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

ตีพิมพ์
1 เอกนรินทร์  ธนะกิจ

ไพรินทร์
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
แนวทางการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  ปี
ที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน (2561) หน้า 
194-206 Impact factor  
0.110

2561 ชาติ

2 สิทธิชัย  ศรีเจริญ
ประมง

วิทยาการจัดการ แนวทางการออกแบบบริการ
ของท่าอาศยานนานาชาติอู่
ตะเภาสู่ความเป็นเลิศ

วารสารการจัดการ สํานัก
วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน 2561) 
หน้า 55-70  IP 0.184

2561 ชาติ

รายชื่อบทความที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 2561



3 เหมือนฝัน  คงสมแสวง นิเทศศาสตร์ ความคาดหวังของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนภายใต้
บริบทของสังคมไทยในศตวรรษ
ที่ 21

การประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิชาการทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง 
"คุณภาพการศึกษาไทย
สําหรับทุกคน : นวัตกรรม 
ความท้าทาย ความทัดเทียม 
และความยั่งยืนสําหรับ
ประเทศไทย 4.0"  วันที่ 7 
มกราคม 2561 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยวงษ์ชวลิตกุล (บรรยาย)

2561 ชาติ

4 อัฐฉญา  แพทย์ศาสตร์ ครุศาสตร์ เจตคติของประชาชนต่อการ
เห็นคุณค่าและความร่วมมือใน
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชน
บ้านเปร็ดในจังหวัดตราด

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัย
บูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 50 เล่ม 
มกราคม-เมษายน 2561 หน้า
 239-260

2561 ชาติ

5 ดร.จิรภัทร  จันทมาลี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก
แบคทีเรียที่คัดแยกจาก
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของ
จังหวัดจันทบุรีเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
 พะเยาววิจัย  ครั้งที่ 7  วันที่ 
25-26 ม.ค.61 มหาวิทยาลัย
พะเยา ภาคโปสเตอร์ หน้า 
700-712

2561 ชาติ



6 ประพัน  ลี้กุล เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้งานสายอากาศ
โมโนโพลสําหรับระบบควบคุม
ความชื้นอัติโนมัติในโรงเรือน
เพาะเห็ด

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรซ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มีนาคม) 2561 หน้า 118-127
  IP 0.097 TCI กลุ่ม 1

2561 ชาติ

7 ผศ. ดร.สุรีย์มาศ  สุข
กสิ

ครุศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ การ
พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
ครั้งที่ 1  (The  1st  
International Conference 
on Sustainable Education
 Development) 
(ICSED2018) ณ โรงแรมเน
วาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จ.
อุบลราชธานี   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 
20-21 มกราคม 2561 (ภาค
บรรยาย)หน้า 54-58

2561 นานาชาติ



8 หยาดรุ้ง  สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริมาณใยอาหารและคุณสมบัติ
การต้านแบคทีเรียของใยอาหาร
จากเปลือกทุเรียนที่ผ่านการทํา
แห้งแบบลมร้อนและบบแช่เย
อกแข็ง

Amount of Dietary Fiber 
and Antibacterial Property 
of Dietary Fiber from Durian 
Shell Using Oven Drying 
and Freeze Drying 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน  2561 หน้า 
178-185 
 TCI กลุ่ม 2

2561 ชาติ

9 สุพัตรา  รักษาพรต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การผลิตสบู่คาเฟอีนเพื่อเพิ่ม
มูลค่ากากกาแฟเหลือทิ้ง

Value-added spent coffee 
Grounds  to Produce 
caffeinated soap

วารสารวิทยาศาตร์ มข. ปีที่ 
46  มกราคม-มีนาคม 2561 
หน้า 38-43  TCI กลุ่ม 1 IP 
0.1

2561 ชาติ

10 ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์
อุปถัมภ์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กระบวนการเป็นผู้นําแบบเป็น
ทางการและการมีส่วยนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธ์ชาวไทยภูเขา 
กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาว
ไทยภูเขา อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร

Proceeds of formal 
Leadership and 
Participation Un Local 
Political Approach of Thai 
Hill Tribe Ethnic Group in 
Khlong Lan District, 
Kamphaeng Phet Province

การประชุมวิชาการ
รัฐปรศาสนศาสตร์ระดับชาติ 
ครั้งที่ 6  การปรับตัวภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศ
ไทย 4.0  หน่วยงานที่จัด 
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทย  จัดที่ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
กรุงเทพฯ  วันที่ 23  มี.ค. 61 
(บรรยาย) หน้า 2-15

2561 ชาติ



11 วราลี  ถนอมชาติ ครุศาสตร์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด  ประสบการณ์เป็นฐาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการ
สอนของผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่น
เขตภาคตะวันออก

Leraning Povision Model 
Based on The Experience-
Based Approach for 
Promoting Taeching 
Competency of Child Care 
Teachers in The East of 
Local Organization 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน  2561 หน้า 
132-139 
 TCI กลุ่ม 2

2561 ชาติ

12 ภัทรบดี  พิมพ์กิ อัญมณีศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์

การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสม
ต่อการฉีดเครื่องประดับจากเศษ
เทียนไขเหลือทิ้งที่เติมกรดสเตีย
ริก

Study  of Appropriate 
Temperature for Injection 
Molding of Waste candle 
with Stearic Acid

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
"วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 
27-28 มี.ค.61 (โปสเตอร์) 
หน้า 1-7

2561 ชาติ

13 ผศ.ดร.ชีวะ  ทัศนา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการกักเก็บ
พลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ของน้ํากับ
สารละลายโซเดียมคลอไลด์

Comparative Study on 
Solar Energy Storage of 
Water and NaCL Solution

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5
 ปี 2561   วิทยาลัย
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
วันที่ 31  มี.ค.61 (โปสเตอร์) 
537-543

2561 ชาติ



14 วิฑูรย์  หนูเล็ก วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ค่าการนําความร้อนของฉนวน
กันความร้อนที่ทําจากเส้นใยใบ
ยางพารา

Heat Conductivity of 
Thermal Insultor Made of 
Hevea-Brasiliensis-Leaf Fibre 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5
 ปี 2561   วิทยาลัย
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
วันที่ 31  มี.ค.61 (โปสเตอร์) 
529-536

2561 ชาติ

15 คมสัน  มุ่ยสี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่
อิสระสําหรับใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้วยระบบจอสัมผัส

Development of Free 
Mobile Robot for 
Publicizing the Information 
rith Touch Screen System

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ 2561 
"การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 (โปสเตอร์) 2452-2459

