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เรียนการสอน

วารสาร "ครุศาสตร์สาร" ปทีี่ 11 ฉบบัที่ 2 

กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560 (ISSN : 

1906-117X)

2560 5,000 0.8

11 ผศ.ชนินทร์ มณีด า มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

นิติศาสตร์ Legal Measure to Waive Abortion in 

ASEAN Regional Countries.

The IAFOR International Conference 

on the City - Barcelona , Spain 

(GLOBAL2017) 14-16 กรกฎาคม 2560

2560 2,000 0.4

12 อาจารย์ทกัษณิา สุขพทัธี มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

ออกแบบนิเทศ
ศิลป์

รูปแบบส่ือมัลติมีเดียเพื่อการสร้างสรรค์
ศิลปะนิทรรศการ

วารสารวจิัยและพฒันา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ปทีี่ 12 ฉบบัที่ 2 (เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)  ISSN : 

2351-0374

2560 2,000 0.6

13 ผศ.เชิดศิริ นิลผาย วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภยั

การศึกษาการใช้งานถุงมือปรับอุณหภมูิจาก
ถั่วเขียวกับผู้ปฏบิติังานสัมผัสความเย็น

วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ฉบบัที่ 3 ปทีี่ 19 

(กันยายน-ธนัวาคม 2560)

2560 5,000 0.8

14 อาจารย์ประมูล อรุณจรัส วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคนิค
การแพทย์

การสร้างพลาสมิดที่มียีนควบคุมการสร้างไล
โพโปรตีน LipL32 ส่วนนอกเซลล์ของเชื้อ  
Leptospira interrogans.

การประชุมสวนสุนันทาวชิาการด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ คร้ังที1่
 "การสร้างสรรค์และนวตักรรมก้าวสู่ประเทศ
ไทย 4.0" วนัศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

2560 1,000 0.2

15 อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วทิยาการ
คอมพวิเตอร์

การพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนสาขาวชิา
คอมพวิเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วารสาร "วทิยาการจัดการปริทศัน์" ปทีี่ 8 

ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560)  สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ISSN : 

1906-8824

2560 2,000 0.6



16 ผศ.นันทนัช วฒันสุภญิโญ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ฟสิิกส์ การพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์
ทางวทิยาศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการ
สอนร่วมกับแผนผังมโนทศัน์ ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภฏับา้น
สมเด็จเจ้าพระยา

วารสาร "ครุศาสตร์สาร" ปทีี่ 11 ฉบบัที่ 2 

กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560 ISSN : 1906-117X

2560 5,000 0.8

17 ผศ.ดร.สุริยา พนัธโ์กศล วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วศิวกรรมการ
ผลิตและ
ออกแบบ
แม่พมิพ์

วธิพีลังงานอิสระควบรวมส าหรับประมาณ
ความหนืดไดนามิกส์ของน้ ามันพชืที่อุณหภมูิ
ต่างๆ  กับองค์ประกอบทางเคมี

วารสารวชิาการ วศิวกรรมศาสตร์ ม .อบ.

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี ปทีี่ 10 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-

ธนัวาคม 2560) ISSN : 1906-392X

2560 5,000 0.8

18 อาจารย์ญาณิศา ตันติปาลกุล วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เคมี
อุตสาหกรรม

การศึกษาสารตกตะกอนที่เหมาะสมส าหรับ
กระบวนการผลิตน้ าประปา การประปานคร
หลวง

วารสารวทิยาศาสตร์บรูพา ปทีี่ 23 ฉบบัที่ 1 

ม.ค.-เม.ย.2561 หน้า 207-220 (ISSN 

2351-0781)

2561 5,000 0.8

19 อาจารย์ธงชัย เพง็จันทร์ดี วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การจัดการ
วศิวกรรมการ
ผลิตและโลจิ

สติกส์

Influence of Cutting Angle of 

Indexable Drill to Drilling Performance.

การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ The 5th 

International Conference on 

Engineering, Energy and Environment 

ประจ าป ี2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ 
กทม. (1-3 พฤศจิกายน 2560)

2560 2,000 0.4

20 นางสาวดวงใจ ภทัรศรีธนวงศ์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

ประสิทธผิลการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา

ก้าวทนัโลกวทิยาศาสตร์ ฉบบัที่ 1 ปทีี่ 17 

(เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560)

2560 2,000 0.6

นักศึกษา

1 นายฐิติพนัธ ์พลับแจ้ง ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาชุดควบคุมหน้าต่างอัจฉริยะด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแก้ปญัหาเปดิปดิ
หน้าต่างเมื่อฝนตก

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

ปทีี่ตีพิมพ์
เผยแพร ่(พ.ศ.)

ค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ฯ

ค่าน ้าหนัก
คะแนนล้าดับ ผู้เขียน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่



2 นายสุทธนิันท ์จันทร์เอียด ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

เกมแฟนพนัธุว์ชิาภาษาไทย เร่ือง ขุนช้าง
ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎกีา เพื่อส่งเสริม
การศึกษาด้านการอนุรักษว์รรณคดี ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียน
พชิัยรัตนาคาร จังหวดัระนอง

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

3 นายภมูิตะวนั โต๊ะทอง ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาระบบกันลืมปดิประตู-หน้าต่างเพื่อ
ลดปญัหาการลืมปดิประตู-หน้าต่างส าหรับผู้
สูงวยั

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

4 นางสาวอารีรัตน์ ครุฑยักษ์ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง ส่ือ
การสอนการปอ้งกันไข้หวดัเบื้องต้นเพื่อลด
ปญัหาการติดไข้หวดัของนักเรียนโรงเรียน
บา้นหว้ยทรายขาว จ.ชุมพร

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

5 นายอภวิฒัน์ มีสติ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือการ์ตูนแอนิเมชัน2 มิติ เร่ือง 
พระราชบญัญัติคอมพวิเตอร์เพื่อใหค้วามรู้
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

6 นายปฏภิาณ เย็นสวสัด์ิ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ืออนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง “ขับขี่
ปลอดภยัใส่ใจกฎจราจร” เพื่อใหค้วามรู้ใน
ชุมชนต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวดั
ฉะเชิงเทรา

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

7 นางสาวสุดารัตน์ ชูทรัพย์ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองการ
ต่อต้านยาเสพติดและการปอ้งกันตนเองจาก
ยาเสพติดส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 2 

กรณีศึกษาโรงเรียนราชวนิิตบางแคปานข า

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

8 นางสาวณัฐริกา อ่องแช่ม ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อ
ศึกษาวธิปีฏเิสธสถานการณ์เส่ียงต่อการมี
เพศสัมพนัธส์ าหรับนักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2



9 นางสาวเฉลิมทพิย์ สวสัด์ิวงศ์ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ืออนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง สุขอนามัย
กับการล้างมือเพื่อส่งเสริมการล้างมือที่
ถูกต้องส าหรับเด็กประถมศึกษา

