
î บัณฑิตวิทยาลัยจะ updated ผลการพิจารณาบทความทุกวันศุกร์
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No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English) ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ
ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

1 58199110131 นางสาวภัคสรกัญญ์         
ศุภวณิชย์สกุล

คณะสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี

The operation of banglamung social 
welfare development center for 
older persons, Chonburi Province.

การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ 

คร้ังท่ี 11

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 26 ก.ค. 
2561

2 58299110004 นายอนุวัติ เหมาะพิชัย คณะวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การดูดซับไอออนทองจากสารละลาย
โดยใช้วัสดุเชิงประกอบมอนต์มอริล
โลไนต์/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

น าเสนอผลงาน
ระดับนานาชาติ

อนุมัติ 25 ก.ค. 
2561

3 57199130198 นางสาวธิดา ปฐมอรุณ คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตร
เครดิตธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) 
ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค้ าประกัน
วงเงินฝากของนักศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร

SERVICE MARKETING MIX 
INFLUENCING THE USAGE BEHAVIOR 
OF STUDENTS ON THE DEPOSIT 
GUARANTEE TYPE OF THANACHART 
BANK CREDIT CARDS IN THE 
BANGKOK METROPOLITAN AREA

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2" 
ประจ าปี 2562

น าเสนอผลงาน อนุมัติ

4 58199130297 นายสันติชัย บุญเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า Optimal Damping Circuits of Pi-
filters for EMI filter Designs

18-21 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ 

2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 
2561

5 58199130279 นางสาวเปรมสุดา สุนทรพิษ คณะวัฒนธรรม
ส่ิงแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
และการจัดการ

ทรัพยากร

การแสดงออกของยีน 
Metallothionein และ 
Vitellogenin ต่อปริมาณโลหะหนัก 
(แคดเมียม ปรอท สารหนู และ
ทองแดง) ในตับกุ้งก้ามแดง

Metallothionein and Vitellogenin 
gene expressions in hepatopancreas 
of Crayfish (Cherax quadricarinatus) 
exposed to cadmium, mercury, 
arsenic and copper

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
“วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสู่การพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ิน”

19-20 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 

2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 
2561

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561



No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English) ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ
ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

6 59199130013 นางสาวแพรวดา เตียวฑเศษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ การพัฒนาโปรแกรมารจัด
ประสบการณ์การประกอบอาหารท่ี
มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ใน
เด็กก่อนวัยเรียน

The development of cooking 
activity experience program effect 
to spatial ability of preschooler

การประชุมวิชาการและการ
น าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติทางจิตวิทยา
ประจ าปี พ.ศ.2561 

หลากหลายอย่างกลมกลืน
ในมุม (มอง) จิตวิทยา

6  เดือนกรกฎาคม
 พ.ศ.2561 ปีท่ี
2/1/7/270-282

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 
2561

7 56299130130 นายชาติชาย พันธ์นุช คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ผลของการฝึกโปรแกรมแบบ
ผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการ
ยิงประตูฟุตบอลของนักฟุตบอลชาย
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ปี
การศึกษา 2560

THE EFFECTS OF COMPLEX 
TRAINING PROGRAM
ON THE FOOTBALL SHOOTING 
ACCURACY OF MALE STUDENTS 
AT RAJWINITBANGKAEPHANKUM 
SCHOOL IN YEAR 2017

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านนวัตกรรม

เพ่ือการเรียนรู้และ
ส่ิงประดิษฐ์ คร้ังท่ี 2

18 ก.ค. 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 
2561

8 59199130334 นายจิรานุวัฒน์ ค าปลิว คณะพลศึกษา หารจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและ
พฤติกรรมการปฏิบัติเก่ียวกับ
นันทนาการ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE 
AND BEHAVIOR TOWARDS 
RECREATION OF RAJAMANGALA 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
KRUNGTHEP STUDENT

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (การบูรณา
การความรู้เพ่ือสังคมท่ี