2561 ชาติ

16  ดร.หยาดรุ้ง  สุวรรณ
รัตน์

เทคโนโลยีการเกษตร การเปรียบเทียบวิธีการสกัดเพ
คตินจากเปลือกทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง

Comparison of Pectin 
Extraction Metthods from 
Monthong Durian Rind

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ 2561 
"การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 (บรรยาย) 891-899

2561 ชาติ



17 คมสัน  มุ่ยสี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การพัฒนารถนั่งไฟฟ้าผู้สูงอายุ
สําหรับผู้มีรายได้น้อย

Develpoment of Electric 
Wheelchair for The Low 
Income People

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ 2561 
"การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 (โปสเตอร์) 2452-2460

2561 ชาติ

18 ชัยวิทย์  ถิระวณัฐพงศ์ วิทยาการจัดการ ศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการฟาร์มเห็ด ด้วย
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

Study model the 
Mushroom farm 
Management with Solar 
Energy Technology

การประชุมวิชาการระดับชาติ
 พะเยาววิจัย  ครั้งที่ 7  วันที่ 
25-26 ม.ค.61 มหาวิทยาลัย
พะเยา ภาคบรรยาย หน้า 
1494-1507

2561 ชาติ

19 อาทิตย์  คําต่าย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การทดสอบประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนเตาชีวมวลโดยใช้
เปลือกมังคุดเป็นเชื้อเพลิง

The Experiments of 
Thermal efficency to 
Gasifier Stove by Using  
fuels from Mangostee rind

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ 2561 
"การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 (โปสเตอร์) 2452-2460

2561 ชาติ



20 กรณ์ปภพ  รัตนวิจิตร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การศึกษาการลิตก๊าชชีวภาพ
จากเปลือกผลไม้และน้ําเสียจาก
การผลิตยางพาราโดยการหมัก
แบบ 2 ขั้นตอนในพื้นที่ชุมชน
ตําบลท่าหลวง อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี

Study of Biogas Production 
from Fruit Shell and 
Rubber Wastewater by Two-
Phase Biogas Production. 
Case Study in Tha- Luang 
Community, Makham 
District, Chanthaburi 
Province

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ 2561 
"การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 (โปสเตอร์) 2368-2375

2561 ชาติ

21 กุลพร พุทธมี เทคโนโลยีการเกษตร ผลของอุณหภูมิและเวลาในการ
อบแห้งต่อคุณภาพของทุเรียน
แท่งทอดกรอบ

Effect of Temperature and 
Duration of Drying on 
Quality of Fried Durian Stick 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ 2561 
"การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 (โปสเตอร์) 2452-2461

2561 ชาติ



22 ผศ.ดร.จําเริญ คังคะศรี นิเทศศาสตร์ การศึกษาความคิดเห็นและ
ความต้องการในการสร้าง
หลักสูตรสองภาษาระดับ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต

The Study on Opinions and 
Needs to Create Bilingual 
Curriculum for Bachelor of 
Communication Arts

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (บรรยาย) 
หน้า 153-160

2561 ชาติ

23 กฤษณะ  จันทสิทธิ์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุด
ชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ
 สําหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่า
ศาลา อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี

Development of 
Mangosteen Stirrer Machine 
with Semi - Automatic 
Temperature Controller  
for  Ban Tha Sara 
Community Enterprise,   
Thamai District, 
Chanthaburi  Province.

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน 2561 หน้า 58-67 
TCI กลุ่ม 2

2561 ชาติ

24 วิทมา  ธรรมเจริญ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: 
กรณีศึกษาตําบลสองพี่น้อง 
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Well-bing of the Elder : A 
Case Study in Songpenong 
Subdistrict, Thamai District, 
Chanthaburi Province

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีทื 38 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 
2561

2561 ชาติ



25 บดินทร์  ปั้นบํารุงกิจ ครุศาสตร์ แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
 ปีการศึกษา 2558

Guideline to Develop 
Learning and Teaching 
Physical Education in 
Rambhai Barni Rajabhat 
University, Academic Year 
2015

วารสารวิจัยรําไพพรณี ปีที่ 12
 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
61

2561 ชาติ

26 ประพันธ์  ลี้กุล เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ค่าสัมประสิทธิ์
การส่งผ่านของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแบ่งระดับ
ความชื้นข้าวเปลือก

Transmission Coefficien of 
Electromagnetic Waves 
Application for Classifying 
Moisture Content Levels of 
Paddy

 รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 ครั้งที่ 5  วันที่ 9 มีนาคม 
2561 (บรรยาย) หน้า 366-375

2561 ชาติ

27 สุพัตรา  รักษาพรต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

 จากเค้าโครง  การกําจัดสีย้อม
จากน้ําเสียด้วยถ่านกัมมันต์จาก
เม็ดสละพันธุ์สุมาลี

Preparation of Activated 
Carbon from Salak Seeds 
for dye removal

รานงานสืบเนื่องจากประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  Pure
 and Applied Chemistry 
International Conference 
2018 (PACCON 2018) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 
(โปสเตอร์)

2561 นานาชาติ



28 ศรายุทธ์  จิตรพัฒนา
กุล

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การออกแบบระบบสูบน้ํา
บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
สําหรับพื้นที่โรงเรียนอนุบาล
เกาะกูด จ.ตราด

Desing  of Sola Energy 
Borehole Pumps for 
Annubankhokood, Trad 
Province.

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ บูรณาการก้าว
ไกลสู่ Thailand 4.0  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ  วันที่ 27 
เมษายน 2561 ภาคโปสเตอร์ 
หน้า 749-759

2561 ชาติ

29 จุฑาทิพย์  นามวงษ์ อัญมณีศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์

การพัฒนาวัสดุทางเลือกใหม่
จากยางพาราเพื่อการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

Development of s New 
Alternative materials from 
rubber for furniture 
product decoration

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการทางการศึกษา
ระดับชาติ การพัฒนา
ประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ชีวิตจริง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 8 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วันที่ 30
 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561
 ภาคบรรยาย หน้า 736-742

2561 ชาติ



30 กฤติยา  เกิดผล เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ปัจจัยการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์โซ่อุปทาน
การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

The factory of logistics 
management system for 
tourism supply chain 
Chanthaburi Province

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ 2561 
"การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 (บรรยาย) 1331-1339

2561 ชาติ

31 ปรัชญา  เฉลียวฉลาด วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดกระวาน
ต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
บางชนิด

Inhibitory effect of 
Amomum Krevanh  Pierre. 
Extract against the growth 
of some bacteria

การประชุมวิชาการระดับชาติ
 พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7  กอง
บริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 25-26 
ม.ค.61 โปสเตอร์ 538-546

2561 ชาติ

32 ปรัชภรณ์  เศรษฐ
เสถียร

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แบบจําลองเส้นทางเดินรถ
ขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี

Mass Transport Simulation 
in Rambhai Barni Rajaphat 
University 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 61 หน้า 41-49 TCI
 กลุ่ม 1

2561 ชาติ



33 ทัศนัย ขัตติยวงษ์ วิทยาการจัดการ การพัฒนาศักยภาพบนรากฐาน
การเงินอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ของชุมชนและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพกองทุนหมู่บ้านของตน

Develpoment base of the 
strength and sustainable 
financial foundation of the 
members in community 
(village) funds, Makham 
District, Chanthaburi 
Province, wich affected the 
development of their own 
community funds.