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

10 นายฐาณ์ปกรณ์ หอมร่ืน ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาระบบการควบคุมไฟส่องสวา่งเพื่อ
ลดอันตรายในเวลากลางคืนในชุมชนทา่
มะเกลือ จังหวดัเพชรบรีุ

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

11 นายศิรณัฐ คงธนาคมธญักิจ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การออกแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง
อันตรายจากบหุร่ี เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับโทษ
ของบหุร่ีของนักเรียนโรงเรียนวดัจันทร์
ประดิษฐาราม

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

12 นางสาวจุฑามาศ ชัยทอง ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาเกมจิ๊กซอวเ์พื่อฝึกสมาธ ิส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพเิศษ

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

13 นายธนาคาร ร้องหมอดี ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ส่ือการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง ปลูกฝังไม่ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่รถยนต์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

14 นางสาวปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธี
กุล

ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือแอนิเมชั่น 2มิติ เร่ือง แนะ
แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

15 นายพเิชษฐ์ ปานช่อ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาชุดตรวจจับสัมภาระทา้ยรถแทก็ซ่ี
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแก้ปญัหาการ
ลืมสัมภาระไวท้า้ยรถแทก็ซ่ี

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2



16 นางสาวโสภติา อารีชาติ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ระบบนัดพบอาจารย์โดยใช้ไลน์บอท 
หลักสูตรคอมพวิเตอร์ศึกษา มหาวทิยาลัย
ราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

17 นายวรวทิย์ อินทรัตน์ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาแอพพลิเคชั่นการเก็บข้อมูลผู้ปว่ย
ในเขตบางไส้ไก่ แขวงหรัิญญูจี เขตธนบรีุ 
จังหวดักรุงเทพมหานคร

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

18 นางสาวประภสัสร กรัดสุข ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

เกมฝึกทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กมีความ
ต้องการพเิศษ โรงเรียนวดัรางบวั

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

19 นางสาวฐิติพร โอนนอก ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาแอพพลิเคชั่นเกมจับคู่ภาพบ าบดั
โรคอัลไซเมอร์ส าหรับผู้สูงอายุ

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

20 นางสาวอรทยั แก้วดี ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ รณรงค์
การส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก เร่ือง การ
แปรงฟนัที่ถูกวธิสี าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนวดัโคกอุดม 
จังหวดัปราจีนบรีุ

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

21 นายกิตติศักด์ิ ทองเทพ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง “รณรงค์
การแก้ปญัหายาเสพติด” ส าหรับผู้เข้ารับการ
บ าบดัยาเสพติด อ าเภออ่าวลึก จังหวดักระบี่

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

22 นางสาวพรทพิย์ภา นันกลาง ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง “การ
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ระบบ (Thai University Central 

Admission System: TCAS)” ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียน
มัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2



23 นายอิทธพิล พนัล า ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาระบบฐานข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการหอ้งสมุดโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

24 นายมฤคินทร์ เล็กค า ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนนายเรือ จังหวดั
สมุทรปราการ

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

25 นายธรีะพล ทองเปลว ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาโมบายแอปพลิเคชัน ส าหรับผู้
บกพร่องทางการได้ยิน

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

26 นายเจ๊ะกามา สือนิ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ3 เร่ือง โปรแกรม Microsoft 

Excel ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

27 นางสาวธนภรณ์ หรัิญวงษ์ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
รายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เร่ือง 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนสตรี
นนทบรีุ

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

28 นายวชัรพงษ ์วงษป์ระเสริฐ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง” ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 1 ถึง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนบา้นสวนหลวง 
อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

29 นายนฤเบศร จันทา ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือโมชันกราฟกิ เร่ือง ภยัจากส่ือโซ
เชียล

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2



30 นางสาววรัญญา บญุขยาย ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือกราฟกิเคล่ือนไหว เร่ือง วธิกีาร
คุมก าเนิด

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

31 นางสาวญาสุมินทร์ วงษธ์ิ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาเกมส าหรับฝึกทกัษะการใช้
แปน้พมิพส์ าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่
 1 โรงเรียนมัธยมวดัสิงห์

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

32 นายกิตติคุณ ผายทอง ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาส่ือกราฟกิเคล่ือนไหว 2 มิติ เพื่อ
รณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ของนักเรียน
โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

33 นางสาวธนาภรณ์ กระแสโสม ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาระบบส่งการบา้นออนไลน์ 
รายวชิาการพฒันาเวบ็ไซต์ โรงเรียนราช
ประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

34 นายธนากร แกล้วทนงค์ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตออนไลน์

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2

35 นายธณัจศิลป ์จันทโชติ ครุศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/ 

หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพฒันาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย 
เร่ือง ภาษาซีเบื้องต้น โดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียน
สวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ

การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี
 2560 จ.นครปฐม (7-8 ธนัวาคม 2560)

2560 500 0.2



เดือนเมษายน

1 อาจารย์ ดร.กาญจนา สุทธเินียม ครุศาสตร์ กลุ่มวชิาชีพครู การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลการสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์ บคุลากร
 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏับา้น
สมเด็จเจ้าพระยา

วารสารสถาบนัวจิัยญาณสังวร มหาวทิยาลัย
มหามกุฏราชวทิยาลัย ปทีี่ 8 ฉบบัที่ 1 

(มกราคม - มิถุนายน 2560) หน้า 172-181 

ISSN: 2228-8376  TCI กลุ่ม 2 ล าดับที่ 182

2560 2,000 0.6

2 ผศ.ดร.อัควทิย์ เรืองรอง มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

ภาษาไทย การสืบทอดแนวพระราชด าริ "ศาสตร์
พระราชาเพื่อการพฒันามนุษย"์ ในมิติมนุษย์
ศาสตร์จาก "พระบรมราโชวาท" "พระ
มหาชนก" และ "ทองแดง"

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  ปทีี่ 13 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-

ธนัวาคม 2560) TCI กลุ่ม 2

2560 2,000 0.6

3 อาจารย์กันยาวรรนธ ์ก าเนิดสินธุ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

รัฐประศาสน
ศาสตร์

หลังสมัยใหม่กับการพฒันาชุมชนไทยอย่าง
ยั่งยืน

วารสารสถาบนัวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลัย
ราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา ปทีี่ 2 ฉบบัที่ 1 

(มกราคม-มิถุนายน 2560) หน้า 70-81

2560 1,000 0

4 ผศ.นนทณ์ธ ีดุลยทวสิีทธิ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

เอเชีย
ตะวนัออกเฉียง

ใต้ศึกษา

การพฒันาเศรษฐกิจการค้าชายแดน 
กรณีศึกษาอ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัย
ภเูก็ต คร้ังที่ 10: 2560 "นวตักรรมสรรสร้าง
ชุมชนกับการพฒันางานวจิัยอย่างยั่งยืน" ใน
วนัที่ 14 ธนัวาคม 2560

2560 1,000 0.2

5 อาจารย์ภทัรเวช ฟุ้งเฟื่อง มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