ย่ังยืน) คร้ังท่ี 3

18-20 ก.ค. 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 
2561

9 57199110212 นางสาวเกษศิริ ศิริกุล คณะวัฒนธรรม
ส่ิงแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
และการจัดการ

ทรัพยากร

การประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหลากชนิดของไลเคน ค่า 
Index of Atmospheric Purity 
(IAP) และ ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เพ่ือติดตาม
คุณภาพอากาศในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ     จังหวัด
นครนายก

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

การประชุมการป่าไม้ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561”

การปฎิรูปป่าไม้แห่งชาติ”

22-24 ส.ค. 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 
2561

10 57199120028 นางสาวพรพิมล พ่ึงเมือง คณะแพทยศาสตร์ อณูชีววิทยา การแยกและการศึกษาคุณสมบัติของ
เอนไซม์เบต้า 1,3-ไซโลซิเดสท่ีพบ
คร้ังแรกในกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก 
สายพันธ์ุสเตรปโตมัยซิส 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

ออนไลน์ อนุมัติ 4 ก.ย. 
2561

11 56299130055 นายภาสพงศ์ภัสส์ บุญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล การศึกษาสมรรถนะของเคร่ือง
อบแห้งผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยอากาศ
แบบสลับทิศทางท่ีผลิตจากเตาชีว
มวลประสิทธิภาพสูง

งานปนะชุมสัมมนาวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 10

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 
2561



No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English) ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ
ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

12 58199110085 นายสุทธิศักด์ิ  แสวงศักด์ิ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับ
เชียงใหม่ก่อน พ.ศ. 2464: 
ประวัติศาสตร์สังคม

Travel between Bangkok and 
Chiang Mai before 1921: Social 
history

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 
ประจ าปี 2561

25 พ.ค. 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 7 ก.ย. 
2561

13 57199110184 น.ส.ภัทราภรณ์  สตาภิรมย์ คณะสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หนังสืองานศพกับการสร้างอัต
ลักษณ์ของนักธุรกิจไทยเช้ือสายจีน
ในช่วงทศวรรษ 2450 ถึงปลาย
ทศวรรษ 2460

Cremation volumes and the making 
of Chinese-Thai Businessmen 
identity from 1900s to the late 
1910s

วารสารประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

ปีท่ี 43 ฉบับ
สิงหาคม 2561-
กรกฎาคม 2562 
หน้า 110-128

TCI_2 อนุมัติ 7 ก.ย. 
2561

14 56199150071 นางพนิดา ทองเงา ดอร์น สถาบันพฤติกรรม
ศาสตร์

จิิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะ
ความยึดม่ันในความเป็นพลเมือง
ส าหรับเยาวชนไทย

THE DEVELOPMENT OF A CIVIC 
ENGAGEMENT MEASUREMENT 
MODEL FOR THAI YOUTH

สุทธิปริทัศน์ ปีท่ี 32 ฉบับพิเศษ 
เมษายน-มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 หน้า 
39-52

TCI_1 อนุมัติ 19 ก.ย. 
2561

15 58199130348 น.ส.จีรนันท์ หฤทัยปรีย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม (นวัตกรรม
การออกแบบ)

การศึกษาและพัฒนาของเล่นผ่าน
แอพพลิเคช่ัน AR เพ่ือให้ความรู้ใน
การบริโภคอาหารจานเดียวส าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 1 อายุระหว่าง
 6-12 ปี

STUDY AND DEVELOPMENT OF 
TOYS WITH AR APPLICATION TO 
PROVIDE KNOWLEDGE OF SINGLE 
DISH MAIN COURSES FOR TYPE 1 
DIABETES IN CHILDREN AGED 6-12 
YEARS

ประชุมวิชาการมศว วิจัย 
คร้ังท่ี 11

29  เดือน มีนาคม 
พ.ศ 2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 19 ก.ย. 
2561

16 58199110095 น.ส.นภัสนันท์ เทพพรพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ตจวิทยา Nitrogen plasma skin 
regeneration of the treatment 
of maild to moderate 
periorbital wrinkles: 
aprospective, controlled 
evalvator-blinded trial