วารสารวิจัยรําไพพรณี ปีที่ 12
 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
61 หน้า 13-27 TCI กลุ่ม 2  
IP  0.024

2561 ชาติ

34 กฤติยา  เกิดผล เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง
ผลไม้จากจันทบุรีสู่การค้า
ชายแดนกัมพูชา

The Anlysis of Fruit 
Transportation Route from 
Chanthaburi Orovince to 
Cambodia Border Trade

วารสารวิจัยรําไพพรณี ปีที่ 12
 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
61 หน้า 148-457 TCI กลุ่ม 2
  IP  0.024

2561 ชาติ

35 ผศ.พิสุทธิ์  การบุญ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

การศึกษารวบรวมบทเพลงรําวง
โบราณในหมู่บ้านตะปอนใหญ่ 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

The study by Gathering 
Song and Ancient Dance in 
Taponyai Village, Khlung 
District, Chanthaburi 
Province

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์ทรวิโรฒ ปีที่ 19 
ฉบับที่ 2 เล่มที่ 38 มกราคม-
มิถุนายน 2561 หน้า 114-122
 TCI กลุ่ม 1

2561 ชาติ



36 ภูวดล  บัวบางพลู วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี

Guidelines for Management 
of Sustainable Eco-tourism:  
 A Case Study of Khao 
Khitchakut National Park, 
Chantaburi Province

วารสารวิจัยรําไพพรณี ปีที่ 12
 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
 61 หน้า 91-101 TCI กลุ่ม 2 
 IP  0.024

2561

37 ชุตาภา  คุณสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์
น้ําพลอยจับได้ จากการทํา
ประมงลอบปูม้า ภายใต้
มาตรการปรับปรุงการทํา
ประมงปูม้า บริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี

species composition of 
bycatch from blue 
swimming crab trap fishing 
under the improved fishing 
measure in Kung Krabaen 
Bay, Chanthabiri Province

การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6
 : One World One Ocean 
มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 
18-20 มิถุนายน 2561 
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ 
(โปสเตอร์) หน้า 489-503

2561 ชาติ

38 เข็มชาติ  เชยชม อัญมณีศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์

การศึกษาและการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ 
(กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านบางชัน
 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

Study and Development of 
community Waste 
Management to Encourage 
Ecotourism (Case Study : 
Bangchan Communiyt, 
Chanthaburi Province)

รายงานสืบเนื่องประชุม
วิชาการทางการศึกษา
ระดับชาติ การพัฒนา
ประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิต
จริง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 8
 วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(บรรยาย) 702-709

2561 ชาติ



39 ผศ.ชลพรรณ  
ออสปอนพันธ์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาเหตุและผลกระทบการร่อย
หรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเล
จังหวัดจันทบุรีและตราด

Casuses and effects of 
coastal resource deplation 
in Chanthaburi and Trat

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 (โปสเตอร์) 10-17

2561 ชาติ

40 ผศ.ชลพรรณ  
ออสปอนพันธ์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

แนวทางการเพิ่มศักยภาพของ
กลุ่มประมงพื้นบ้านต้นแบบ
จังหวัดจันทบุรีและตราด

Guidelines for enhancing 
the potential of the native 
fishery in Chanthaburi and 
Trat

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 1-9 (บรรยาย)

2561 ชาติ

41 ผศ.ชลพรรณ  
ออสปอนพันธ์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

รูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรหอยลายของกลุ่ม
ประมงพื้นบ้านแหลมเทียน 
ตําบลอ่าวใหญ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดตราด

Clam Fishery's 
Environmental 
Management and 
Develpoment of 
Biodiversity Values : a Case 
Study of the Laem-Tian 
Fishery Community's 
Resource Mangement

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
(บรรยาย) 30-41

2561 ชาติ



42 คมสัน  มุ่ยสี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ระบบควบคุม
สําหรับรถนั่งคนพิการชนิดมือ
บังคับเคลื่อนที่

The Application of Control 
System for Hand Control 
Wheelchair 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561 หน้า 190-199
 TCI กลุ่ม 2

2561 ชาติ

43 วิฑูรย์  หนูเล็ก วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออก
ไซด์ต่อการเจริญเติบโตของ
หอมแดง

Effect of ZnO Nanoparticle 
on the Growth of Shallots

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 (โปสเตอร์)

2561 ชาติ

44 ธนพัฒน์  ถิระวุฒิ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ชุดวัดความหนาแน่นของ
ของเหลวอย่างง่ายด้วยแรง
แม่เหล็กและสมดุลคาน

Simple Density Meter of 
Liqiids by using Magnetic 
Force and Beam Balance

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 (โปสเตอร์)

2561 ชาติ

45 พรพจน์  หมื่นหาญ อัญมณีศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์

การออกแบบของที่ระลึก
สําหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน
เมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี

Souvenir Designing for The 
Historic Panead Museum in 
Chanthaburi 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สืบสานศาสตร์ศิลป์ส่งเสริม
สยามสู่ความยั่งยืน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยา
เขตสุพรรบุรี วันที่ 18 
กรกฎาคม 2561 (บรรยาย)

2561 ชาติ



46 อาทิตย์  คําต่าย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การพัฒนาเครื่องปรับอากาศ
โดยใช้พลังงานร่วมจากเซลล์
แสงอาทิตย์

Development of Air 
Conditioner by Using the 
Hybrid Energy from 
Photovoltaic

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 32 วันที่ 
3-6 กรกฎาคม 2561คณะวิ
ศกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (บรรยาย) 
816-825

2561 ชาติ

47 เจนวิทย์  วารีบ่อ ครุศาสตร์ การสํารวจและยืนยันโครงสร้าง
ของเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
สาขาวิชาเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในภาค
ตะวันออก

Exploratoryand 
Confirmatory the Structure 
of Reasons of Selecting a 
Major of Undergraduate 
Students in Eastern Region