เอเชีย
ตะวนัออกเฉียง

ใต้ศึกษา

“ทศมินทรราชสดุดี” สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
“พระผู้ทรงเปน็ความหวงัของพสกนิกร” บท
อาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวนัคล้าย
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๐

การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวทิยาลัยศรีปทมุ คร้ังที่ ๑๒ ประจ าป ี
๒๕๖๐  ในวนัที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐

2560 1,000 0.2

6 อาจารย์ทกัษณิา พรบณุยาพงศ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

ออกแบบนิเทศ
ศิลป์

ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างทกัษะการเรียนรู้
ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.) ปทีี่ 23 ฉบบัที่ 2 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  ISSN 

2408-0845  TCI กลุ่ม 1

2560 5,000 0.8

ค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ฯ

ค่าน ้าหนัก
คะแนนชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปทีี่ตีพิมพ์

เผยแพร ่(พ.ศ.)
ล้าดับ ผู้เขียน คณะ สาขาวิชา



7 อาจารย์ทกัษณิา พรบณุยาพงศ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

ออกแบบนิเทศ
ศิลป์

รูปแบบส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในงาน
คอมพวิเตอร์กราฟกิในผู้บกพร่องทางการได้ยิน

วารสารวชิาการสมาคมสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนแหง่ประเทศไทย  ปทีี่ 23 ฉบบัที่ 2 

สิงหาคม-ธนัวาคม 2560  หน้า 21-33 ; TCI 

กลุ่ม 2

2560 2,000 0.6

8 อาจารย์กรองทอง หบีโคกสูง วทิยาการจัดการ การจัดการโลจิ
สติกส์

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทา่เรือกรุงเทพ 
ฝ่ายกองบริการคลังสินค้า

งานประชุมวชิาการระดับชาติ : สันตพลองค์
ความรู้งานวจิัยสู่การพฒันา คร้ังที่ 2 ประจ าปี
 2560 ณ วทิยาลัยสันตพล จังหวดัอุดรธานี

2560 1,000 0.2

9 อาจารย์พชันี แสนไชย วทิยาการจัดการ ภาพยนตร์และ
ดิจิทลัมีเดีย

กระบวนการสร้างภาพยนตร์และการส่ือสาร
การตลาดแบบผสมผสานกับความส าเร็จของ
ภาพยนตร์

งานประชุมวชิาการระดับชาติ : สันตพลองค์
ความรู้งานวจิัยสู่การพฒันา คร้ังที่ 2 ประจ าปี
 2560 ณ วทิยาลัยสันตพล จังหวดัอุดรธานี

2560 1,000 0.2

10 ผศ.ดร.ธชัพงศ์ เศรษฐบตุร วทิยาการจัดการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

การพฒันาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

วารสารสมาคมนักวจิัย ปทีี่ 22 ฉบบัที่ 2 

(พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) หน้าที่
176-190 (ISSN No.0859-2330); TCI กลุ่ม1

2560 5,000 0.8

11 ผศ.ดร.สุริยา พนัธโ์กศล วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วศิวกรรมการ
ผลิตและ
ออกแบบ
แม่พมิพ์

ความสัมพนัธค์วามหนาแน่นและความหนืด
ไดนามิกซ์ของน้ ามันพชืกับค่าสะปอนนิฟเิค
ชันและค่าไอโอดีน

วารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร : วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปทีี่ 26 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-

มีนาคม 2561) ISSN : 0858-7418 หน้า 
88-97 ; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

12 ผศ.ดร.สุริยา พนัธโ์กศล วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วศิวกรรมการ
ผลิตและ
ออกแบบ
แม่พมิพ์

แบบจ าลองพลังงานอิสระควบรวมส าหรับ
การประมาณค่าความหนาแน่นของน้ ามันพชื
ที่อุณหภมูิต่างๆ

วารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร : วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปทีี่ 26 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-

มีนาคม 2561) ISSN : 0858-7418 หน้า 
63-71 ; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

13 ผศ.เกศริน มีมล วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ฟสิิกส์ สมบติัทางโครงสร้างและแม่เหล็กของ Fe3O4

 เฟอร์ไรทด้์วยวธิเีผาแคลไซน์ของผงหมึก
เหลือใช้

วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปทีี่ 26 ฉบบัที่ 1 

(มกราคม-กุมภาพนัธ ์2561) หน้า 49-57 ; 

ISSN: 0858-4435 ; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

14 อาจารย์ ดร.อาทติยา สามณฑา วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เคมี Fractionation of Metals is Soil 

Surrounded Gold Mine at Phichit 

Province Using a Continuous-flow 

Sequential Extraction.

วารสารวชิาการระดับชาติ "Science and 

Technology RMUTT Journal" ป ี2017, 

ปทีี่พมิพ ์7 ฉบบัที่ 2    หน้า 111-119  

(Impact Factor 0.171) TCI กลุ่ม 1

2560 5,000 0.8



15 อาจารย์อุมาลี นามดวง วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เคมี Cytotoxic activity against B16F10 

metastatic melanoma cells of 

Artocarpus lakoocha root.

วารสารวชิาการระดับชาติ "วารสาร
วทิยาศาสตร์ มข." (KKU Science Journal)

 ป ี2017, ปทีี่พมิพ ์45 ฉบบัที่ 2 หน้า
254-261 (Impact Factor 0.1) ISSN: 

0125-2364 ; TCI กลุ่ม 1

2560 5,000 0.8

16 ผศ.ดร.ปฏวิทิย์ ลอยพมิาย วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การอาหาร

Ohmic heating: Factors affecting on its 

application in food processing.

วารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ยังไม่เข้า
ฐาน Research & Knowledge ปทีี่ 4 ฉบบัที่
 1 ป2ี018 P.1-8

2561 1,000 0

17 อาจารย์รัชนู เมยดง วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

จุลชีววทิยา Evaluation of probiotic Bacilus aerius 

B81e isolated from healthy hybrid 

catfish on growth, disease resistance 

and innate immunity of Pla-mong, 

Pangasius bocourti.

วารสารวชิาการระดับนานาชาติ "Fish and 

shellfish Immunology" ฉบบัที่ 73 ป ี2018

 (P.1-10) กุมภาพนัธ ์2561 ISSN: 1050-4648

2561 15,000 1

18 อาจารย์เพญ็แข รุ่งเรือง วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์ ผลของการจัดการน้ าที่มีต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของข้าวที่ปลูกในกระถางด้วยวธิี
หวา่นน้ าตม

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปทีี่ 36 (ฉบบั
พเิศษ) มีนาคม 2561 หน้า 111-117 ISSN. 