Journal of cosmetic 
Dermatology

16-ส.ค.-61 ISI JCR Ranking 
2017

อนุมัติ 19 ก.ย. 
2561

17 58199130145 น.ส.มณีพัชร บุญเรือง คณะสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ การประเมินความเปราะบางต่อการ
ปนเป้ือนของน้ าใต้ดิน กรณีศึกษา
จังหวัดราชบุรี

Vulnerability Assessment of 
Groundwater: Case Study in 
Ratchaburi Province

การประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 3
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วิทยาเขตศรีราชา

30-ส.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 19 ก.ย. 
2561

18 58199130243 น.ส.ศุภนิดา มณีโชติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมวิชาเอก
นวัตกรรมการออกแบบ

การศึกษาและออกแบบ
เคร่ืองประดับกลาสเซรามิคท่ีระลึก
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจากอัต
ลักษณ์จ.แพร่

STUDY AND DESIGN OF JEWELRY 
GLASS CERAMIC SOUVENIR TOURISM 
PROMOTION FROM THE IDENTITY 
OF PHRAE

ประชุมวิชาการมศววิจัย 
คร้ังท่ี11

29-30 มีนาคม 
2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 27 ก.ย. 
2561

19 58199130240 น.ส.ญดา สวัสดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมวิชาเอก
นวัตกรรมการออกแบบ

การศึกษาและพัฒนาลายผ้าทอเพ่ือ
สร้างสรรค์อัตลักษณ์ใหม่ผ้าไหมไทย

STUDY AND DEVELOPMENT OF 
FABRIC CONSTRUCTION MOTIF FOR 
CREATE NEW IDENTITY IF THAI SILK

ประชุมวิชาการมศววิจัย 
คร้ังท่ี12

29-30 มีนาคม 
2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 27 ก.ย. 
2561



No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English) ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ
ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

20 57199130114 นายชลศิลป์ ตรีสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา การน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมเชิง
รุกแบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
พนักงานขายและบริการด้าน
โทรคมนาคม

The propose of a proactive training 
with blended learning for 
enhancing problem solving 
capability of telesales and service 
providers  

 Veridian E-Journal, 
Silpakorn University

11/2/พฤษภาคม - 
สิงหาคม 

2561/1640-1656

TCI_1 อนุมัติ 27 ก.ย. 
2561

21 58199130356 น.ส.วิลาวัณย์ วัชรินทร์รัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมวิชาเอก
นวัตกรรมการออกแบบ

การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน
เกม เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา

STUDY AND DEVELOPMENT OF 
GAME APPLICATION FOR PUBLICIZE 
CULTURAL TOURISM. : CASE STUDY 
OF NAKHON RATCHASIMA PROVINCE. 

ประชุมวิชาการมศววิจัย 
คร้ังท่ี12

29-30 มีนาคม 
2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 27 ก.ย. 
2561

22 58199130344 นายพลัง นิทัศกาญจนานนท์ คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ The Effect of Tai-chi and Elastic 
Exercise on Health – related 
Physical Fitness for Older Persons

5th International 
Seminar on Sports 

Exercise Psychology 
2018

 2 ม.ค. 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 5 ต.ค. 
2561

23 58199110162 นายรวีร์ธัช   กองเมือง คณะสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ การเปรียบเทียบการหาค่าปริมาณไอ
น้าในบรรยากาศ ระหว่างการใช้
เคร่ืองตรวจวัดความดันบรรยากาศ
และอุณหภูมิ กับแบบจ้าลองความ
ดันบรรยากาศและอุณหภูมิสากล

A comparison of precipitable water 
vapor from GNSS CORS between 
Meteorological Sensor and GPT 
Model

Journal of RESGAT 
วารสารสมาคมส ารวจข้อมูล
ระยะไกลและสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

61/19/ม.ค../9-16 TCI_2 อนุมัติ 5 ต.ค. 
2561

24 53199120112 นายวรพงศ์ อินทนนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนย้าย
แรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติท่ีส่งผลต่อ
รายได้เฉล่ียต่อหัวของประชากร