รายงานสืบเนื่องจากประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 11 และงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (บรรยาย) 
หน้า 63-71

2561 ชาติ



48 กรณ์ปภพ  รัตนวิจิตร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การออกแบบและหา
ประสิทธิภาพการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากกังหันลม
แนวตั้งโดยใช้ NAC0012 
AIRFOILS

Desing  of performance of 
electricity generation from 
NAC0012 AIRFOILS vertical 
rind turbines

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 32 วันที่ 
3-6 กรกฎาคม 2561คณะวิ
ศกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (บรรยาย) 
1155-1162

2561 ชาติ

49 บวรสรรค์  เจี่ยดํารง นิเทศศาสตร์ การเจริญสติสัมโพชฌงค์ : การ
สื่อสารภายในบุคคลกับการ
รักษาใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
จากตราบาป

Bojjhanga Mindfulness : an 
intrapersonal- 
communication of  
HIV/AIDS Infected 
Individuals Spiritual 
Therypy to "Stigmatise" 
Discourse

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 36 
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
2561  สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกริก หน้า 111-134  TCI 
กลุ่ม 1

2561 ชาติ

50 ดวงมณี  ทองคํา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การศึกษาการปรับตัวของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้ง
ก่อนและหลังเกิดอุทกภัย

Study adapation approach 
of people in Chanthaburi 
before and after the flood

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561 หน้า 117-189
  TCI กลุ่ม 2

2561 ชาติ



51 วิทมา  ธรรมเจริญ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ปัจจัยการทํานายการคลอด
ก่อนกําหนดของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่นที่โรงพยาบาล
พระปกเกล้าจันทบุรี

Factors Predicting for 
Preterm Labour of Teenage 
Pregnant Woman at 
Prapokklao Chanthaburi 
Hospital

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัย
และพัฒนา (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 
19 มกราคม-มิถุนายน 2561 
หน้า 188-200

2561 ชาติ

52 ดร.สวัสดิ์ชัย ศรี
พนมธนากร

ครุศาสตร์ การศึกษาการดําเนินการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพิ้นฐานใน
จังหวัดจันทบุรี

A Study of Learning 
Assessment of Basic 
Education Schools In 
Chanthaburi Province

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561 หน้า 167- 176

2561 ชาติ

53 ผศ.ดร.นันทพร  มูล
รังษี

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อุปกรณ์อย่างง่ายที่ใช้กล้อง
สมาร์ทโฟนสําหรับการหา
ปริมาณกรดซาลิไซลิกในอาหาร
 ยา และเครื่องสําอาง

A Simple Device with a 
Smartphone Camera for 
Determination of Salicylic 
Acid in Foods, Drugs and 
Cosmetics 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  ปีที่ 28 ฉบบที่
 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
 หน้า 639-648 TCI กลุ่ม 1

2561 ชาติ

54 ผศ.ดร.นันทพร  มูล
รังษี

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

Evalution of tyrosinase 
inhibitory activity in Salak 
(Salacca zalacca ) extracts 
using the digital image-
based colorimetric method

วารสาร Chemical Papers 
ฉบับที่ 72 เล่มที่ 11 
พฤศจิกายน 2561 หน้า 
2729-2736 Impactor 0.963
 ฐาน (ISI)

2561 นานาชาติ



55 คมสัน  มุ่ยสี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา

An Automatic Mobile 
Robot for Advertising 
Educational Information

วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม: เทพ
สตร I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
 มกราคม-มิถุนายน 2561 
หน้า 29-35 TCI กลุ่ม 2

2561 ชาติ

56 โพธิ์ทอง  ปราณีตพล
กรัง

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แบบจําลองการอบแห้งพริกไทย
ด้วยเทคนิคเจ๊ตสเปาเต็ดเบดโดย
ใช้ระบบอนุมานฟัซซี่โครงข่าย
ปรับตัวได้

Modeling pepper drying by 
jet spoouted bed 
technique using ANFIS 
system 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1  มกราคม-
เมษายน 2561 หน้า 177-187
 TCI กลุ่ม 1

2561 ชาติ

57 มธุรา อุณหศิริกุล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลของการปรับสภาพต่อน้ําตาล
 ที่ได้จากการย่อยเปลือกทุเรียน
ด้วยกรดซัลฟิวริกเพื่อการผลิต
เอทานอล

Effect of Pretreatment to 
Sugar from Durain Peel 
Hydrolysis with H2 SO4 
Acid for Ethanol Production

การประชุมวิชาการการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
  ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย 
ครั้งที่ 4  "บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"วันที่
 20 กรกฎาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
หน้า 2-16

2561 ชาติ



58 ณมนรัก  คําฉัตร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การงอกของเมล็ดกล้วยไม้
กะเรกะร่อนปากเป็ดแบบพึ่งพา
อาศัยในหลอดทดลอง

In vitro symbiotic seed 
germination of Cymbidium 
finlaysonianum Lindl.

การประชุมวิชาการการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
  ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย 
ครั้งที่ 4  "บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"วันที่
 20 กรกฎาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

2561 ชาติ

59 ผศ.รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติ
กุลวรา

นิเทศศาสตร์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตเมืองจันทบุรี

Factors Affecting Lifestyles 
of the Elderly in Muang 
Chanthaburi District

วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1  
มีนาคม - สิงหาคม 2561 หน้า
 35-47  TCI กลุ่ม 2

2561 ชาติ

60 สริยาภา  คันธวัลย์ นิเทศศาสตร์ การเปิดรับสื่อการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจเกมโปเกมอน
โกของวัยรุ่นนในอําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี

Media Exposeure, Uses and 
Gratification toword 
Pokamon Go among 
Teenagers in Maung, 
Chanthaburi Province

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 ครั้งที่ 10 "ถักทองานวิจัย
ท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล" 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช วันที่ 7-8 
สิงหาคม 2561 (โปสเตอร์) P 
1323-1332

2561 ชาติ



61 กรองทอง จุลิรัชนีกร ครุศาสตร์ การพัฒนาทักษะการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

The Development of 
Creative Thinking Sills for 
Organizing Learning 
Activities for 3rd year 
Educational Students 
Faculty of Education of 
Rambhai Barni Rajabhat 
University, Chanthaburi

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28
 ประจําปี 2561 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  8 พฤษภาคม 2561 
(บรรยาย) ตีพิมพ์ในวารสาร 
ปาริชาต  สืบเนื่องจากกร
ประชุมฯ หน้า 1-13

2561 ชาติ

62 พรพิมล ฉายแสง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริก
 ของยางก้อนถ้วยในช่วงความถี่
 1.5 ถึง 5.5 กิกะเฮิร์ตซ์