0857-0108 ; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

19 ผศ.ฌาน ปทัมะ พลยง วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภยั

ปจัจัยด้านการยศาสตร์และผลกระทบต่อ
สุขภาพจากพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนของ
นิสิตมหาวทิยาลัยแหง่หนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ปทีี่ 40 ฉบบัที่ 4 (ตุลาคม-

ธนัวาคม 2560) เลข ISSN 0859-5453  TCI 

กลุ่ม 2

2560 2,000 0.6

20 อาจารย์ณฐมน สืบซุย วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สาธารณสุข
ศาสตร์

ประสิทธผิลของนวตักรรมลูกปดัไม้นวดกดจุด
ลดอาการชาที่เทา้ในกลุ่มผู้ปว่ยโรคเบาหวาน 
ต าบลจระเข้สามพนั อ าเภออู่ทอง จังหวดั
สุพรรณบรีุ

วารสารก้าวทนัโลกวทิยาศาสตร์ ปทีี่ 17 

ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

2560 2,000 0.6

21 อาจารย์พชิญาภา อัตตโนรักษ์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แพทย์แผนไทย Stress Relieving of Thai Traditional 

Medicine Students by using Thai 

Traditional Medicine.

The 2nd International Conference of 

Multidisciplinary Approaches on UN 

Sustainable Development Goals 

(UNSDGs) Bangkok Thailand ; 28-29 

December 2017

2560 2,000 0.4



22 อาจารย์วรินธร สีเสียดงาม วทิยาลัยการ
ดนตรี

ภาควชิาดนตรี
ตะวนัตก

ความคิดเหน็ของนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
สาขาวชิาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วารสารดนตรีรังสิต ปทีี่ 13 ฉบบัที่ 1 

มกราคม-มิถุนายน 2561 (TCI กลุ่ม 1)  ISSN.

 1905-2707

2561 5,000 0.8

23 นางสาวกมลพรรณ แก้วเกร็ด วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นักวทิยาศาสตร์
สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การอาหาร

การประยุกต์ใช้แปง้กล้วยพรีเจลาทไินซ์
ทดแทนมันหมูในผลิตภณัฑ์หมูยอ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติคร้ังที่ 1 "การศึกษา
เพื่อการพฒันาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน" ณ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
วนัที่ 29 ก.ค. 2560

2560 1,000 0.2

เดือนพฤษภาคม

1 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทศัน์ ณ 
อยุธยา

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ Mobile Application Development for 

Cultural Tourism Attractions in 

Thailand’s Lower Central Provinces.

วารสารวชิาการศรีปทมุ ชลบรีุ ปทีี่ 14 ฉบบัที่
 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 เลข ISSN 

1686-5715 ; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

2 อาจารย์ ดร.เพยีรพทิย์ โรจน
ปณุยา

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

สังคมศึกษา 
(ค.บ. 5 ป)ี

การศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอนของนิสิตสาขาวชิาสังคมศึกษา
รายวชิาอิสลามในสังคมไทย

Veridian E-Journal, Silpakorn University

 ฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปทีี่ 11 ฉบบัที่ 1 

(มกราคม-เมษายน 2561) ISSN: 1906-3431

 TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

3 อาจารย์สหภสั อินทรีย์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

เอเชีย
ตะวนัออกเฉียง

ใต้ศึกษา

ไชยเชษฐาธริาชกษตัริย์สองแผ่นดิน วารสารสถาบนัวจิัยและพฒันา มบส. ปทีี่ 2 

ฉบบัพเิศษ (ธนัวาคม 2560) ISSN: 

2465-4523

2560 1,000 0

4 อาจารย์นันทวนั จั่นเจ๊ก มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

เอเชีย
ตะวนัออกเฉียง

ใต้ศึกษา

ประเพณีแซนโดนตา กรณีศึกษา บา้นคุณตา
กาญจน์ พรหมบตุร หมู่บา้นตูม ต าบลทา่ตูม 
อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์

วารสารสถาบนัวจิัยและพฒันา มบส. ปทีี่ 2 

ฉบบัพเิศษ (ธนัวาคม 2560) ISSN: 

2465-4523

2560 1,000 0

ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปทีี่ตีพิมพ์
เผยแพร ่(พ.ศ.)

ค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ฯ

รวม

ล้าดับ ผู้เขียน คณะ สาขาวิชา ค่าน ้าหนัก
คะแนน



5 อาจารย์ธนกร สรรย์วราภภิู มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

นาฏยศิลป์ การยอมรับบคุคลภายนอกชุมชนบา้นแขก
สะทอ้นผ่านนาฏยศิลปร่์วมสมัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ "มหกรรมงานวจิัยแหง่ชาติ 2560"

 การวจิัยด้านศิลปะและวฒันธรรมสร้างสรรค์
 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 23-27 สิงหาคม
 2560

2560 1,000 0.2

6 อาจารย์ ดร.ปยิะ วงศ์ญาณิน วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคนิค
การแพทย์

การพฒันาเทคนิค Reverse Transcription 

Multiplex PCR ส าหรับการตรวจการ
แสดงออกของยีนไซโตไคน์ ในเม็ดเลือดขาว
ชนิดนิวเคลียสเดียวของมนุษย์

วารสารเทคนิคการแพทย์ ปทีี่ 45 ฉบบัที่ 3 

(ธนัวาคม 2560) ISSN : 0125-2682 หน้า 
6180-6192 ; TCI กลุ่ม 1

2560 5,000 0.8

7 อาจารย์สุชาดา มานอก วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แพทย์แผนไทย การพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางจากใบ
มะรุมที่พบในชุมชนศรีภมูิในพื้นที่ฝ่ังธนบรีุ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ปทีี่ 13 ฉบบัที่ 2 

(เม.ย. - มิ.ย. 2560) หน้า 80-89 ISSN: 

1905-0852 ; TCI กลุ่ม 1

2560 5,000 0.8

8 ผศ.ดร.กิจจา จิตรภริมย์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภยั

การปนเปื้อนแบคทเีรียที่ด้ือยาปฏชิีวนะจาก
ส้วมที่ต้ังในเขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร

วารสารควบคุมโรค ปทีี่ 44 ฉบบัที่ 1 

มกราคม - มีนาคม 2561 เลขISSN: 

1685-6481 ; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

9 อาจารย์พรีวจัน์ มีสุข วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้
เคร่ืองกลการ

ผลิต

การวเิคราะหก์ารกระจายตัวของ
สนามแม่เหล็กของเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้
แม่เหล็กถาวรด้วยกล่องเคร่ืองมือ PDE ของ 
MATLAB

การประชุมวชิาการระดับชาติราชภฏัหมู่บา้น
จอมบงึวจิัยคร้ังที่ 6 "การเกษตรก้าวไกล 
สังคมไทยยั่งยืน" ณ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วนัที่
 1 มีนาคม 2561

2561 1,000 0.2

10 อาจารย์กวนิชัย ต้องตรงทรัพย์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟา้
เคร่ืองกลการ

ผลิต

ระบบปลดล็อกประตูผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย
โทรศัพทม์ือถือ (Smart Phone)

การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลัย
ราชภฏัเพชรบรูณ์ คร้ังที่ 5 วนัที่ 8-9 มีนาคม
 2561 ณ อิมพเีรียล ภแูก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท 
อ าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบรูณ์

