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1 58199110131 นางสาวภัคสรกัญญ         

ศุภวณิชยสกุล

คณะสังคมศาสตร นโยบายสาธารณะ การดำเนินงานของศูนยพัฒนาก

ารจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบา

นบางละมุง จังหวัดชลบุรี

The operation of banglamung 

social welfare development 

center for older persons, 

Chonburi Province.

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดั

บชาติ ครั้งที่ 11 

นำเสนอผลงาน อนุมัติ 26 ก.ค. 

2561

2 58299110004 นายอนุวัติ เหมาะพิชัย คณะวิทยาศาสตร วัสดุศาสตร การดูดซับไอออนทองจากสารล

ะลายโดยใชวัสดุเชิงประกอบมอ

นตมอริลโลไนต/แอลจิเนต

ADSORPTION OF GOLD ION 

FROM A SOLUTION USING 

MONTMORILLONITE/ALGINATE 

COMPOSITE

The 3rd International 

Conference on Applied Physics 

and Material Applications

Volume 5, Issue 7, 

Part 1, 2018, 

Pages 14786-

14792

นำเสนอผลงาน อนุมัติ 25 ก.ค. 

2561

3 57199130198 นางสาวธิดา ปฐมอรุณ คณะสังคมศาสตร การจัดการ สวนประสมทางการตลาดบริกา

รที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใช

บัตรเครดิตธนาคารธนชาต 

จำกัด (มหาชน) 

ประเภทใชบัญชีเงินฝากค้ำประกั

นวงเงินฝากของนักศึกษาเขตกรุ

งเทพมหานคร

SERVICE MARKETING MIX 

INFLUENCING THE USAGE 

BEHAVIOR OF STUDENTS ON 

THE DEPOSIT GUARANTEE TYPE 

OF THANACHART BANK CREDIT 

CARDS IN THE BANGKOK 

METROPOLITAN AREA

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

"การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

ครั้งที่ 2" ประจำป 2562

นำเสนอผลงาน อนุมัติ

4 58199130297 นายสันติชัย บุญเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา Optimal Damping Circuits of Pi-

filters for EMI filter Designs
18-21 เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ 2561

นำเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 

2561

5 58199130279 นางสาวเปรมสุดา สุนทรพิษ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล

อมและการทองเที่ยวเชิ

งนิเวศ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมแ

ละการจัดการทรัพยากร

การแสดงออกของยีน 

Metallothionein และ 

Vitellogenin 

ตอปริมาณโลหะหนัก 

(แคดเมียม ปรอท สารหนู 

และทองแดง) ในตับกุงกามแดง

Metallothionein and 

Vitellogenin gene expressions 

in hepatopancreas of Crayfish 

(Cherax quadricarinatus) 

exposed to cadmium, mercury, 

arsenic and copper

การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิท

ยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพ

ระยา 

“วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการพั

ฒนาชุมชนและทองถิ่น”

19-20 เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 

2561

นำเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 

2561

6 59199130013 นางสาวแพรวดา เตียวฑเศษฐ คณะมนุษยศาสตร จิตวิทยาพัฒนาการ การพัฒนาโปรแกรมารจัดประส

บการณการประกอบอาหารที่มีต

อความสามารถดานมิติสัมพันธใ

นเด็กกอนวัยเรียน

The development of cooking 

activity experience program 

effect to spatial ability of 

preschooler

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผ

ลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาประ

จำป พ.ศ.2561 

หลากหลายอยางกลมกลืนในมุม 

(มอง) จิตวิทยา

6  เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.2561 

ปที่2/1/7/270-282

นำเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 

2561
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7 56299130130 นายชาติชาย พันธนุช คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ผลของการฝกโปรแกรมแบบผส