THE INFLUENCING OF FACTORS 
RELATED TO UNSKILLED FOREIGN 
MIGRANTS ON GDP PER CAPITA

วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2561

TCI_1 อนุมัติ 5 ต.ค. 
2561

25 59199110142 น.ส.ผกาวรรณ กลางชมภู คณะวิทยาศาสตร์ เคมี การส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้บท
ปฏิบัติการเคมี เร่ือง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาฟอกจางสีของคริสตัลไว
โอเลตในสารละลายเบส โดยใช้
เคร่ืองตรวจวัดทางแสงอย่างง่ายชนิด
 PEDD

Enhancement of Learning 
Achievement and The Science 
Process Skills for The Eleventh 
Grade Students Using The 
Chemistry Laboratory: Reaction 
Rate of Crystal Violet Fading in 
Alkali Solution Using PEDD a Simple 
Light Detector

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

38/1/ม.ค.-ก.พ. 62 TCI_2 อนุมัติ 5 ต.ค. 
2561

26 58199130354 น.ส.แพรวา รุจินรงค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม (นวัตกรรม
การออกแบบ)

การศึกษาเสดสีย้อมธรรมชาติจากผ้า
โฮลในจังหวัดสุรินทร์ สู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ

The study and development of 
natural dye colors from "HOI 
TEXTILE" in surin province textile 
products

มศว วิจัย คร้ังท่ี 11 29-30 มีนาคม 
2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 5 ต.ค. 
2561



No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English) ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ
ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

27 57199130350 น.ส.ชาคริยา สุวรรณปริสุทธ์ิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม (นวัตกรรม
การออกแบบ)

การศึกษาและพัฒนาเว็ปไซต์การใช้
รูปแบบอักษรไทยเพ่ือถ่ายทอดเร่ีอง
ราวในมังงะส าหรับกลุ่มผู้อ่านคนไทย

Study and Development of the 
website for applying thai typeface 
to communicate manga stories for 
thai readers

มศว วิจัย คร้ังท่ี 11 29-30 มีนาคม 
2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 5 ต.ค. 
2561

28 58199130347 นายขวัญชัย นิลเพ็ชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม (นวัตกรรม
การออกแบบ)

การศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์
เอนกประสงค์ส าหรับกิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนสร้างสรรค์

Study and Desing multi function 
Furniture for learing activities in 
creative classromm

มศว วิจัย คร้ังท่ี 11 29-30 มีนาคม 
2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 30 ต.ค. 
2561

29 58199130358 น.ส.สุวลักษณ์ หนูสัมฤทธ์ิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม (นวัตกรรม
การออกแบบ)

การศึกษาและพัฒนาพิพธภัณฑ์ยา
หอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภัณฑ์

Study and Development of Thai 
Cordial virtual museum on packaging

มศว วิจัย คร้ังท่ี 11 29-30 มีนาคม 
2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 30 ต.ค. 
2561

30 58199130242 น.ส.วินริกา ถวิลกานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม (นวัตกรรม
การออกแบบ)

การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองแต่งกาย
สตรีส าหรับผู้ท่ีมีสายตาเลือนราง
ในช่วงวัยท างาน

Study and Development for ladies 
costumes emphasis on 
workableaged people with low 
vision

มศว วิจัย คร้ังท่ี 11 29-30 มีนาคม 
2561

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 30 ต.ค. 
2561

31 58199130023 น.ส.พสินี ธีระกานตภิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย Thai conversation textbook for 
indian employees in Thailand

International 
symposium on 

education, Psychology 
and social sciences

september 10-
13, 2018 

fukuoka, Japan

น าเสนอผลงาน
ระดับนานาชาติ

อนุมัติ 30 ต.ค. 
2561

32 58199130024 น.ส.พัสวรรณ ศรีลาน คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย Applying music as a medium to 
improve the thai language skills of 
foreigners: the songs honoring king 
bhumibol adulyadej