2561 1,000 0.2

11 อาจารย์หทยัรัตน์ ธรีะกาญจน์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วศิวกรรมการ
ผลิตและโลจิ

สติกส์

การปรับปรุงระบบการสแกนบตัรของ
พนักงานด้วยการจ าลองสถานการณ์

การประชุมวชิาการด้านการพฒันางานทาง
อุตสาหกรรมแหง่ชาติ คร้ังที่ 9 ประจ าป ี2561

2561 1,000 0.1

12 อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แอนิเมชั่นและ
มัลติมีเดีย

การออกแบบและพฒันาโมชั่นอินโฟกราฟกิ
เผยแพร่ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลในเชิงพาณิชย์

การประชุมวชิาการระดับชาติราชภฏัหมู่บา้น
จอมบงึวจิัยคร้ังที่ 6 "การเกษตรก้าวไกล 
สังคมไทยยั่งยืน" ณ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วนัที่
 1 มีนาคม 2561

2561 1,000 0.2



13 อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แอนิเมชั่นและ
มัลติมีเดีย

การออกแบบและพฒันาส่ือดิจิทลั เพื่อ
ส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

การประชุมวชิาการระดับชาติ "เทคโนโลยี
ภาคใต้วจิัย" คร้ังที่ 8 ประจ าปกีารศึกษา 
2560 หวัข้อ "Creative Economy : 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์" วนัศุกร์ที่16กุมภาพนัธ ์
2561 ณ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT 

อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

2561 1,000 0.2

14 อาจารย์ณัฏฐ์ธมน หบีจันทร์กรี วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการงานจองหอ้งประชุม
ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ก้าวทนัโลกวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มบส. ปทีี่ 17 ฉบบัที่ 1 

ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560

2560 2,000 0.6

15 รศ.ก าจร มุณีแก้ว วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ ล าดับประเภทที่หนึ่ง ก้าวทนัโลกวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มบส. ปทีี่ 17 ฉบบัที่ 1 

ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560

2560 2,000 0.6

เดือนกรกฎาคม

1 ผศ.ดร.อัควทิย์ เรืองรอง มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

ภาษาไทย แนวคิดและกลวธิกีารสร้างนวนิยายแนวสยอง
ขวญัของภาคินัย กสิรักษ์

วารสารสถาบนัวจิัยและพฒันา มรภ.บา้น
สมเด็จเจ้าพระยา ปทีี่ 2 ฉบบัที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 

60) ISSN: 2465-4523

2560 1,000 0

2 อาจารย์ธนกร สรรย์วราภภิู มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

นาฏยศิลป์ การเชื่อมโยงสุนทรียศาสตร์ทางนาฏยศิลป์
ตะวนัตกกับผู้บริโภค

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.

ราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา ปทีี่ 11 ฉบบัที่ 
2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560) หน้า90-109 

ISSN: 1906-1102 ; TCI กลุ่ม 2

2560 2,000 0.6

3 อาจารย์ธนกร สรรย์วราภภิู มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

นาฏยศิลป์ การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลปร่์วมสมัยจาก
การต้ังประเด็นค าถามในการสร้างสรรค์สู่
องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน
นาฏยศิลปร่์วมสมัยชุด การอยู่ร่วมกัน

วารสารททีศัน์วฒันธรรม ส านักศิลปะและ
วฒันธรรม ม.ราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพะยา ปทีี่
 16 (มกราคม-ธนัวาคม 2560) หน้า 1-16 

ISSN: 1513-7376 ; TCI กลุ่ม 2

2560 2,000 0.6

           ผู้เขียน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปทีี่ตีพิมพ์
เผยแพร ่(พ.ศ.)

ค่าน ้าหนัก
คะแนน

ค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ฯ

รวม



4 ผศ.สิงห ์สิงหข์จร วทิยาการจัดการ การ
ประชาสัมพนัธ์

และการ
ส่ือสารองค์การ

ส่ือมวลชนประเทศเมียนมาร์ วารสารวชิาการ คณะวทิยาการจัดการ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ปทีี่ 2 

ฉบบัที่ 4 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560)

2560 1,000 0

5 ผศ.สิงห ์สิงหข์จร วทิยาการจัดการ การ
ประชาสัมพนัธ์

และการ
ส่ือสารองค์การ

ส่ือมวลชนกับรัฐธรรมนูญ 2560 วารสารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภฏับา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา ปทีี่ 1 ฉบบัที่ 1 (กรกฎาคม-

ธนัวาคม 2560)  ISSN: 2586-9582

2560 1,000 0

6 ผศ.สรรพชัญ์ เจียระนนนท์ วทิยาการจัดการ การ
ส่ือสารมวลชน

บทบาทหน้าที่ของส่ือมวลชนกับการ
เปล่ียนแปลงไปของสังคม

วารสารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภฏับา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา ปทีี่ 1 ฉบบัที่ 1 กรกฎาคม-

ธนัวาคม 2560  ISSN: 2586-9582

2560 1,000 0

7 อาจารย์ดรุษ ประดิษฐ์ทรง วทิยาการจัดการ การ
ส่ือสารมวลชน

การบริโภคนิยมวฒันธรรมของเยาวชนผ่าน
ภาพยนตร์ซีร่ีส์เกาหลี

วารสารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภฏับา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา ปทีี่ 1 ฉบบัที่ 1 กรกฎาคม-

ธนัวาคม 2560  ISSN: 2586-9582

2560 1,000 0

8 ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ 
(ค.บ.5ป)ี

การพฒันาชุดกิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริงวชิา พรีแคลคูลัส ส าหรับ
นิสิตสาขาวชิาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ป)ี

ครุศาสตร์สาร มหาวทิยาลัยราชภฏับา้น
สมเด็จเจ้าพระยา ปทีี่ 11 ฉบบัที่ 2 

(กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560) ISSN: 

1906-117X หน้า 135-151 TCI กลุ่ม 1

2560 5,000 0.8

9 ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ 
(ค.บ.5ป)ี

การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิา
คณิตศาสตร์ เร่ือง ความสัมพนัธ ์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 โดยใช้โปรแกรม
เรขาคณิตพลวตั

วารสารวจิัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ปทีี่ 11 ฉบบั
ที่ 1 (สิงหาคม2559 - มกราคม 2560) ISSN: 

1905-5536  หน้า 188-197 TCI กลุ่ม 1

2560 5,000 0.8

10 อาจารย์รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การศึกษารูปแบบการจ าหน่ายผลไม้ตาม
ฤดูกาลของภาคตะวนัออกแบบออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมธรุกิจขนาดย่อม กรณีศึกษา สวนโชค
ชัยนฤดี

วารสาร Veridian E-Journal Science and

 Technology Silpakorn University ปทีี่5 

ฉบบัที่ 1 (มกราคม-กุมภาพนัธ ์2561) หน้า 
87-102 ISSN: 2408-1248 TCI กลุ่ม 2

2561 2,000 0.6

11 อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์

Determination of Cu2+ and Cu3+ by 

titration in Y134 and Y145 

superconductor.

