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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

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 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

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. 
2565

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. 
2566

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. 
2567

11 56299130055 นายภาสพงศ์ภัสส์ บุญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล การศึกษาสมรรถนะของเคร่ือง
อบแห้งผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยอากาศ
แบบสลับทิศทางท่ีผลิตจากเตาชีว

มวลประสิทธิภาพสูง

งานปนะชุมสัมมนาวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 10

น าเสนอผลงาน อนุมัติ 4 ก.ย. 
2568



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


