
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ (ไทย) ชื่อบทความ (อังกฤษ) แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ตีพิมพ์
ระดับ
การ

ตีพิมพ์
1 พรพจน์  หมื่นหาญ อัญมณีศาสตร์และ

ประยุกต์ศิลป์
การออกแบบของที่ระลึก
สําหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน
เมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี

วารสารวิชาการ ศิลปะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 
2560 น. 52-63

2560 ชาติ

2 ธีรังกูร  วรบํารุงกุล ครุศาสตร์ ความคาดหวังความรู้ของ วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 2560 ชาติ

รายชื่อบทความที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 2560

2 ธีรังกูร  วรบํารุงกุล ครุศาสตร์ ความคาดหวังความรู้ของ
นักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2560  น. 66-76

2560 ชาติ

3 ธันวดี  ดอนวิเศษ ครุศาสตร์ แนวทางการพัฒนาการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในการ
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2560  น. 167-176

2560 ชาติ



4 ชีวะ  ทัศนา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บทเรียนสําเร็จรูปเพื่อการ
วิเคราะห์ดาราศาสตร์ทางแสง

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th 
International conference 
on Research, 
Implementation and 
Education of Mathematics
 and Science (ICRIEMS) 
วันที่ 15-16 พ.ค. 60  
หน่วยงานที่จัด  Faculty of 
Mathematics  and Natural
 Science, Yogyakarta State
 University ประเทศอินโดนิ

2560 นานาชาติ

 University ประเทศอินโดนิ
เซีย โปสเตอร์



5 ชีวะ  ทัศนา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ถ่านก้านติดใบสละอัดแท่ง ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th 
International conference 
on Research, 
Implementation and 
Education of Mathematics
 and Science (ICRIEMS) 
วันที่ 15-16 พ.ค. 60  
หน่วยงานที่จัด  Faculty of 
Mathematics  and Natural
 Science, Yogyakarta State
 University ประเทศอินโดนิ

2560 นานาชาติ

 University ประเทศอินโดนิ
เซีย โปสเตอร์

6 ดารณี  นวพันธุ์ ครุศาสตร์ การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ปีการศึกษา 2558

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
11 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 60 
หน้า 51-57

2560 ชาติ

7 สุรีย์มาศ  สุขกสิ ครุศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม
พื้นฐานของนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
11 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 60 
หน้า 133-140

2560 ชาติ



8 พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ครุศาสตร์ แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
การรักษาศีล 5 ของนักศึกษา
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัย
บูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 49 เล่ม 
3  กันยายน-ธันวาคม 2560 
หน้า 269-289

2560 ชาติ

9 พัชรินทร์ รุจิรานุกูล ครุศาสตร์ สภาวการณ์และแนวทางการ
พัฒนาการใช้ชีวิตของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
11 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 60 
หน้า 141-150

2560 ชาติ

10 โชติ  เนืองนันท์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การหาค่าความจุความร้อน
จําเพาะอย่างง่ายของเหล็ก  

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
11 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 60 

2560 ชาติ
เทคโนโลยี จําเพาะอย่างง่ายของเหล็ก  

ตะปู  ทองแดง และอลูมิเนียม
โดยการใช้กฎการเย็นตัวของนิว
ตันและการศึกษาเปรียบเทียบ

11 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 60 
หน้า 42-50

11 อาภาพร  บุญมี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุดการทดลองสําเร็จรูปเรื่อง
สารกําหนดปริมาณโดยวิธีการ
ตกตะกอน

วารสารพัฒนาการเรียนการ
สอนมหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 11
 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60  หน้า 
51-63

2560 ชาติ



12 จิรภัทร  จันทมาลี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คุณสมบัติ ทางชีวภาพของดิน
และจํานวนแบคทีเรียโคลิฟอร์ม
ในน้ําจากสวนผลไม้ บ้านโป่ง
แรด ตําบลพลับพลา อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 
45 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม
 2560) หน้า 53-67   0.102