Materials Today: Proceedings 5 (2018) 

14896-14900 ; ISSN: 2214-7853 ; เปน็
วารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus

2561 15,000 1



12 อาจารย์ธรีถวลัย์ ปานกลาง วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ฟสิิกส์ การศึกษาการเคล่ือนที่ของแทง่แม่เหล็กผ่าน
การจัดเรียงแม่เหล็กแบบฮอลแบค็

วารสารวจิัยราชภฏัพระนคร สาขา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปทีี่ 13 ฉบบัที่ 1 

(มกราคม-มิถุนายน 2561) ISSN: 1905-4963

  หน้า 155-163 TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

13 ผศ.นันทนัช วฒันสุภญิโญ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ฟสิิกส์ การเปรียบเทยีบความสามารถในการคิด
วเิคราะหท์างวทิยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระหวา่งกลุ่มที่ได้รับการสอน โดย
ใช้แผนผังมโนทศัน์กับกลุ่มที่ได้รับการสอน
แบบปกติ

การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ คร้ังที่ 3 และ
การประชุมวชิาการระดับชาติ เครือข่ายวจิัย
ประชาชื่น คร้ังที่ 4 ณ ม.เทคโนโลยีสุวรรณ
ภมูิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหนัตรา วนัที่ 27 

เมษายน 2561

2561 1,000 0.2

14 ผศ.นันทนัช วฒันสุภญิโญ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ฟสิิกส์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ลม ฟา้ อากาศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนฤทธิ
ณรงค์รอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกม
ร่วมกับผังมโนทศัน์

การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ คร้ังที่ 3 และ
การประชุมวชิาการระดับชาติ เครือข่ายวจิัย
ประชาชื่น คร้ังที่ 4 ณ ม.เทคโนโลยีสุวรรณ
ภมูิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหนัตรา วนัที่ 27 

เมษายน 2561

2561 1,000 0.2

15 ผศ.เกศริน มีมล วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ฟสิิกส์ การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมเร่ือง คล่ืน

การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ คร้ังที่ 3 และ
การประชุมวชิาการระดับชาติ เครือข่ายวจิัย
ประชาชื่น คร้ังที่ 4 ณ ม.เทคโนโลยีสุวรรณ
ภมูิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหนัตรา วนัที่ 27 

เมษายน 2561

2561 1,000 0.2

16 อาจารย์ทพิย์วรรณ หงกะเชิญ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ฟสิิกส์ การสร้างหวัวดัสนามแม่เหล็กไฟฟา้ด้วย
ขดลวดเหนี่ยวน า

การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ คร้ังที่ 3 และ
การประชุมวชิาการระดับชาติ เครือข่ายวจิัย
ประชาชื่น คร้ังที่ 4 ณ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสุวรรณภมูิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยาหนัตรา วนัที่ 27 เมษายน 

2561 1,000 0.2



17 อาจารย์ทพิย์วรรณ หงกะเชิญ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ฟสิิกส์ การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วทิยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการทดลอง เร่ือง
 การแยกสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
2 โรงเรียนวดัไทร(ถาวรพรหมนุกูล)

"การประชุมวชิาการเกษตรศาสตร์คร้ังที่ 6"  

ม.เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน วนัที่ 31 

มกราคม 2561

2561 1,000 0.2

18 วา่ที่ร้อยตรีอนุวฒัน์ หสัดี วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ฟสิิกส์ การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 เร่ืองเซลล์ 
โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ"์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม

การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ คร้ังที่ 3 และ
การประชุมวชิาการระดับชาติ เครือข่ายวจิัย
ประชาชื่น คร้ังที่ 4 ณ ม.เทคโนโลยีสุวรรณ
ภมูิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหนัตรา วนัที่ 27 

เมษายน 2561

2561 1,000 0.2

19 อาจารย์สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ฟสิิกส์ อิทธพิลการเผาซินเตอร์ที่ส่งผลต่อโครงสร้าง
ผลึก ขนาดอนุภาคและสมบติัความเปน็
แม่เหล็กของผงหมึกเหลือใช้

การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ คร้ังที่ 3 และ
การประชุมวชิาการระดับชาติ เครือข่ายวจิัย
ประชาชื่น คร้ังที่ 4 ณ ม.เทคโนโลยีสุวรรณ
ภมูิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหนัตรา วนัที่ 27 

เมษายน 2561

2560 1,000 0.2

20 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ คางค า วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เคมี การน ากลับคืนเมทลิเมทาคริเลตมอนอเมอร์
ด้วยการแตกตัวเชิงเร่งปฏกิิริยาของอะคริลิก
โดยใช้ตัวเร่งปฏกิิริยาซีโอไลต์ Ultrastable Y

วารสารวจิัย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวนัออก ปทีี่ 11 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-

มิถุนายน 2561) หน้า 58-69 ISSN: 

1906-1889 ; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

21 อาจารย์ ดร.เธยีร ธรีะวรวงศ์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ชีววทิยา การศึกษาเบื้องต้นของเชื้อแลคโตบาซิลลัส
สายพนัธุไ์ทยที่มีฤทธิย์ับยั้งการเจริญของเชื้อ
ก่อโรคในล าไส้

วารสารวทิยาศาสตร์ มศว ปทีี่ 34 ฉบบัที่ 1 

(2561) หน้า 139-150 ISSN: 0857-1600 ; 

TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

22 อาจารย์เพญ็แข รุ่งเรือง วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์ การชักน าการเกิดยอดและรากของมะเด่ือ
ฝร่ังสายพนัธุแ์บล็คแจ็ค (Ficus carica L. 

"Black Jack") ในสภาพปลอดเชื้อ

วารสารก้าวทนัโลกวทิยาศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.บา้นสมเด็จ
ฯ ปทีี่ 17 ฉบบัที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2560) หน้า 
42-53  ISSN: 1513-9980 ; TCI กลุ่ม 2

2560 2,000 0.6

23 ผศ.ปญัญา ส าราญหนัต์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การควบคุมปริมาณการจัดเก็บแม่สี 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตหนังเทยีมตัวอย่าง

วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยธนบรีุ 
(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปทีี่ 1 ฉบบัที่ 2 

(กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560) หน้า 21-29 

ISSN: 2586-9965

2560 1,000 0



24 ผศ.ปญัญา ส าราญหนัต์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การพฒันาทกัษะเทคโนโลยีการขนถ่ายวสัดุ
อัตโนมัติ

วารสารก้าวทนัโลกวทิยาศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.บา้นสมเด็จ
ฯ ปทีี่ 17 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 
2560) หน้า 114-127  ISSN: 1513-9980 ; 

TCI กลุ่ม 2

2560 2,000 0.6

25 อาจารย์วรพนธ ์ชีววรนนทต์รี วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

การศึกษาเวลาและการเคล่ือนไหว 
กรณีศึกษากระบวนการทดสอบความดัน
ระยะส้ันของทอ่พวีซีีแข็ง (ทอ่ปลายเรียบ)

วารสารวชิาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ปทีี่ 6 ฉบบั
ที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 26-38 

ISSN: 2351-0811 ; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

26 ผศ.นพนันต์ เมืองเหนือ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพื่อโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม

การพฒันาต้นแบบประเมินประสิทธภิาพ
กระบวนการโลจิสติกส์ของผู้ใหบ้ริการด้านโล
จิสติกส์

วารสารก้าวทนัโลกวทิยาศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.บา้นสมเด็จ
ฯ ปทีี่ 17 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 
2560) หน้า 128-141 ISSN: 1513-9980 ; 

TCI กลุ่ม 2

2560 2,000 0.6

เดือนสิงหาคม

1 อาจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักวฒิุ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ Implementing Teaching Intercultural 

Communication in Class as Crucial Part 

of Learning in the 21st Century.