International 
symposium on 

education, Psychology 
and social sciences

september 10-
13, 2018 

fukuoka, Japan

น าเสนอผลงาน
ระดับนานาชาติ

อนุมัติ 30 ต.ค. 
2561

33 57199120021 นายอรรคพล วณิกสัมบัน คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ Molecular isolation and 
characterization of a spätzle gene 
from
Macrobrachium rosenbergii

Fish and Shellfish 
Immunology

2019 / 84
January / 441–450

วารสารออนไลน์ อนุมัติ 30 ต.ค. 
2561

34 58199110103 น.ส.พีรยา หล่อลีฬหา คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมคลินิก ความแข็งแรงยึดติดและสีของ
ครอบครัวฟันเซรามิกหลังยึดด้วย
ซีเมนต์บนหลักเซอร์โคเนีย

Retentive strength and of color of 
cemented ceramic crown on 
zirconia abutment  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 
2561

TCI_1 อนุมัติ 9 พ.ย. 
2561

35 57199130427 น.ส.ทัตยา ยามะรัต คณะพลศึกษา การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

ปัยจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการหน้าผาจ าลองของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Factors effect customer behaviors 
using of Thammasat climbing wall

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (การบูรณา
การความรู้เพ่ือสังคมท่ี

ย่ังยืน) คร้ังท่ี 3

18-20 ก.ค. 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 9 พ.ย. 
2561



No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English) ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ
ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

36 56299130056 นายวุฒิพงศ์ ไชยแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล ออกแบบเคร่ืองท าน้ าร้อน
แบบต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมอาหาร

The development of the hot water 
generator for food in dustrial

การประชุมเสวนาวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 10

30 พ.ย. 2560 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 9 พ.ย. 
2561

37 58299130038 น.ส.สุวภาพ ดุริยางค์ศิลป์ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจ
ลาออกของพนักงานด้านบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมห้า
ดาว บนถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

Factors related to intention of food 
and beverge employees to resign 
from a five-star hotel on wire

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ 9 พ.ย. 
2561

38 58299130005 น.ส.ทัชชญา ชัยเมืองมูล คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด ความส าคัญของการบอกต่อผ่านส่ือ
เฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมซ้ือครีมบ ารุงผิวหน้าของ
ผู้หญิงท่ีท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร

Importance of word of mouse 
through facebook and relevant 
purchasing behavior trends 
regarding facial creams used by 
working women in bangkok

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ 9 พ.ย. 
2561

39 58299130008 น.ส.รุจิรา ปานกลัด คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด ลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริโภคและ
คุณค่าตราสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการร้าน 
7-Eleven ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Personality traits of consumer and 
brand equity that ralate to 
consumer behavior for 7-eleven in 
the bangkok metropolitan area

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ 9 พ.ย. 
2561

40 56199110159 นายนครินทร์ สระน้ าค า คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ผลของการฝึกด้วยน้ าหนักควบคู่กับ
การฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อพลังและ
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

The effect of weight training with 
plyometric training on muscular 
power and leg strength of 
mattayom sueksa 4 students at 
Srinakharinwirot University 
Prasarnmit demonstration School 
secondary

วารสารการวัดผลการศึกษา ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 99 
เดือน มกราคม-
มิถุนายน 2562

TCI_2 อนุมัติ 9 พ.ย. 
2561

41 56299150021 นายวิภูษณะ  ศุภนคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: 
การจัดการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

The Private Art Gallery in Bangkok: 
A Management and Presence in 
Thai Contemporary Culture

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ
ท่ี 3 (กรกฎาคม) 

2560

TCI_1 อนุมัติ 15 พ.ย. 
2561

42 58199130206 นายเสกสรรค์ ชาทองยศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ 
STEAM Education เพ่ือ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านศิลปะ 
เร่ือง ทัศนธาตุ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3

STAM Education on visual art 
elements learning efficiency of 
primary school grade III students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มศรีอยุธยา คร้ังท่ี 9 
เร่ือง วิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือสังคม

 18-19 ต.ค. 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 15 พ.ย. 
2561



No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English) ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ
ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

43 59199130028 นางสาวกตัญชลี ตันแขมรัตน์ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การตลาด ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการเคอร่ีเอ็กเพรส ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

The factor effected to coustomer's 
behavior used kerry express in 
bangkok and metropolitan region

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ 15 พ.ย. 
2561

44 59199110147 นางสาวกัญชพร ตันติวิชิตเวช คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ Effect of Ag2O doing on physical 
properties of Y156 superconductor 
prepared by solid state reaction

วารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-มิถุนายน

 2561)

TCI_1 อนุมัติ 15 พ.ย. 
2561

45 58199110111 นายกิตคิภณ สุขกูล คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ คุณสมบัติการขนส่งของรอยต่อเฮท
เทอโรไม่มีข้ัว CaZrO3/SrTiO3 จา
การวิเคราะห์กลไลการกระเจิง

Transport properties of nonpolar 
CaZrO3/SrTiO3 heterointerfaces 
from scattering

Journal of physics D : 
applied Physics

 2018/51/8/40531 วารสาร
ต่างประเทศ

อนุมัติ 22 พ.ย. 
2561

46 57199110018 นางสาวดวงพร สุภาพร คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารและการ
จัดการการศึกษา

วิถีการเรียนรู้กับการบริหารศูนย์การ
เรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน

Ways of learning with 
administration of the Ban Huay 
Pern natural learning community 
center

Verridian E-Journal, 
Silpakorn University 

ปีท่ี 11/ฉบับท่ี 3 
เดือน ก.ย.-ธ.ค. 

2561

TCI_1 อนุมัติ 22 พ.ย. 
2561

47 59199110100 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร คณะสังคมศาสตร์ การจัดการ การเปรียบเทียบการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเกษียณอายุระหว่าง
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ส านักงานใหญ่ และพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ)
 จังหวักลพบุรี

  Comparison of retirement 
preparation between provincial 
electrity autority head offoce 
employees and provincial 
electricity authority (n3) Lopburi 
province employees

วารสารวิชาการบัณฑิต
วิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-
เมษายน 2562

TCI_2 อนุมัติ 22 พ.ย. 
2561

48 55299150019 นายศุภกร บัวอยู่ คณะพลศึกษา พลศึกษา การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษาเพ่ือ
พัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย

Development opment physical 
education to develop gross muscle 
for early childhood

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีท่ี 30 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม-

สิงหาคม 2562)

TCI_1 อนุมัติ 3 ธ.ค. 
2561

49 57199130015 นางสาวนฤมล มนตรี คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การสร้างความกยุ่นตัวของวัยรุ่นท่ีถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัว 
โดยการให้ค าปรึกษากลุ่ม

Enhancement of Resilience a 
Adolescents to family violelence 
through group couseling

Verridian E-Journal, 
Silpakorn University 

ปีท่ี 11/ฉบับท่ี 3 
เดือน ก.ย.-ธ.ค. 

2561

TCI_1 อนุมัติ 3 ธ.ค. 
2561

50 58199130043 นายกฤษฎา ปานลักษณ์ คณะสังคมศาสตร์ การตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิง
เน้ือหาทางส่ืออินสตาแกรมกับความ
ผูกพันและคุณค่าตราสินค้าเคร่ือง
แต่งกายจากประเทศญ่ีปุ่นในทัศนะ
ของกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็มในประเทศ
ไทย

Relationship between content 
marketing on instageam and 
engagement and brand from the 
point of view of M generation' s in 
thailand

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
 สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ปีท่ี 7 ฉบับพิเศษ 
เล่ม 2 ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม

 2561

TCI_1 อนุมัติ 3 ธ.ค. 
2561

51 58199130335 พระเรวัช วิชชุประภากร คณะสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การน านโยบายการลงรายการ
สัญชาติไทยไปปฏิบัติ กรณีศึกา 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Implementation of polity on 
registration of thai nationlity: case 
study of Khong Chiam district, Ubon 
Rachathani province

การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิ ราช คร้ังท่ี 8

 23 พ.ย. 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 3 ธ.ค. 
2561



No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English) ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ
ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

52 54199120101 นางสาวอังคณา ธนานุภาพ
พันธ์ุ

คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษาเคร่ืองมิทางการคลังเพ่ือ
เพ่ิมการใช้ประโยชน์ท่ีดินในประเทศ
ไทย

The study of fiscal instruments for 
increasing land use in thailand

วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 
(เดือนมกราคม-
มิถุนายน 2562)

TCI_1 อนุมัติ 3 ธ.ค. 
2561

53 57199130026 นางสาวกมลชนก พิมพ์วงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาความสามารถเขียน
ประโยคของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก
 จาการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 
Storyboard

A Study on sentence writing ability 
of student with hearing impairment 
in grade 2 through SIWI and 
storyboard

วารสารวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ คณะ
ศึกษาศษสตร์ มศว

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 
(ก.ค.-ธ.ค. 2561)

TCI_2 อนุมัติ 11 ธ.ค. 
2561

54 57199130030 นางสาวสุพิชชา อดุลยศักด์ิ คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

  การศึกษาความสามารถเขียน
ประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
 ในโรงเรียนรวมจาการสอนท่ีใช้
กลวิธีการสอนซิกส์สเต็ปเม็ททอต 
(six steps method) ร่วมกับการ
ใช้จ๊ิกซอว์ แฟลชการ์ด (jigsaw 
flashcards)

A study ability in English sentence 
writing among Grade 3 students 
with mild intellectual disabilities in 
an inclusive school through the six 
steps method with jigsaw flashcards

วารสารวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ คณะ
ศึกษาศษสตร์ มศว

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 
(ก.ค.-ธ.ค. 2561)

TCI_2 อนุมัติ 11 ธ.ค. 
2561

55 56199130140 นางสาวกาญจนา สิงห์จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพ่ือการส่ือสาร

นานาชาติ

ความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของ
พนักงานชาวไทยในท่ีท างาน

Business English Reading 
and Writing Skill 
Improvement Needs of Thai 
Employees in Their 
Workplace.

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเพ่ือน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 10 
เน่ืองในโอกาสสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
 ครบรอบ 47 ปี

30-พ.ย.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 14 ธ.ค. 
2561

56 57199130101 นางสาวนิภาพร ล้ิมเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 

(การบริหาร
การศึกษาตลอดชีวิต

เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)

แนวทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย์สู่ความเป็นเลิศของ
สภากาชาดไทยตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Guidelines for Human 
Resourcesmanagement to 
the Excellence of the Thai 
Red Cross Society 
According to the Criteria of 
the Thailand Quality Award.

การประชุมน าเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิต
วิทยาลัยศึกษาระดับชาติ
 คร้ังท่ี 13 ปีการศึกษา 
2561

16-ส.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 14 ธ.ค. 
2561



No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English) ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ
ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

57 59199110080 นางสาวนพนันท์ ตราเกียรติ
กุล

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาการช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเซียล

การพัฒนาไฮโดรเจลชนิดเมตาคริ
เลทจากกรดไฮยาลูโรนิกแบบฉีดท่ีมี
แมนนิทอลและบีเอสเอเพ่ือใช้ท าเป็น
ระบบน าส่งยา

The Development of 
Mannitol/BSA Methacrylated 
Hyaluronic Acid Hydrogels as an 
Injectable Drug Delivery 
Platform

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎคม-ธันวาคม
 2561)

TCI_1 อนุมัติ 14 ธ.ค. 
2561

58 57199110070 นางสาวภัทรานิษฐ์ พันธ์ุนวล คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Needs Anolysis in English Oral 
Communication of Passenger 
Sevice Agens at suvamabhumi 
Airport

The 12th Malaysia 
Internatinal Conference 
on English Language 
Teaching 2018

5-6 Oct 2018 น าเสนอผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ 14 ธ.ค. 
2561