The Study of Dielectric 
Properties of Cup Lump 
Rubber at 1.5 to 5.5 GHz

การประชุมวิชาการการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
  ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย 
ครั้งที่ 4  "บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"วันที่
 20 กรกฎาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(บรรยาย) หน้า 109-119

2561 ชาติ



63 ประพัน ลี้กุล เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

Measued natural 
frequencies of mangosteens

2018 IEEE 7th Asia -Pacific
 Conference on Antennas
 and Propagation (APCAP)
 5-8 สิงหาคม 2561 ณ 
ประเทศนิวซีแลนด์  จัดโดย  
National University of 
Singapoer (โปสเตอร์) หน้า 
373-374

2561 นานาชาติ

64 ผศ.รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติ
กุลวรา

นิเทศศาสตร์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายทางสังคมของกิจกรรม
ลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

The development 
Communication for Social 
Network of Senior Persons 
Dance for Health Activity in 
Mueng District, Chanthaburi 
Province

วารสารฉบับพิเศษ วารสาร
ชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ปีที่ 12 ฉบับ
ที่พิเศษ 1 (สิงหาคม 2561) 
สืบเนื่องจากงานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

2561 นานาชาติ



65 มธุรา อุณหศิริกุล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน

 LED Technology for 
Product Development in 
Community

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
 ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัยครั้ง
ที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 (บรรยาย)

2561 ชาติ

66 มธุรา อุณหศิริกุล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์จาก
ข้าวดําในจังหวัดจันทบุรี

Wine Product 
Development from Black 
Rice in Chanthaburi 
Province

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 6  
"Blockchain in Education: 
The New Challenge for 
Academy reform (CASNIC 
2018)" บัณฑิตวิทยาลัยและ
สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย  จังหวัด
ขอนแก่น วันที่ 5-6 ตุลาคม 
2561 (บรรยาย)

2561 ชาติ



67 สรศักดิ์  นาคเอี่ยม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ความหลากหลายของผีเสื้อ
กลางวันในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

Diversity of Butterfly in the 
Plant Genetic Conservation 
Area, Rambhai Barni 
Rajabhat University, 
Chanthaburi Province.

การประชุมวิชาการประจําปี 
ครั้งที่ 8 ชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ.วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน
ผู้จัด อพ.สธ. สถานที่จัด
ประชุม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยร หน้า 596-603 
(โปสเตอร์)

2561 ชาติ

68 ประพันธ์  ลี้กุล เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมเพื่อจําแนก
คุณภาพนมจากคุณสมบัติไดอิ
เล็กตริก

A Sensor for Fruit 
Classification using Doppler 
Radar

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 
International Conference 
on Antenna Measurement
 and Applications CAMA 
2018  วันที่ 5 กันยายน 2561
 หน่วยงานผู้จัด Malardalen
 University ประเทศสวีเดน 
หน้า 31.1-1-31.1-2 (บรรยาย)

2561 นานาชาติ



69 ผศ.ดร.ชีวะ  ทัศนา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออก
ไซด์ต่อการเจริญเติบโตของพริก
หวาน

The Effect of Znoc Oxide 
Nanoparticle on Growth of 
Sweet Chilli

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28
 ประจําปี 2561 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  8 พฤษภาคม 2561 
(บรรยาย) ตีพิมพ์ในวารสาร 
ปาริชาต ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 
พฤษภาคม-ตุลาคม 2561 
สืบเนื่องจากกรประชุมฯ หน้า 
51-57

2561 ชาติ

70 ดร.มธุรา อุณหศิริกุล วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การผลิตโยเกิร์ตจากข้าวกล้อง
งอกพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัด
จันทบุรี

Yoghut Production from 
Local Germinated Brown 
Rice Cultivars from   
Chanthaburi Province 

การประชุมวิชาการงานเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 15 "เกษตรไทย
ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน" วันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค. 
61 ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก (บรรยาย) ตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปี
ที่ 49 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) 
สิงหาคม-ตุลาคม 2561 หน้า 
118-124

2561 ชาติ



71 ผศ.ดร.จิรภัทร  จันท
มาลี

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การบําบัดเชิงชีวภาพของสีย้อม
กกโดย Gordonia sp. JC11 
ตรึงในโซเดียมอัลจิเนต

Bioremediation of reed dye 
by Gordonia sp. JC11 
immobilized in sodium 
alginate

การประชุมวิชาการระดับขาติ 
ราชมงคลสกลนคร นวัตกรรม
สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน 
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561
หน่วยงานผู้จัด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราขชมงคลอีสาน 
(โปสเตอร์) หน้า C5-C12

2561 ชาติ

72 ศรายุทธ์  จิตรพัฒนา
กุล

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิต
กระแสไฟฟ้าสําหรับใช้ใน
ครัวเรือน

Development Set Solar 
Energy Bike of Electric 
Generator for Household

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม 2561 หน้า 90-98

2561 ชาติ

73 ผศ.ดร.ชุตาภา  คุณสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การประเมินกลุ่มประชากรปูม้า
 Portunus pelagicus 
(Linnaeus, 1758) เพื่อการ
ปรับปรุงการทําประมงอย่าง
ยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี

Stock Assessment of Blue 
Swimming Crab Portunus 
pelagicus (Linnaeus, 1758) 
for Sustainability of Fishery 
Improvement Project at 
Kung Krabaen Bay, 
Chanthaburi Province

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม 2561 หน้า 15-29

2561 ชาติ



74 ผศ.ดร.ชุตาภา  คุณสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การสะสมธาตุคาร์บอนในมวล
ชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืน
ต้น ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

Carbon storage of trees in 
the Resource Conservation 
Forest, Rambhai Barni 
Rajabhat University

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม 2561 หน้า 190-200

2561 ชาติ

75 ศิริศักดิ์  ทิพย์ทวีชาญ ครุศาสตร์ การพัฒนาแผนที่การเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ในเขตอําเภอ
เมืองจันทบุรี

Developing a Map for 
Learning History in Amphoe 
Mueang Chanthaburi Area

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีที่ 
12 ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม 2561 หน้า 179-189

2561 ชาติ

76 เหมือนฝัน  คงสมแสวง นิเทศศาสตร์ การต่อรองความหมายและการ
บริโภคสัญญะปีชงในสังคมไทย

Negotiation of Meaning and 
Sing Consumption of 
Misfortune year in Thai 
Socitety

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 36 
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม -
สิงหาคม 2561 หน้า 199-222