The 38th Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2018 on Digital
 Literacy in English Language Learning 
and Teaching (26-27 ม.ค. 2561) ณ โรง
แรมดิเอม็เพรส จังหวัดเชียงใหม่

2561 2,000 0.4

2 อาจารย์สายฝน ทรงเส่ียงไชย มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ The Pedagogical Mantra of the 21st 

Century Teachers.

The 38th Thailand TESOL International 
Conference Proceedings 2018 on Digital
 Literacy in English Language Learning 
and Teaching (26-27 ม.ค. 2561) ณ โรง
แรมดิเอม็เพรส จังหวัดเชียงใหม่

2561 2,000 0.4

ปทีี่ตีพิมพ์
เผยแพร ่(พ.ศ.)

ค่าน ้าหนัก
คะแนน

ค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ฯล้าดับ ผู้เขียน คณะ สาขา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

รวม



3 ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ วทิยาการจัดการ การเปน็
ผู้ประกอบการ

การจัดการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนกับการ
พฒันาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
บางขันแตก จังหวดัสมุทรสงคราม

วารสารวชิาการการทอ่งเที่ยวไทยนานาชาติ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปทีี่ 13 

ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560) ISSN: 

2286-9018 TCI กลุ่ม 1

2560 5,000 0.8

4 อาจารย์ ดร.ชัยวชิญ์ ม่วงหมี วทิยาการจัดการ การเปน็
ผู้ประกอบการ

การศึกษาภาพลักษณ์ตลาดน้ าในประเทศไทย
 พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยว ปจัจัยกลยุทธต์ลาด
น้ าประเทศไทย 4.0 แบบยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์
ของการพฒันาตลาดน้ าแบบยั่งยืนเพื่อพฒันา
กลยุทธต์ลาดน้ าในประเทศไทย

การประชุมวชิาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติด้านวทิยาการจัดการ ประจ าป ี
2561 คร้ังที่ 2 "The Management of 

Digital Contents for Energizing Business

 Engine" ณ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา  
วนัที่ 23-24 ก.ค. 2561

2561 1,000 0.2

5 อาจารย์ ดร.ชัยวชิญ์ ม่วงหมี วทิยาการจัดการ การเปน็
ผู้ประกอบการ

ปจัจัยคุณลักษณะของผู้บริหารธรุกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ยั่งยืน ตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

การประชุมวชิาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติด้านวทิยาการจัดการ ประจ าป ี
2561 คร้ังที่ 2 "The Management of 

Digital Contents for Energizing Business

 Engine" ณ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา  
วนัที่ 23-24 ก.ค. 2561

2561 1,000 0.2

6 อาจารย์รัชนก ปญัญาสุพฒัน์ วทิยาการจัดการ การเปน็
ผู้ประกอบการ

การเดินทางในกรุงเทพมหานครเพื่อการตอบ
โจทย์สังคมผู้สูงอายุแบบองค์รวม

วารสารสารสนเทศ ปทีี่ 17 ฉบบัที่ 1 

(มกราคม-มิถุนายน 2561) ISSN: 1513-7015

 ; หน้า109-119 TCI กลุ่ม 2

2561 2,000 0.6

7 อาจารย์พศิิษฐ์ ช านาญนา วทิยาการจัดการ การตลาด Marketing Factors Affecting Customer 

Satisfaction in Service of Riverside 

Cruise Floating Restaurant.

12th International Conference on 

Business, Education, Humanities and 

Social Sciences (BEHSS-18). April 24-25, 

2018 at Pattaya (Thailand)

2561 2,000 0.4

8 อาจารย์ประภวษิณ์ุ พนัสทรัพย์
สุข

วทิยาการจัดการ การ
ประชาสัมพนัธ์

และการ
ส่ือสารองค์การ

บทบาทผู้สอนระดับอุดมศึกษากับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับศาสตร์ด้าน
การส่ือสาร

การประชุมวชิาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิง
รุก คร้ังที่ 6 "Active Learning ตอบโจทย์ 
Thailand 4.0 อย่างไร" วนัที่ 26-27 มี.ค. 

ณ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

2561 1,000 0.2

9 อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ วทิยาการจัดการ การ
ส่ือสารมวลชน

การจัดการเรียนรู้แนวจิตตปญัญาศึกษา 
(Contemplative Education) เพื่อเข้าถึง
ความเปน็มนุษย์ของนักส่ือสารมวลชน

การประชุมวชิาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิง
รุก คร้ังที่ 6 "Active Learning ตอบโจทย์ 
Thailand 4.0 อย่างไร" วนัที่ 26-27 มี.ค. 

2561 ณ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

2561 1,000 0.2



10 อาจารย์พชันี แสนไชย วทิยาการจัดการ ภาพยนตร์และ
ดิจิทลัมีเดีย

ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่ือสารอัตลักษณ์การ
ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมไทยทรงด า ต.บา้น
ดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

การประชุมวชิาการระดับชาติและการประชุม
วชิาการ มอบ.วจิัย คร้ังที่ 12 "วจิัยและ
นวตักรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ" 12-13 

ก ค ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา 

2561 1,000 0.2

11 ผศ.ดร.กิจจา จิตรภริมย์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภยั

สภาพปญัหาของส้วม และพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการส้วมที่ต้ังในแขวงหรัิญรูจี เขตธนบรีุ
 กรุงเทพมหานคร

ก้าวทนัโลกวทิยาศาสตร์ ปทีี่ 17 ฉบบัที่ 2 

กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560 หน้า 54-68 

ISSN: 1513-9980 ; TCI กลุ่ม 2

2560 2,000 0.6

12 ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วทิยาการ
คอมพวิเตอร์

Web cache optimization with Bayesian 

and maximum likelihood estimation.