59 59199110042 นายกฤษฏิชนม์ ชนิลกุล คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ The study on temperature 
dependent superfluid density 
of anisotropic superconductors

siam physics congress 
2018

21-23 may 2018 น าเสนอผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ 23 ธ.ค. 
2561

60 59199130148 นายมลธวัฒน์ กิจสวัสด์ิ คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
นักบุญเปโตร

The development of public 
mind of matthayomsuksa one 
students at saint peter school

วารสารวิชาการวิทยาลัย
แสงธรรม

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
เดือน ก.ค.-ธ.ค. 
2561

TCI_1 อนุมัติ 23 ธ.ค. 
2561

61 56199130297 นายณรงค์วิทย์ วงษ์สินธ์ุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา (ดนตรี
ศึกษา)

The problems of International 
music teaching in the lower 
secondary education level at 
secondary schools under the 
office of educatioonal service 
area 1 bangkok

SAMIC the 5th social 
Sciences Arts and 
Media Internation 
conference 2018

14-15 june 2018 น าเสนอผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ 23 ธ.ค. 
2561

62 58199130039 นายสุทธิพงศ์ ผ่องแผ้ว คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาอัลกอริธึมการแบ่งกลุ่มโดย
ใช้ K-mean for seed 
classification

A study of K-mean clustering 
algorithm for seed classification

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประยุกต์และ
ระบบสารสนเทศคร้ังท่ี 14

23-ก.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 23 ธ.ค. 
2561

63 57199120019 นางสาวฐิติพร ปัญญาชนะกุล คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ Poly(DL-lactide)-degrading 
enzyme prodution by 
immobillized actinomadura 
keratinilytica strain T16-1 in a 5-
L fermenter vaa=rious 
fermentation processes

2017/30/novemb
er/71-76

open access อนุมัติ 23 ธ.ค. 
2561



No. รหัสประจ าตัวนิสิต ช่ือ-สกุล คณะ สาขาวิชา
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) ช่ือบทความ (English) ช่ือวารสาร/ช่ืองานประชุม

วิชาการ
ปีท่ี ฉบับท่ี/วันท่ี
น าเสนอผลงาน

ประเภท
การตีพิมพ์

สถานะบทความ

64 58199130329 นายปริวรรต ปธานราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ Performance prediction of 
jupyter notenook in jupyterhub 
using machine learing

2018 Internationnal 
Conference on 
Intelligent informatics 
and Biomedical 
Sciences (ICIIBMS)

21-24 October 
2018

น าเสนอผลงาน
นานาชาติ

อนุมัติ 23 ธ.ค. 
2561

65 57199130064 นางสาวรัชวรรณ พรมลี คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ (ภาษาไทย)

ผลการใช้กลวิธีการสอนแบบ SQ5R 
ร่วมกับกลวิธีการสอนอ่านแบบ
แลกเปล่ียนบทบาทเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3

Effect of Using SQ5R strategies 
along with Reciprocal reading 
strategies to reinforce the 
reading comprehension abilities 
of matthayomsuksa III students

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ และระดับชาติ 
ราชภัฏวิจัย คร้ังท่ี 5

2-5 ธันวาคม 2561 น าเสนอผลงาน อนุมัติ 23 ธ.ค. 
2561

66 57199110094 นายสุรัตน์ พักน้อย คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาใน
มุมมองของพุธศาสนิกชนชาวไทย

The image of Buddhism in the 
view of Thai Buddhists

วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 
ก.ย.-ธ.ค. 2561

TCI_1 อนุมัติ 23 ธ.ค. 
2561

67 57199130418 นางภรณี วิรเศรณี สถาบันพฤติกรรม
ศาสตร์

การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
และด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมหลีกเล่ียงการพนันบอล
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

Social Environmental and 
Personal factors related to 
soccer bet avoidance behavior 
of high school students in the 
Bangkok metropolis affiliation 
school

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 1 
มกราคม 2562

TCI_1 อนุมัติ 23 ธ.ค. 
2561