มผสานที่มีตอความแมนยำในกา

รยิงประตูฟุตบอลของนักฟุตบอ

ลชายโรงเรียนราชวินิตบางแคป

านขำ ปการศึกษา 2560

THE EFFECTS OF COMPLEX 

TRAINING PROGRAM

ON THE FOOTBALL SHOOTING 

ACCURACY OF MALE 

STUDENTS 

AT 

RAJWINITBANGKAEPHANKUM 

SCHOOL IN YEAR 2017

การประชุมวิชาการระดับชาติดานนวั

ตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ 

ครั้งที่ 2 

18 ก.ค. 2561 นำเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 

2561

8 59199130334 นายจิรานุวัฒน คำปลิว คณะพลศึกษา หารจัดการกีฬาและนัน

ทนาการ

ความสัมพันธระหวางเจตคติแล

ะพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับนั

นทนาการ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโ

นโลยีราชมงคลกรุงเทพ

RELATIONSHIP BETWEEN 

ATTITUDE AND BEHAVIOR 

TOWARDS RECREATION OF 

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY KRUNGTHEP 

STUDENT

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน

โกสินทร 

(การบูรณาการความรูเพื่อสังคมที่ยั่งยื

น) ครั้งที่ 3

18-20 ก.ค. 2561 นำเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 

2565

9 57199110212 นางสาวเกษศิริ ศิริกุล คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล

อมและการทองเที่ยวเชิ

งนิเวศ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมแ

ละการจัดการทรัพยากร

การประยุกตใชความสัมพันธระ

หวางความหลากชนิดของไลเคน 

คา Index of Atmospheric 

Purity (IAP) และ 

ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซ

ด 

เพื่อติดตามคุณภาพอากาศในบริ

เวณแหลงทองเที่ยวทางธรรมชา

ติ     จังหวัดนครนายก

APPLICATION OF THE 

RELATIONSHIP BETWEEN 

LICHEN SPECIES DIVERSITY   

INDEX OF ATMOSPHERIC 

PURITY (IAP) AND 

CARBONMONNOXIDE FOR 

MONITORING AIR QUALTIY IN 

NATURE- BASED TOURISM 

NAKORN NAYOK PROVINCE

การประชุมการปาไม ประจำป พ.ศ. 

2561”การปฎิรูปปาไมแหงชาติ”

22-24 ส.ค. 2561 นำเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 

2566

10 57199120028 นางสาวพรพิมล พึ่งเมือง คณะแพทยศาสตร อณูชีววิทยา การแยกและการศึกษาคุณสมบั

ติของเอนไซมเบตา 1,3-

ไซโลซิเดสที่พบครั้งแรกในกลุมแ

บคทีเรียแกรมบวก 

สายพันธุสเตรปโตมัยซิส มศว10

Identification and 

characterization of the first �-

1,3-D-xylosidase from gram-

positive bacterium, 

Streptomyces sp. SWU10

Enzyme and microbial 

technology

12 พ.ค. 2561 /72-

78

ออนไลน อนุมัติ 4 ก.ย. 

2567

11 56299130055 นายภาสพงศภัสส บุญรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอ

บแหงผลิตภัณฑชุมชนดวยอากา

ศแบบสลับทิศทางที่ผลิตจากเตา

ชีวมวลประสิทธิภาพสูง

งานปนะชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพ

ลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไท

ย ครั้งที่ 10

นำเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 

2568
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12 58199110085 นายสุทธิศักดิ์  แสวงศักดิ์ คณะสังคมศาสตร ประวัติศาสตร การเดินทางระหวางกรุงเทพฯ 

กับเชียงใหมกอน พ.ศ. 2464: 

ประวัติศาสตรสังคม

Travel between Bangkok and 

Chiang Mai before 1921: Social 

history

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ครั้งที่ 

2 ประจำป 2561

25 พ.ค. 2561 นำเสนอผลงาน อนุมัติ 7 ก.ย. 

2561

13 57199110184 น.ส.ภัทราภรณ  สตาภิรมย คณะสังคมศาสตร ประวัติศาสตร หนังสืองานศพกับการสรางอัตลั

กษณของนักธุรกิจไทยเชื้อสายจี

นในชวงทศวรรษ 2450 

ถึงปลายทศวรรษ 2460

Cremation volumes and the 

making of Chinese-Thai 

Businessmen identity from 

1900s to the late 1910s

วารสารประวัติศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

ปที่ 43 ฉบับสิงหาคม 

2561-กรกฎาคม 

2562 หนา 110-128

TCI_2    อนุมัติ 7 ก.ย. 

2562

 


