECHNOLOGY PHRA 

NAKHON

- Documentary Analysis for 

Identifying the Factors 

Influencing Information 

Literacy among 

ThaiUndergraduate Students

ERPA International 

Congresses on 

Education 2019, 

Sakarya, Turkey, 19-

22 June 2019

19-22 June 

2019

21-พ.ค.-63 29-พ.ค.-63 70.5

ระดับ ดี

รศ.ดร.แววตา เต

ชาทวีวรรณ

3 58199130028 นางสาวชมพูนุท 

ชาญจรัสพงศ์

มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สภาพและการประเมินความ

ต้องการจําเป็นด้านสมรรถนะ

ของบรรณารักษ์วิเคราะห์

และทํารายการทรัพยากร

สารสนเทศสังกัดห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

The Conditions and Needs 

Assessment on the 

Competencies of Cataloging 

Librariansin Public 

University Libraries

สภาพและการประเมินความ

ต้องการจําเป็นด้านสมรรถนะ

ของบรรณารักษ์วิเคราะห์และ

ทํารายการทรัพยากร

สารสนเทศสังกัดห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

The Conditions and Needs 

Assessment on the 

Competencies of Cataloging 

Librariansin Public 

University Libraries

วารสารบรรณศาสตร์ 

มศว

ปีที่ 13 ฉบับที่

  1 (ม.ค.-มิ.ย.

 2563)

15-พ.ค.-63 29-พ.ค.-63 65 คะแนน

ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.ศศิพิมล 

ประพินพงศกร

ฐานข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์/แผยแพร่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําเดือนมิถุนายน 2563



ลําดับ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ชื่อปริญญานิพนธ์ 

(ภาษาไทย)

ชื่อปริญญานิพนธ์ 

(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อวารสาร/ชื่องาน

ประชุม/นําเสนอ

ผลงาน

ปีที่ ฉบับที่/

วันที่

นําเสนอ

ผลงาน

วันส่ง

ปริญญา

นิพนธ์/สาร

นิพนธ์

บัณฑิตตอบ

รับบทความ

ผลการ

ประเมิน

การสอบ

ปากเปล่า

อาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก

ฐานข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์/แผยแพร่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประจําเดือนมิถุนายน 2563

4 59299130002 นายคฑาวุธ เกษสระ มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการใช้งาน

ของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ระดับกระทรวง

THE FACTORS AFFCTING 

USABILITY FOR 

GOVERNMENT MINISTRY 

WEBSITES IN THAILAND

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ

ในการใช้งานของเว็บไซต์

หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง

THE FACTORS AFFCTING 

USABILITY FOR 

GOVERNMENT MINISTRY 

WEBSITES IN THAILAND

การประชุม สัมมนา

วิชาการระดับชาติ 

“นวัตกรรมเพื่อสังคม

แห่งการเรียนรู้ในยุค

ดิจิทัลงานประชุม

วิชาการระดับชาติการ

บริหาร การจัดการ 

การศึกษา และสห

วิทยาการศึกษา 2562 

(NCAME 2019)

20-ธ.ค.-62 16-ม.ค.-62 26-พ.ค.-63 70.5 

คะแนน 

ระดับ ดี

อ.ดร.ศุมรรตรา 

แสนวา


