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ประชุม/นําเสนอ

ผลงาน
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ปรึกษาหลัก

1 58199130029 นายชัยสิทธิ์ อังคะ

ปัญญาเดช

มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สภาพและการประเมินความ

ต้องการจาเป็นต่อบริการยืม

ระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์

ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทย

The conditions and 

needs assessment for 

worldshare interlibrary 

loan service of university 

libraries in thailand

สภาพและการประเมินความ

ต้องการจาเป็นต่อบริการยืม

ระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์

ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทย

The conditions and 

needs assessment for 

worldshare interlibrary 

loan service of university 

libraries in thailand

วารสารบรรณ

ศาสตร์ มศว

ปีที่ 12 ฉบับที่

 1 เดือน

มกราคม-

มิถุนายน 2562

11-พ.ค.-62 13-พ.ค.-62 73 คะแนน

 ระดับ ดี

รศ.ดร.แววตา 

เตชาทวีวรรณ

2 57199130140 นางสาวปิยะรัตน์ งาม

ประดับ

มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา ผลของการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านที่มีต่อเจตคติ

การอ่านและการใช้ห้องสมุด

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

Effects of reading 

promotion activities on 

reading attitudes and 

library usage amomg 

fifth grade students at 

srinakharinwirot 

university prasarnmit 

demonstration school 

(elementery)

ผลของการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านที่มีต่อเจตคติ

การอ่านและการใช้ห้องสมุด

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

Effects of reading 

promotion activities on 

reading attitudes and 

library usage amomg 

fifth grade students at 

srinakharinwirot 

university prasarnmit 

demonstration school 

(elementery)

วารสารบรรณ

ศาสตร์ มศว

ปีที่ 12 ฉบับที่

 1 เดือน

มกราคม-

มิถุนายน 2562

13-พ.ค.-62 15-พ.ค.-62 81.5 

คะแนน 

ระดับ ดี

รศ.ดร.แววตา 

เตชาทวีวรรณ

3 59199130016 นางสาวอภินดา ชัย

มานะเดช

มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อ

พฤติกรรมตามบทบาทของ

พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในเขต

กรุงเทพมหานคร

Effects of psychosocial 

factors on role 

performance for single 

parent in bangkok 

metroplitan area

ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อ

พฤติกรรมตามบทบาทของ

พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในเขต

กรุงเทพมหานคร

Effects of psychosocial 

factors on role 

performance for single 

parent in bangkok 

metroplitan area

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 37 ฉบับที่

 1 เดือน ม.ค.-

เม.ย. 61

24-เม.ย.-62 7-พ.ค.-62 87.75 

คะแนน 

ระดับ ดี

มาก

อ.ดร.ชัญญา 

ลี้ศัตรูพ่าย

ฐานข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์/แผยแพร่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําเดือนมิถุนายน 2562



4 59199130151 นางสาวอรัญญ์ชยาต์ 

บุญชูกิตติยศ

มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับ

พฤติกรรมที่เป็นปัญหาใน

วัยรุ่น: การจาแนกกลุ่ม

ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระทา

ความผิดกับกลุ่มนักเรียน

วัยรุ่นตอนปลาย

Selected factors related 

to problem behavior: 

the dicscriminant anliysis 

between juvenile 

delinquency group and 

late adolescent

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับ

พฤติกรรมที่เป็นปัญหาใน

วัยรุ่น: การจาแนกกลุ่ม

ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระทา

ความผิดกับกลุ่มนักเรียน

วัยรุ่นตอนปลาย

Selected factors related 

to problem behavior: 

the dicscriminant anliysis 

between juvenile 

delinquency group and 

late adolescent

วารสาร

กระบวนการยุติธรรม

ปีที่ 12 เล่มที่1

 เดือน ม.ค.-

เม.ย. 62

12-พ.ค.-62 15-พ.ค.-62 82 คะแนน

 ระดับ ดี

ผศ.ดร. สิทธิ

พงศ์ วัฒนา

นนท์สกุล


