ฐานขอมูลที่ไดรับการตีพิมพ/แผยแพรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําเดือนมีนาคม 2565
ลําดับ

รหัส

ชื่อ-สกุล

คณะ

สาขาวิชา

ชื่อปริญญานิพนธ
(ภาษาไทย)

ชื่อปริญญานิพนธ
(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อวารสาร/ชื่องาน
ประชุม/นําเสนอ
ผลงาน

ปที่ ฉบับที/่
วันสง
ผลการ
วันที่
ปริญญา บัณฑิตตอบ ประเมิน อาจารยที่ปรึกษา
นําเสนอ นิพนธ/สาร รับบทความ การสอบ
หลัก
ผลงาน
นิพนธ
ปากเปลา

1

63199130553 นางสาวอณุภา
ศรีสันติสุข

มนุษยศาสตร

ศศ.ม.
ภาษาศาสตร

การแปรเสียง : การแทรก
หรือไมแทรกพยางคCV ใน
ภาษาไทยผานเลนส
ภาษาศาสตรสังคม

AN ACCOUNT OF
VARIATION ON CV
EPENTHESIS IN THAI
WORDS THROUGH THE
LENS OF
SOCIOLINGUISTICS

การแปรเสียง : การแทรก
หรือไมแทรกพยางคCV
ในภาษาไทยผานเลนส
ภาษาศาสตรสังคม

AN ACCOUNT OF
VARIATION ON CV
EPENTHESIS IN THAI
WORDS THROUGH THE
LENS OF
SOCIOLINGUISTICS

วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตร

ปที่ 40
ฉบับที 1

16 มิ.ย. 64 1 ก.ย. 64

74
คะแนน
ระดับดี

รศ.ดร.สุกัญญา
เรืองจรูญ

2

63199130552 นางสาวธัยแอน มนุษยศาสตร
นา ทองเจือ

ศศ.ม.
ภาษาศาสตร

ปจจัยดานภาษาศาสตร
สังคมที่มีอิทธิพลตอการ
แทรกเสียง CV ระหวาง
พยางคในคําภาษาไทย

SOCIOLINGUISTIC
FACTORS AFFECTING
VARIATION OF CV
SYLLABLE MEDIAL
EPENTHESIS IN THAI
WORDS

ปจจัยดานภาษาศาสตร
สังคมที่มีอิทธิพลตอการ
แทรกเสียง CV ระหวาง
พยางคในคําภาษาไทย

SOCIOLINGUISTIC
FACTORS AFFECTING
VARIATION OF CV
SYLLABLE MEDIAL
EPENTHESIS IN THAI
WORDS

วารสารวจนะ

ปที่ 10
ฉบับที่ 1

23 มิ.ย. 64 9 ม.ค. 65 73
คะแนน
ระดับดี

รศ.ดร.สุกัญญา
เรืองจรูญ

3

2199110140 นางสาวฮาญัร
อะหมัด

ศศ.ม.
จิตวิทยา
พัฒนาการ

การพัฒนาโปรแกรมการ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ทางใจของวัยรุนผูสูญเสีย
บุคคลอันเป น ที่รักจาก
สถานการณความไมสงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต

THE EFFECT OF
RESILIENCE ENHANCING
PROGRAM AMONG THE
BEREAVED ADOLESCENT
EFFECTED BY SOUTH OF
THAILAND INSURGENCY

การพัฒนาโปรแกรมการ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ทางใจของวัยรุนผู
สูญเสียบุคคลอันเป น ที่
รักจากสถานการณความ
ไมสงบจังหวัดชายแดน
ภาคใต

The development of
resilience enhancing
program among the
bereaved adolescent
effected by South of
Thailand insurgency

การประชุมวิชาการนา ครั้งที่ 52
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ

มนุษยศาสตร

3 ก.พ. 65 10 ธ.ค. 64 83
อ.ดร.สุพทั ธ
คะแนน แสนแจมใส
ระดับ ดี

ฐานขอมูลที่ไดรับการตีพิมพ/แผยแพรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําเดือนมีนาคม 2565
ลําดับ

3

รหัส

ชื่อ-สกุล

คณะ

61199150095 นายรัตนพล
ชื่นคา

มนุษยศาสตร

สาขาวิชา

ศศ.ด.
ภาษาไทย

ชื่อปริญญานิพนธ
(ภาษาไทย)

พิธีกรรมการนับถือตัว
ละครจากเรื่องรามเกียรติ์
ในสังคมไทย

ชื่อปริญญานิพนธ
(ภาษาอังกฤษ)

Worship of Characters
from Ramakien in Thai
Society

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)

ความหมายและบทบาท
ของพิธีกรรมการนับถือ
ตัวละครจากเรื่อง
รามเกียรติ์ในชุมชนบาง
ปลา อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อวารสาร/ชื่องาน
ประชุม/นําเสนอ
ผลงาน

ปที่ ฉบับที/่
วันสง
ผลการ
วันที่
ปริญญา บัณฑิตตอบ ประเมิน อาจารยที่ปรึกษา
นําเสนอ นิพนธ/สาร รับบทความ การสอบ
หลัก
ผลงาน
นิพนธ
ปากเปลา

Significance and Ritual วารสารศิลปศาสตร ปที่ 9
Functions of Ramakien
มหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 2
Characters Worship in
Bang Pla
Community,Amphoe
Bang Phli, Samut Prakan
Province

3 ก.พ. 65 6 ส.ค. 64 92
ผศ.ดร. ภาณุพงศ
คะแนน อุดมศิลป
ระดับ ดี