2560 ชาติ

13 สุนิษา  สุวรรณเจริญ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

พฤกษเคมีและฤทธิ์ฆ่าลูกน้ํายุง
รําคาญของสารสกัดดอกและใบ
ยี่โถสีชมพู

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 
45 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-
กันยายน 2560) หน้า 
521-530   0.100

2560 ชาติ

14 ชวัลรัตน์  สมนึก วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ไลเคนบริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในพื้นที่ปกปัก

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 
45 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม

2560 ชาติ
เทคโนโลยี ธรรมชาติในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชฯ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี

45 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม
 2560) หน้า 193-199   0.102



15 ชีวะ  ทัศนา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

Age and Temperature of 
Globular- Open Star 
Cluster Case study : M3 M 
35 and M67

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th 
International conference 
on Research, 
Implementation and 
Education of Mathematics
 and Science (ICRIEMS) 
วันที่ 15-16 พ.ค. 60  
หน่วยงานที่จัด  Faculty of 
Mathematics  and Natural
 Science, Yogyakarta State
 University ประเทศอินโดนิ

2560 นานาชาติ

 University ประเทศอินโดนิ
เซีย16 สุรีย์มาศ  สุขกสิ ครุศาสตร์ การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนสิงคโปร์อรไลน์เฉลิม
พระเกียรติฯ

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
   ปีที่ 14 ฉบับที่ 1  
กรกฎาคม- กันยายน 2560  
หน้า 30- 37   TCI กลุ่ม 1

2560 ชาติ



17 ชุตาภา  คุณสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มวลชีวภาพเหนือพิ้นดินของ
ต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี

งานประชุมวิชาการประจําปี 
ครั้งที่ 8  โครงการ อพสธ. 
ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมาก
ล้นมีให้เห็น  จัดโดย ชมรม
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
สระบุรี   วันที่ 29 พฤศจิกายน
  2560 (โปสเตอร์)

2560 ชาติ

18 ชุตาภา  คุณสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงสร้างประชากรและการ
แพร่กระจายของปูม้า 

งานประชุมวิชาการประจําปี 
ครั้งที่ 8  โครงการ อพสธ. 

2560 ชาติ
เทคโนโลยี แพร่กระจายของปูม้า 

Portunus pelagicus 
Linnaeus 1758) ในบริเวณ
อ่าวคุ้งกระเบน จังวัดจันทบุรี

ครั้งที่ 8  โครงการ อพสธ. 
ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมาก
ล้นมีให้เห็น  จัดโดย ชมรม
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
สระบุรี   วันที่ 29 พฤศจิกายน
  2560 (โปสเตอร์)



19 ทบทอง  ชั้นเจริญ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่ง กรณีศึกษา: หมู่บ้าน
คลองหก ตําบลเกาะเปริด 
อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วารสารวิจัยรําไพพรรณี  ปีที่ 
11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2560)

2560 ชาติ

20 หยาดรุ้ง  สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร สมบัติทางกายภาพและ
ความสามารถในการเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระของใยอาหาร
จากเปลือกทุเรียน

การนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาสลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 

2560 ชาติ

จากเปลือกทุเรียน ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 
"บูรณาการสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน"  จัดโดย 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก วันที่ 21
 กรกฎาคม 2560



21 ประพัน  ลี้กุล เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับตรวจสอบ
การปนเปื้อนของขนม

การประชุมวิชาการ การ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 10  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต  14 ธ.ค. 60   
นําเสนอภาคบรรยาย  หน้า 
378-384

2560 ชาติ

22 พรพิมล  ฉายแสง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การตรวจสอบความชื้น
ข้าวเปลือกจากสัมประสิทธิ์การ
สะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การประชุมวิชาการ การ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 10  ณ มหาวิทยาลัย

2560 ชาติ

ครั้งที่ 10  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต  14 ธ.ค. 60   
นําเสนอภาคบรรยาย  หน้า 
387-394

23 อลงกต  ไชยอุปละ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ศึกษาปริมาณสารไตรคลอโรไอ
โซไซยานูริกแอซิดเพื่อลด
ปริมาณเหล็ก และความขุ่นใน
น้ําบาดาล