2561 ชาติ

77 สุทธินันท์  โสตวิถี นิเทศศาสตร์ สภาพการณ์การสื่อสารเพื่อ
กําหนดแนวทางสู่การฟื้นฟู 
อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหารอย่างยั่งยืน กรณีศ
รึกษา ธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

A Case Study of 
Communication Situation 
to Define The Rod Map for 
Resteration, Conservation, 
and Enhancing Food 
Staiility In Blue Swimming 
Crab Sustainability Project 
in Kung Krabaen Bay Royal 
Development Syudy Center

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 ครั้งที่ 10 "ถักทองานวิจัย
ท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล" 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช วันที่ 7-8 
สิงหาคม 2561 (บรรยาย) P 
127-141 ตีพิมพ์ในวารสาร
ชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา

2561 ชาติ



78 ธีรังกูร  วรบํารุงกุล ครุศาสตร์ ศักยภาพดารจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
ตราด

Management potential of 
Trat's Special Border 
Economic Zone 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปี่ที่ 37 ฉบับที่ 4
 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 
หน้า 63- 77 TCI กลุ่ม 2

2561 ชาติ

79 ชินะกานต์  แสง
อํานาจ

นิติศาสตร์ การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
และความเสมอภาคทาง
การศึกษาสําหรับผู้พิการตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช
 2550 ศึกษาเฉพาะในเขต
อําเภอเมือง จันทบุรี

Acknowledgment of 
Fundamental Right and 
Edducation Equality for 
Disabled Prople According 
to The Constitution of 
Kingdom of Thailand, B.E. 
2550: A Case Study in 
Mueang District, 
Chanthaburi

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 9 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ปริญญาตรี "วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม" วันที่ 
18-19 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (โปสเตอร์) 
1153-1163

2561 ชาติ



80 เบญจมาศ  เนติวร
รักษา

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การดุดซับสีย้อมเมธิลีนบลู โดย
เปลือกกล้วยในเครื่องปฏิกรณ์
แบบกะ

Adsorption of Methylene 
Blue Dye vie Adsorbents 
Derived from Banana Peel 
in Batch Experiments

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 8th 
International Thai 
Institute of Chemical 
Engineering and Applied 
Chemistry Conference 
2018 จัดโดย สมาคมวิศวกร
เคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย สถานที่จัด  
A-ONE The Royal Cruise 
Hotel, Pattaya ประเทศไทย 
 8-9 พฤศจิกายน 2561 
(บรรยาย) หน้า 141-147

2561 นานาชาติ

81 ปรอยฝน  วงศ์ชาว
จันท์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
โดยกิจกรรมการพูดเอการสื่อสาร

Using Communicative 
Language Teaching to 
Develop The English 
Speaking Ability of Finance 
and Banking Students 

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  The 5th 
Rajabhat University 
National & International 
Research and Academic 
Conference  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 3-4 ธ.ค.
 61 ภาคโปสเตอร์ (หน้า 
135-140)

2561 นานาชาติ



82 พงศธร  จันทร์ตรี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การศึกษาคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน
ของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์ที่
ผสมน้ํายางพารา

A Study on Proprety of 
Cement Paste and Motar 
Containing Para Rubber 
Latex 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 
18-19 ตุลาคม 2561 
(บรรยาย) หน้า 135-141

2561 ชาติ

83 ธีรังกูร  วรบํารุงกุล ครุศาสตร์ คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

The Quality of Student's 
Instruction, Faculty of 
Eduction, Rambhaibani 
Rajabhat University

 วารสาร Veridian E-Journal
 Silpakorn University ฉบับ
ภาไทย มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 2
 เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 
2561 หน้า3495-3512 TCI 
กลุ่ม 1 IP 0.309

2561 ชาติ



84 ชุตาภา  คุณสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ความลากชนิดและความชุกชุม
ของปูบริเวณเกาะนมสาว 
จังหวัดจันทบุรี

Species diversity and 
abundance of crab at 
Nomsao Island, 
Chanthaburi Province 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 
วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรม ไทย
แลนด์ 4.0   คณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วันที่ 24-25 พ.ค. 61 
(โปสเตอร์ ) หน้า BI336-BI351

2561 ชาติ

85 ธีรังกูร  วรบํารุงกุล ครุศาสตร์ การพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จ
เจ้าพระยา

Development of Critical 
Thinking Skill, English Major 
and Mathematics Students, 
Bansomdej chaopraya 
Rajabhat University

วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 18 
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
 2561 หน้า 266- 286  TCI 
กลุ่ม 2  IP 0.030

2561 ชาติ



86 จักรพันธุ์ วงษ์พา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เค้าโครง  การพัฒนาอิฐดินดิบ
โดยใช้ยางพาราเป็นสารผสมเพิ่ม

Effect of Para robber latex 
and coir on compressive 
strength, Water absorption 
and  volumetric change of 
adobe brick

วารสาร สืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  The
 7th International 
Conference on Integration
 of Science and 
Technology for 
Sustainable Development
 (7th ICIST) วันที่ 26-29 
พฤศจิกายน 2561  ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย 
AATSEA
วารสาร Tinternational 
Journal of Agricultural 
Technology  ปี่ที่ 14 ฉบับที่
 7 เล่ม Specaial Issue  
ธันวาคม 2561 หน้า 2229 -
2240

2561 นานาชาติ



87 สิทธิชัย  ศรีเจริญ
ประมง

วิทยาการจัดการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวของเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าคุ้งกระเบน กรมอุทญาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
จังหวัดจันทบุรี

Tourist Destionation 
Potential Development 
Guidline for the Kung 
Grabaen Non-Hunting Area, 
Department of National 
Park Wildlife and Pant 
Conservation in 
Chanthaburi Province 

วารสารมนุษยศาสตร์สาร  ปี่ที่
 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- 
ธันวาคม 2561  คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
125-148 TCI  กลุ่ม 1

2561 ชาติ

88 เอกชัย  กิจเกษาเจริญ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

การเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 19  
กรณีศึกษา นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดจันทบุรี

Knowleage Promotion 
about the Constitution of 
the Kingdom of Thailand, 
B.E.2557 (2014) Case Study 
High School in Chanthaburi

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 13 เรื่อง "วิถีนวัตกรรม
ไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย" 
มหาวิทยาลัยเวเทิร์น  วันที่ 
1-2 ธันวาคม 2561  หน้า 
87-93 (โปสเตอร์)

2561 ชาติ

89 โพธิ์ทอง  ปราณีตพล
กรัง

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แบบจําลองการอบแห้งระกําผง
ด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
โดยโครงข่ายใยประสาทเทียม

Model of Rakam juice 
powder drying  with spray 
dryer by artificail neural 
network