การประชุมวิชาการ การ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 10  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต  14 ธ.ค. 60   
นําเสนอภาคบรรยาย  หน้า 
367-377

2560 ชาติ



24 หิรัญ  หิรัญรัตนพงศ์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การประเมินขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวของ
อุทยานแห่งชาติเข่คิชฌกูฏ 
(ส่วนรอยพระพุทธบาทพลวง)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่
 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม) 2560

2560 ชาติ

25 ฬิฏา  สมบูรณ์ ครุศาสตร์ รูปแบบกระบวนการเรียนการ
สอนในวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ของนักเรียนกัมพูชาที่เข้ามา
ศึกษาในเขตพิ้นที่ชายแดน 
จังหวัดจันทบุรี

การประชุมวิชาการ วิจัยเพื่อ
ความก้าวหน้าและนวัตกรรม
ธุรกิจ  ณ คณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  19 ธ.ค. 
60   นําเสนอภาคบรรยาย  
หน้า 489-492

2560 ชาติ

หน้า 489-492

26 ฬิฏา  สมบูรณ์ ครุศาสตร์ การศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการประเมินทาง
การศึกษาโดยการเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นบานของนักศึกษา
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี

การประชุมวิชาการ วิจัยเพื่อ
ความก้าวหน้าและนวัตกรรม
ธุรกิจ  ณ คณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  19 ธ.ค. 
60   นําเสนอภาคโปสเตอร์  
หน้า 315-319

2560 ชาติ

27 ภัทรา ศรีสุโข อัญมณีศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์

การศึกษาแนวทางการพัฒนา
วัสดุอัญมณีทางเลือกจาก
หินแกรนิตจังหวัดตาก

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี
ที่ 9 มกราคม-ธันวาคม 2560 
หน้า 57- 65 TCI กลุ่ม 1

2560 ชาติ



28 นภัส ศรีเจริญประมง ครุศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพทักษะการ
คิดของครูผู้ดูแลเด็กในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
11 ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม 2560 หน้า 103-109

2560 ชาติ

29 หยาดรุ้ง  สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร Production of Bacterial 
Cellulose from Acetobacter 
xylinum  by using 
Rambutan Juice as a 
Carbon Source

ตีพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ Sixth 
International Confernce 
on Integration of Science 
and Technology for 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2017 (6th 

2560 นานาชาติ

DEVELOPMENT 2017 (6th 
ICIST 2017)   24-26 
พฤศจิกายน 2560  ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยตีพิมพ์
ในวารสาร Internation 
Journal Technology in 
Southeast Asia (AATSEA) 
Volome13, Number 7.1 
December 2017



30 โพธิ์ทอง  ปราณีตพล
กรัง

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้โครงข่ายใย
ประสาทเทียมทํานายอัตราส่วน
ความชื้นวัสดุเกษตรด้วยเทคนิค
การอบแห้งฟลูอิดไดเบท

วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม :เทพ
สตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560  
TCI  กลุ่ม 2

2560 ชาติ

31 ประพันธ์  ลี้กุล เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยปร
สาทเทียมเพื่อคัดแยกคุณภาพ
นมจากคุณสมบัติไดอิเล็กตริก

วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม :เทพ
สตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560  
TCI  กลุ่ม 2

2560 ชาติ

32 กุลพร พุทธมี เทคโนโลยีการเกษตร การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 2560 ชาติ32 กุลพร พุทธมี เทคโนโลยีการเกษตร การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ของข้าวเกรียบหอยนางรมด้วย
เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
 กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้ง
กระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
11 ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม 2560 หน้า 13-22 
TCI กลุ่ม 2

2560 ชาติ



33 วัชรวิทย์  รัศมี เทคโนโลยีการเกษตร species Diversity of Insect 
Pollinators in the area of 
Plant Genetics 
Conservation Project 
Under the Royal Inititation 
of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri 
Sirindhorn (RSPG) at the 
Rambhai Barni Rajabhat 
University, Chanthaburi 
province, Thailand 

ตีพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ Sixth 
International Confernce 
on Integration of Science 
and Technology for 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2017 (6th 
ICIST 2017)   24-26 
พฤศจิกายน 2560  ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยตีพิมพ์
ในวารสาร Internation 
Journal Technology in 

2560 ชาติ

Journal Technology in 
Southeast Asia (AATSEA) 
Volome13, Number 7.1 
December 2017



34 จิรพร  สวัสดิการ เทคโนโลยีการเกษตร Characterization of Gum 
from Durian Seed and 
Application in Ice Cream 

ตีพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ Sixth 
International Confernce 
on Integration of Science 
and Technology for 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2017 (6th 
ICIST 2017)   24-26 
พฤศจิกายน 2560  ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยตีพิมพ์
ในวารสาร Internation 
Journal Technology in 

2560 นานาชาติ

Journal Technology in 
Southeast Asia (AATSEA) 
Volome13, Number 7.3 
December 2017



35 สนธยา  กูลกัลยา เทคโนโลยีการเกษตร Growth Population 
Dynamics and  Optimum 
Yield of Indian Mackerel, 
Rastrelliger Kanagurta 
(Cuver,1816) in the Estern 
Gulf of Thailand

ตีพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ Sixth 
International Confernce 
on Integration of Science 
and Technology for 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2017 (6th 
ICIST 2017)   24-26 
พฤศจิกายน 2560  ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยตีพิมพ์
ในวารสาร Internation 
Journal Technology in 

2560 นานาชาติ

Journal Technology in 
Southeast Asia (AATSEA) 
Volome13, Number 7.1 
December 2017



36 ผศ.ดร.อัจฉรา  บุญ
โรจน์

เทคโนโลยีการเกษตร Research and 
Development Project of 
Monkey's Head Mushroom 
(Hericiumerinaceus ) 
Cultivation in East of 
Thailand

ตีพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ Sixth 
International Confernce 
on Integration of Science 
and Technology for 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2017 (6th 
ICIST 2017)   24-26 
พฤศจิกายน 2560  ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยตีพิมพ์
ในวารสาร Internation 
Journal Technology in 

2560 นานาชาติ

Journal Technology in 
Southeast Asia (AATSEA) 
Volome13, Number 7.1 
December 2017



37 พรชัย  เหลืองวารี เทคโนโลยีการเกษตร Effect of Pork Belly and 
Broiler Chicken Meat on 
the Quality of Herb Sai 
Oua (Spicy Thai Herb 
Sausage)

ตีพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ Sixth 
International Confernce 
on Integration of Science 
and Technology for 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2017 (6th 
ICIST 2017)   24-26 
พฤศจิกายน 2560  ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยตีพิมพ์
ในวารสาร Internation 
Journal Technology in 

2560 นานาชาติ

Journal Technology in 
Southeast Asia (AATSEA) 
Volome13, Number 7.1 
December 2017



38 อารยา  แดงโรจน์ เทคโนโลยีการเกษตร Utilization of Mangosteen  
(Garcinia mangostana 
Linn.) Pericarp Extract to 
Treat Zoothamnium   sp. 
Infection in White Leg 
Shrimp (Litopenaeus 
vannamei ).

ตีพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ Sixth 
International Confernce 
on Integration of Science 
and Technology for 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2017 (6th 
ICIST 2017)   24-26 
พฤศจิกายน 2560  ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยตีพิมพ์
ในวารสาร Internation 
Journal Technology in 

2560 นานาชาติ

Journal Technology in 
Southeast Asia (AATSEA) 
Volome13, Number 7.1 
December 2017

39 จีรนันท์  พูลสวัสดิ์ ครุศาสตร์ สภาพปัญหาในกระบวนการ
เรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบ
มีส่วนร่วมของนักเรียนกัมพูชาที่
เข้ามาศึกษาในเขตพื้นที่
ชายแดน จังหวัดจันทบุรี

วารสารวิชาการ สาขาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 TCI
 กลุ่ม2 หน้า 1-10