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี (วิทยาสาสตร์และ
เทคโนโลยี) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
หน้า 16-27

2561 ชาติ



90 โพธิ์ทอง  ปราณีตพล
กรัง

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผลของอัตราการไหลลมร้อน
และอุณหภูมิการอบแห้งแบบ
พ่นฝอยต่อปริมาณความชื้น
ระกําผง

The effect of hot air flow 
rate and spray dying 
temperature of Rakam 
juice powder 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏกรุงเก่าประจําปี 2561 
"วิจัย  นววัตกรรม สู่การ
นําไปใช้ประโยชน์" วันที่ 14 
ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(โปสเตอร์) หน้า355-358

2561 ชาติ

91 กรองทอง จุลิรัชนีกร ครุศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงานของ
บุคคลพิการในสถาน
ประกอบการจังหวัดจันทบุรี

The labour Management of 
Disable Person in 
Organisations in 
Chanthaburi

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 
18-19 ตุลาคม 2561 
(บรรยาย) หน้า 880-890

2561 ชาติ



92 สรวัสส์ บุญหยง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โอกาสและความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการ
อนุรักษ์พื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรมจากนโยบายการ
วางผังเมืองในปัจจุบัน ของ
ชุมชนเมืองจันทบุรี ประเทศไทย

Opportunity and Risk from 
Urban Planning Policy 
relating to Real Estate 
Development and 
Preservation of Rural and 
Agricultural Areas at the 
Present in Mueang 
Chanthaburi of Thailand

วารสาร สืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  The
 7th International 
Conference on Integration
 of Science and 
Technology for 
Sustainable Development
 (7th ICIST) วันที่ 26-29 
พฤศจิกายน 2561  ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย
AATSEA
วารสาร International 
Juornal of Agricultural 
Technology Vol 14 หน้า
1049- 1064

2561 นานาชาติ

93 ฐปนีย์  ศรีแก้ว อัญมณีศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสําหรับโรค
สะเก็ดเงิน

Development of herbal 
Product Packaging for 
psoriasis

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 218-229

2561 ชาติ



94 พรพจน์  หมื่นหาญ อัญมณีศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์

การออกแบบของที่ระลึก
สําหรับศูนย์การศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
จันทบุรี

Souvenir Designing for Kung 
Krabaen Bay Royal 
Development Study 
Center, Chanthaburi

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 200-209

2561 ชาติ

95 กรรณิกา  สุขสมัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

การรับรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
 ต่อการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปี 2560

The Personals' Perceptions 
to Develop in quality 
assurance Of Rambhai Barni 
Rajabhat University

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 200-209

2561 ชาติ

96 ศศินภา  บุญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การศึกษาประยุกต์ใช้
แนวความคิดลีนเพื่อลดปัญหา
การรอคอย : กรณีศึกษาแผนก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี

Application of Concepts for 
Reducing Waiting Time : A 
Case of Outpatient 
Department at Phrapokklao 
Hospital Chanthaburi.

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 61 หน้า21-31 TCI 
กลุ่ม 1

2561 ชาติ



97 กาญจนา  สมพื้น นิเทศศาสตร์ ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรชุมชนเขาบายศรี อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

The Effectiveness of  
Communication for Agro- 
Tourism Management in 
KhaoBai Sri, Tha Mai 
District, Chanthaburi

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า156-164

2561 ชาติ

98 ฬิฏา  สมบูรณ์ ครุศาสตร์ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้โดยการบูรราการ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนวัดดอนตาล จังหวัด
จันทบุรี

Theach Less Learn More 
Activities with Self-
Sufficency Economy 
Theory Intergration in wat 
Dontan Schools 
Chanthaburi Province 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 405-412

2561 ชาติ



99 ฬิฏา  สมบูรณ์ ครุศาสตร์ การจัดการควมรู้ด้วย
กระบวนการชุมชนเชิงวิชาชีพ 
(PLC) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สู่
การพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยโครงงาน

Knowleage Management in 
the professional learning 
community (PLC) the 
problem is the base to 
Develop teaching and 
learning projects

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 413-422

2561 ชาติ

100 สุพัตรา  รักษาพรต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

Preparation of Activated 
Carbon from Salak Seed by 
Chemical Activation

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 6 th 
International congress on
 Green Process 
Engineering  สถานที่จัดงาน 
ENSIACET, 
Toulouse-Labege campus,
 Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
วันที่ 3-6 มิ.ย.61 หน้า

2561 นานาชาติ



101 ภูวดล  บัวบางพลู ครุศาสตร์ การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
เสมือนจริงที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
น้ําผึ้งคิชฌกูฏ จังหวัดจันททบุรี

The Impack of Augmented 
Reality via Media on 
Customer's Aecision 
Purchasing, Case Study : 
The Kittchagut District's 
Honey Products Group 
Community Enterprise, 
Chanthaburi Province. The 
Application of AR Affect 
Purchasing Decision of 
Customers, Case study of 
Nampung Community 
Enterprise Group

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 632-638 
(โปสเตอร์)

2561 ชาติ

102 ผศ.ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์
อุปถัมภ์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาตะวันออกศึกษา หมวด
การศึกษาทั่วไป คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

Student's saticfaction with 
Instructional Management 
in the East Studies Course 
under General Education in 
Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Rambhai 
Barni Rajabhat University

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 376-387 
(โปสเตอร์)

2561 ชาติ



103 ผศ.ภัทรา ศรีสุโข อัญมณีศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์

การพัฒนาภูมิปัญญาการย้อมสี
ธรรมชาติจากพันธ์พืชในถ้งถิ่นสู่
เครื่องประดับ ตําบลบ่อ อํา
เถอขลุง จังหวัดจันทบุรี

The Development of 
Natural Dyeing Wisdom 
from Local Plants at 
Tumbol Boh Ampur Klung 
Chanthaburi for Develop to 
Jewelry

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2561 (Thailand 
Research Expo 2018) วันที่
 10-11 ส.ค.61 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช) (บรรยาย) หน้า 588-602

2561 ชาติ

104 หฤทัย  อนุสสรราชกิจ ครุศาสตร์ กระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันสําหรับครูปฐมวัยในจัง
หวีดจันทบุรี

The Lesson Syudy Process 
for the Early Childhood 
Teachers

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 423-428 
(โปสเตอร์)

2561 ชาติ



105 วัชรินทร์  อรรคศรีวร วิทยาการจัดการ การศึกษาและพัฒนาการทํา
บัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การผลิตประมงและเกษตร
อินทรีย์ บนพื้นฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด

The Study and 
Development of 
Accounting for 
Manufacturing Fishing 
Community Enterprise and 
Organic Farming on the 
Economic Devekopment 
Foundation : Case Study 
Chanthaburi and Trad