2560 ชาติ



40 ดร.วิกันยา  ประทุมยศ เทคโนโลยีการเกษตร Biogas Production from 
Peels and Seeds of Longan 
(Dimocarpus Longan  
Lour.) in Anaerobic 
Ferment System

ตีพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ Sixth 
International Confernce 
on Integration of Science 
and Technology for 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2017 (6th 
ICIST 2017)   24-26 
พฤศจิกายน 2560  ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยตีพิมพ์
ในวารสาร Internation 
Journal Technology in 

2560 นานาชาติ

Journal Technology in 
Southeast Asia (AATSEA) 
Volome13, Number 7.1 
December 2017



41 เลิศชัย จิตร์อารี เทคโนโลยีการเกษตร Effect of Biogas Effluent 
from Pig Manure and 
Durian  Resjdues on Soil 
Chemical Property and 
Crowth of Marigold

ตีพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ Sixth 
International Confernce 
on Integration of Science 
and Technology for 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2017 (6th 
ICIST 2017)   24-26 
พฤศจิกายน 2560  ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยตีพิมพ์
ในวารสาร Internation 
Journal Technology in 

2560 นานาชาติ

Journal Technology in 
Southeast Asia (AATSEA) 
Volome13, Number 7.1 
December 2017

42 สิทธิชัย  ศรีเจริญ
ประมง

วิทยาการจัดการ การศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน
ทุนมนุษย์ด้านสมรรถนะของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมของ
จังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับ
มาตรฐานวิชาชัพท่องเที่ยว
อาเซียน

วารสารวิชาการนวัตกรรม
สื่อสารสังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
เล่ม 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560 หน้า 17-28 TCI กลุ่ม 1
  IP0.050

2560 ชาติ



43 ผศ. ดร.นักรบ  เถียร
อ่ํา

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ่อนคาสิโนชายแดนภาค
ตะวันออกไทย-กัมพูชา : 
ผลกระทบและการจัดการของ
ชุมชนชายแดน

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 35 
ฉบับที่ 2 พฤษภา-สิงหาคม 
2560  สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกริก หน้า 163-188  TCI 
กลุ่ม 1

2560 ชาติ

44 ดร.ชุตาภา  คุณสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ความหลากชนิดและความชุก
ชุมของสัตว์หน้าดิน ในบริเวณ
แหล่งหญ้าทะเลฟื้นฟู 
(Halodule pinifolia) หาด
เจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 11 และ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 

2560 ชาติ

เจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร์)
 หน้า508-516

45 เยาวเรศ  ใจเย็น ครุศาสตร์ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 11 และ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร์)
 หน้า 89-96

2560 ชาติ



46 ชวนพบ  เอี่ยวสานุ
รักษ์

ครุศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อและการ
ตัดสินใจของผู้ซื้อที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์จากต้นกกของธุรกิจ
ชุมชน จังหวัดจันทบุรี

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 11 และ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคบรรยาย)
 หน้า 437-444

2560 ชาติ

47 สมพงษ์  เส้งมณี นิเทศศาสตร์ การประยุกต์ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านเท่งตุ๊กเพื่อสมรรถภาพ
ทางกาย

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 11 และ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี

2560 ชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร์)
 หน้า 182-191

48 ดร.จิรภัทร  จันทมาลี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การคัดเลือกแบคทีเรียละลาย
ฟอตเฟตทนร้อนจากพืชที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี

ประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยากร อพสธ. 
ครั้งที่ 8 "ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"  
วันที่ 29 พ.ย.- 1 ธ.ค.60  
สวพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จัดที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สระบุรี (ภาค
โปสเตอร์) หน้า672-681

2560 ชาติ



49 ดร.จักรพันธ์  
โพธิพัฒน์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การจัดการน้ําเสียแบบบ่อผึ่งของ
เทศบาลเมืองจันทบุรี

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 11 และ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคบรรยาย)
 หน้า 513-522

2560 ชาติ

50 ขวัญศิริ  เจริญทรัพย์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์การบูรณาการการ
ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อผลิตซ้ํา
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

2560 ชาติ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคบรรยาย)
 หน้า 316-336

51 โพธิ์ทอง  ปราณีตพล
กรัง

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ใน
การอบแห้งข้าเปลือกด้วยเครื่อง
 อบแห้งแบบเจ็ตสปาเต็ดเบด

วารสารวิศวลาดกระบัง ปีที่ 34
 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 
2560 หน้า 22- 29   TCI กลุ่ม
 2

2560 ชาติ



52 ปรอยฝน  วงศ์ชาว
จันท์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ความต้องการด้าน
ตลาดแรงงานของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันนอ
อกของนักศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร์)
 หน้า 316-336

2560 ชาติ

53 ชินะกานต์  แสง
อํานาจ

นิติศาสตร์ ปัญหากฏหมายของชาวประมง
พื้นบ้านในตําบลบางชัน 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน

2560 ชาติ

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคบรรยาย)
 หน้า 243-254



54 ว่าที่เรือตรีวัชวิทย์  
รัศมี

เทคโนโลยีการเกษตร ผลของพืชสมุนไพรวงศ์
Zingiberaceae ต่อการ
ควบคุมหนอนผีเสื้อใยผัก 
(Plutella xylostlla L.)

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร์)
 หน้า 517-525

2560 ชาติ

55 อดิศร  กุลวิทิต นิติศาสตร์ โครงการวิจัยปัญหาทาง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบุก
รุกพื้นที่ป่า: ศึกษาเฉพาะกรณี

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน

2560 ชาติ

รุกพื้นที่ป่า: ศึกษาเฉพาะกรณี
ปัญหาการบุกรุกเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขาสอยดาว อําเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร์)
 หน้า 116-124



56 กุลปราณี  ศรีใย นิติศาสตร์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการป่าชุมชน ศึกษา
เฉพาะพื้นที่ตําบลชากไทย 
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร์)
 หน้า 517-526

2560 ชาติ

57 ณัฏฐ์นรี  ศรีสมบูรณ์ นิติศาสตร์ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับการ
ใช้กฎหมายกับการลักลอบค้า

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน

2560 ชาติ

ใช้กฎหมายกับการลักลอบค้า
สัตว์ป่าระหว่างไทยและกัมพูชา

พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคบรรยาย)
 หน้า 229-234



58 ถาวร  ฉิมเลี้ยง เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ : 
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง
 อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

Study on Conditions of 
Beef Cattle Raising of 
Farmers : A Case Study of 
Beef Cattle Raising of 
Farmers in Baan Naichak 
Group, Tumbol Chakpong, 
Rayong Province 

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร์)
 หน้า 418-430

2560 ชาติ

59 กาญจนา  สมพื้น นิเทศศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมและแสดง
ความพึงพอใจของสตรีอาสา ที่
มีต่อการให้บริการวิชาการ 

A Study on Behavior and 
Satisfaction of Women 
Volunteers towards 

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน

2560 ชาติ

มีต่อการให้บริการวิชาการ 
"โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพสตรี"

Volunteers towards 
Acdemic Service : 
Personality Development 
Project for Promoting 
Women's Potentail

พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (โปสเตอร์) 
หน้า 157-160



60 วิรังรอง  กรินท์ธัญญ
กิจ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การตรวจสอบชนิดปลาจาก
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซูชิ ที่
วางจําหน่ายในพื้นที่อําเภอเมือง
 จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด

Identfinication of Fish 
Species from Sushi 
Products Sold in Mueang 
District, Chanthaburi 
Province Using DNA 
Barcoding

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (โปสเตอร์) 
หน้า 377-385

2560 ชาติ

61 วิรังรอง  กรินท์ธัญญ
กิจ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การจําแนกชนิดของตัวอย่าง
ชิ้นส่วนและอวัยวะที่คาดว่าจะ
เป็นสัตว์ป่า ในพื้นที่ อําเภอเขา

Species Identification of 
Suspected Wildlife 
Specimens in Kaeng Hang 

งานประชุมวิชาการประจําปี 
ครั้งที่ 8  โครงการ อพสธ. 
ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมาก

2560 ชาติ

เป็นสัตว์ป่า ในพื้นที่ อําเภอเขา
ชะเมา จังหวัดระยอง โดยใช้
ข้อมูลทางพันธุกรรม

Specimens in Kaeng Hang 
Maeo District, Chanthaburi 
Province by Using Genetic 
Data

ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมาก
ล้นมีให้เห็น  จัดโดย ชมรม
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
สระบุรี   วันที่ 29 พฤศจิกายน
  2560 (โปสเตอร์) 390-397



62 บวรสรรค์  เจี่ยดํารง นิเทศศาสตร์ การเฝ้าระวังและติดตามกล
ยุทธสื่อสารการตลาดโดยใช้แรง
ดึงดูดทางเพศของเว็บไซต์พนัน
ฟุตบอลออนไลน์กับการละเมิด
กฏหมายในประเทศไทย

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (บรรยาย) 
หน้า 309-315

2560 ชาติ

63 ผศ.พิกุล  นุชนวลรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร ผลของสารกลุ่ม GRAS ต่อการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตและความ

Effect of GRAS Compounds 
on Fungal Growth 

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ

2560 ชาติ
ยับยั้งการเจริญเติบโตและความ
รุนแรงของโรคที่เกิดจากเชื้อรา
 Colletotrichum 
gloeosporioides  สาเหตุ
ดรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้ว
มังกร

on Fungal Growth 
Inhibition and Disease 
Severity of Postharvest 
Disease of Dragon Fruit 
Caused by Colletotrichum 
gloeosporioides 

วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (บรรยาย) 
หน้า 309-315



64 ภัทร  ศรีสรวล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี

A Study of Participation in 
Strategic Management 
Rambhai Barni Rajabhat 
University

รายงานสืบเนื่องจากประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (โปสเตอร์) 
หน้า 208-212

2560 ชาติ

65 พิมใจ  สุวรรรวงค์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การคัดกรองสารสกัดจากพืชที่มี
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่าอะ
ไมเลส

Screening of Plant extracts 
for  amylase Inhibitory 
Activity

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน

2560 ชาติ

ไมเลส Activity พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (บรรยาย) 
หน้า 675-684



66 ปรัชญา  เฉลียวฉลาด วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การผลิตเอทานอลด้วยยีสต์ทน
แรงดันออสโมติกที่คัดแยกจาก
ผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี

Ethanol production by 
osmotolerant yeast 
isolated from fruits in 
Chanthaburi Province

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (โปสเตอร์) 
หน้า 386-394

2560 ชาติ

67 วิทมา  ธรรมเจริญ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมี
สุขของผู้สูงอายุ: กรรีศึกษา
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ 

Factors Related to Well-
beding of the Elderly: Case 
Study in Songphi Nong, Tha 

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน

2560 ชาติ

ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี

Study in Songphi Nong, Tha 
mai Distric, Chanthaburi 
Province 

พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (โปสเตอร์) 
หน้า 131-139

68 ชุตาภา  คุณสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ความหลากชนิดและความชุก
ชุมของสัตว์หน้าดิน บริเวณ
แหล่งหญ้าทะเลผมนาง 
(Halodule pinifolia)อ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี

Species diversity and 
abundance of benthos in 
restoration seagrass bed 
(Halodule pinifolia ) at 
Kung Krabaen Bay, 
Chanthaburi Province 

วารสารวิจัยรามคําแหง ปีที่ 20
 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม
 2560  27-38  TCI  กลุ่ม  2

2560 ชาติ



69 ดร.วัชรี  วรัจฉรียกุล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

Pharmacophore Modeling 
in Silico/in Vitro Screening 
for Human Cytochrome 
P450 11B1 and 
Cytochrome P450 11B2 
Inhibitors

วารสาร Frontiers in 
Chemistry ฉบับที่ 5 เดือน 
ธันวาคม 2560 หน้า 1-14 
Impact 3.994 ฐาน  Scopus

2560 นานาชาติ