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมการบริหารธุรกิจ
ระดับชาติ 2561 วันที่ 19 
ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี หน้า 88-103 
(บรรยาย)

2561 ชาติ

106 วัชรวิทย์  รัศมี เทคโนโลยีการเกษตร การสํารวจชนิดของแมลง
ศัตรูพืช และแมลงศีตรูพืช
ธรรมชาติในแปลงปลูกผัก
อินทรีย์ กรณีศึกษาตําบลคลอง
พลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี

A survey of insect pests 
and natural enemies in 
organic vegetable crpps, 
Case study: Klongplu, Khao 
Khichakut district, 
Chanthaburi province

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยกําแพงเพชร ครั้ง
ที่ 5 "งานวิจัยและงาน
สร้างสรรสู่การพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0" วันที่ 21 ธันวาคม 
2561 หน้า 497-502 
(โปสเตอร์)

2561 ชาติ



107 จิรพร  สวัสดิการ เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลูโล
สจากเปลือกทุเรียนและการ
นําไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

Production of 
Carboxymethyl Cellos Friut-
hulls of Durian and 
Application for Food 
Product

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยกําแพงเพชร ครั้ง
ที่ 5 "งานวิจัยและงาน
สร้างสรรสู่การพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0" วันที่ 21 ธันวาคม 
2561 หน้า 160-615(โปสเตอร์)

2561 ชาติ

108 วิวัฒน์  เพชรศรี ครุศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4S สาระที่ 3 
นาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Developing the 4S 
Instructional Model for 
Dramatic Arts Strand 3 in 
the Learning Area of Art for 
Prathom Suksa 5 Students

วารสารวิชาการ สาขาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2561 TCI 
กลุ่ม 2 หน้า 21-30

2561 ชาติ

109 ณภัค  แสงจันทร์ อัญมณีศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์

การแยกเส้นใยจากกาบหมาก
สําหรับเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

Separation of Betel Nut 
Sheath Fiber for Product 
Development Guideline

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 595-602 
(บรรยาย)

2561 ชาติ



110 วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การจําแนกชนิดปลาในแม่น้ํา
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ดี
เอ็นเอบาร์โค้ด

Identification of Fish 
Species from Chanthaburi 
River, Chanthaburi Province 
Using DNA Barcoding 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 595-602 
(โปสเตอร์)

2561 ชาติ

111 มนตรี วิชัยวงษ์ ครุศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์
ป่าต้นน้ําในเขตอําเภอเชียงดาว
โดยใช้กระบวนการทางสังคม
และหลักธรรมทางพระพุธศาสนา

The Development of 
Watershed Forest 
Convervation Model in 
Chiangdao District by Using 
the Social Processes and 
Buddhist Princples.

วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 21 
ฉบับที่ 29 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-
 ธันวาคม 2561 หน้า 
185-179  IP 0.059  กลุ่ม 2

2561 ชาติ



112 กุลปราณี  ศรีใย นิติศาสตร์ ปัญหาการคุ้มครองแรงงานที่รับ
ไปทําที่บ้านตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
พ.ศ. 2553 : ศึกษาเฉพาะผู้รับ
งานไปทําที่บ้านในเขตพื้นที่
จันทบุรี

Problem of Homeworkers 
under Homework 
Protection Act B.E. 2553; A 
Case Study of Chanthaburi 
Province

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 175-179 
(โปสเตอร์)

2561 ชาติ

113 จิราพร  จันวิเศษ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

On F-ᾳ-Geraghty 
Contraction

On F-ᾳ-Geraghty 
Contraction

วารสารนานาชาติ 
Communications in 
Mathematics and 
Applications ฉบับที่ 9 เล่มที่
 4 ตุลาคม 2561 ฐานข้อมูล 
ISI WOS หน้า 627-636

2561 นานาชาติ

114 นภดล  แสงแข วิทยาการจัดการ แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านสมรรถนะของหัวหน้างาน
ในธุรกิจโรงแรม ในจังหวัด
จันทบุรี เพื่อรองรับมาตรฐาน
วิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน

Approcahes to 
Competency Development 
U = in Human Capital of  
Hotel Supervisors in 
Chanthaburi Province 
Based on Asean Mutual 
Recognition Arrangement 
on Tourism Professinals

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
   ปีที่ 15 ฉบับที่ 1  
กรกฎาคม- กันยายน 2561  
หน้า 76- 86   TCI กลุ่ม 1 IP 
0.053

2561 ชาติ



115 เลิศชัย จิตร์อารี เทคโนโลยีการเกษตร Effect of potssium chlorate 
combined with 
paclobutrazaol, 
monopotassium phosphate 
and mepiquat chloride on 
ftuit quality of Longan 
(Dimocarpus longan)

วารสาร สืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  The
 7th International 
Conference on Integration
 of Science and 
Technology for 
Sustainable Development
 (7th ICIST) วันที่ 26-29 
พฤศจิกายน 2561  ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย 
AATSEA
วารสาร Tinternational 
Journal of Agricultural 
Technology  ปี่ที่ 14

2561 นานาชาติ



116 วิกันยา  ประทุมยศ เทคโนโลยีการเกษตร Effect of biogas effluent 
from pigmanure and  
Longan (Dimocarpus 
longan) residues on growth 
of Marigold (Tagetes erecta)

วารสาร สืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  The
 7th International 
Conference on Integration
 of Science and 
Technology for 
Sustainable Development
 (7th ICIST) วันที่ 26-29 
พฤศจิกายน 2561  ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย 
AATSEA
วารสาร Tinternational 
Journal of Agricultural 
Technology

2561 นานาชาติ

117 วริศชนม์ นิลนนท์ เทคโนโลยีการเกษตร การใช้สารจับตัวที่เหมาะสมใน
การผลิตซุปก้อนจากน้ํา
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง

The Using of Optimum 
Binding Agent in Soup Cube 
Production
from Moo-Liang Noodle 
Soup

วารสารวิจัยรําไพพรรณ๊ ปีที่ 
12 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2561) TCI กลุ่ม 2 
หน้า 108-113

2561 ชาติ



118 ถาวร  ฉิมเลี้ยง เทคโนโลยีการเกษตร ความต้องการการส่งเสริมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ: 
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง
 อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

Farmer's need for beef 
cattle farming promotion : 
A case study of Baan 
Naichak group, Chakpong 
sub-district, klaebg, Rayong 
province 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 12 
"จริยธรรมการวิจัยสู่การ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัย" วันที่
 19 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หน้า 656-665 
(โปสเตอร์)

2561 ชาติ