Journal of heat and mass transfer ฉบบั
 Special Volume. Issue.2 (July 2018) 

ISSN.0973-5763 P.151-156

2561 15,000 1

13 อาจารย์พรชัย พรหฤทยั วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วศิวกรรมการ
ผลิตและออก 
แบบแม่พมิพ์

ชุดทดสอบกังหนัส าหรับระบบผลิตไฟฟา้
พลังงานน้ า

ก้าวทนัโลกวทิยาศาสตร์ ปทีี่ 17 ฉบบัที่ 2 

กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560 หน้า 30-41 

ISSN: 1513-9980 ; TCI กลุ่ม 2

2560 2,000 0.6

14 อาจารย์พรชัย พรหฤทยั วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วศิวกรรมการ
ผลิตและ
ออกแบบ
แม่พมิพ์

The Improvement of Air Condition 

System for Electricity Generation.

วารสารวชิาการการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวตักรรม ปทีี่ 5 ฉบบัพเิศษ ปี
 2561 (สืบเนื่องจากงานประชุมวชิาการ) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราช
ภฏัมหาสารคาม หน้า 173-180 ISSN. 

2539-5866; TCI กลุ่ม 2

2561 2,000 0.6

15 ผศ.ดร.หนึ่งฤทยั เอกธรรมทศัน์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เคมี Systhesis, Characterization and 

Antibacterial Activity of BiVO4 

Microstructure.

Russian Journal of Physical Chemistry 

A  Vol.92 No.5 pp.1036-1040 ป ี2018 

ISSN.36-0244

2561 15,000 1

16 อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แอนิเมชั่นและ
ดิจิทลัมีเดีย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ รายวชิาสถิติวจิัยส าหรับการ
ด ารงชีวติและการท างาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทกัษะการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21

วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป ์ปทีี่ 12 

ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 หน้า 
1-11 ISSN: 1905-9647; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

17 อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แอนิเมชั่นและ
ดิจิทลัมีเดีย

การออกแบบและพฒันาส่ือแอนิเมชั่น 2 มิติ 
เพื่อน าเสนอข้อมูลการใช้ปุ๋ยชีวภาพเชิงพาณิชย์

การประชุมวชิาการระดับชาติ ไอซีทศิีลปากร
วชิาการ ประจ าป ี2561 ณ อาคารอิมแพค็ชา
เลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบรีุ วนัที่ 29 

มิ.ย. 2561

2561 1,000 0.2



18 อาจารย์ปนัดดา ใจบญุลือ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แอนิเมชั่นและ
ดิจิทลัมีเดีย

การพฒันาส่ือคอมพวิเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ 
เพื่อเผยแพร่ความรู้การคัดแยกขยะใน
สถาบนัอุดมศึกษา

การประชุมวชิาการระดับชาติ ไอซีทศิีลปากร
วชิาการ ประจ าป ี2561 ณ อาคารอิมแพค็ชา
เลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบรีุ วนัที่ 29 

มิ.ย. 2561

2561 1,000 0.2

19 อาจารย์เธยีรธาดา หรัิญญะชาติ
ธาดา

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แอนิเมชั่นและ
ดิจิทลัมีเดีย

การออกแบบสัญลักษณ์น าโชคประจ าอ าเภอ
นครชัยศรี จังหวดันครปฐม

การประชุมวชิาการระดับชาติ ไอซีทศิีลปากร
วชิาการ ประจ าป ี2561 ณ อาคารอิมแพค็ชา
เลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบรีุ วนัที่ 29 

มิ.ย. 2561

2561 1,000 0.2

20 อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบและสร้างเคร่ืองบดบอลมิลล์
ส าหรับการเตรียมสารตัวน ายวดยิ่ง Y134

วารสารวทิยาศาสตร์บรูพา ปทีี่ 23 ฉบบัที่ 2 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 ISSN: 

2351-0781 หน้า 792-801 ; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

21 อาจารย์ดุษฎ ีเทดิบารมี วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์
ศึกษา

การพฒันากระบวนการคิดเชิงเหตุผลด้าน
คอมพวิเตอร์ด้วยชุดฝึกการออกแบบ
แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม ปทีี่ 12 ฉบบัที่ 1 มกราคม-

มีนาคม 2561 หน้า 302-308 ; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

22 อาจารย์สุธ ีจันทร์ศรี วทิยาลัยการ
ดนตรี

ดนตรีไทยเพื่อ
การอาชีพ

Khab Tai Dam (Black Tai Folksongs): 

The Preservation and Adaptation of 

Musical Culture for the Maintenance 

of Ethnic Identity.

Silpakorn University Journal of Social 

Sciences, Humanities, and Arts. Vol. 17

 No.3 (September-December) 2017 : 

P.131-154 ; ISSN 2586-8594 (Print), ISSN

 2586-8519 (Online); TCI กลุ่ม 1

2560 5,000 0.8

23 ผศ.เอกชัย พหุรัิญ วทิยาลัยการ
ดนตรี

ดนตรีตะวนัตก "นกขมิ้น" ส าหรับวงฟลูตควนิเตด การประชุมวชิาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ
คร้ังที่ 1 "ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม และ
วฒันธรรมร่วมสมัย" วนัที่ 28-29 มีนาคม 
2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มรภ.สวนสุนันทา

2561 1,000 0.2

24 ผศ.ธนาธปิ เผ่าพนัธุ์ วทิยาลัยการ
ดนตรี

ดนตรีไทยเพื่อ
การอาชีพ

กลวธิกีารบรรเลงเด่ียวฆ้องมอญวงใหญ่ทาง
ครูสมภพ ข าประเสริฐ กรณีศึกษา ครูวบิลูย์
ธรรม เพยีรพงษ์

การประชุมวชิาการระดับชาติ SMARTS คร้ัง
ที่ 8 วนัที่ 22 มิ.ย. 2561 ณ หอประชุม มรภ.

นครปฐม จ.นครปฐม

2561 1,000 0.2



25 อาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ วทิยาลัยการ
ดนตรี

ดนตรีไทยเพื่อ
การอาชีพ

การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย กลุ่มงาน
ดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวฒันธรรม 
กีฬา และการทอ่งเที่ยว กรุงเทพมหานคร

การประชุมวชิาการระดับชาติ SMARTS คร้ัง
ที่ 8 วนัที่ 22 มิ.ย. 2561 ณ หอประชุม มรภ.

นครปฐม จ.นครปฐม

2561 1,000 0.2

26 อาจารย์พนัส ต้องการพานิช วทิยาลัยการ
ดนตรี

ดนตรีตะวนัตก ชุดการสอนโน้ตและใช้ดนตรีประกอบ เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ

วารสารดนตรีรังสิต ปทีี่ 13 ฉบบัที่ 2 

กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561 ISSN.1905-2707

 หน้า 31-44; TCI กลุ่ม 1

2561 5,000 0.8

คณะ
ครุศาสตร์ ยอดจ านวน

เงินทัง้หมด 60,500.00 บาท 44 เร่ือง
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ยอดจ านวน
เงินทัง้หมด 86,000.00 บาท 28 เร่ือง

วิทยาการจัดการ ยอดจ านวน
เงินทัง้หมด 40,500.00 บาท 24 เร่ือง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยอดจ านวน
เงินทัง้หมด 349,000.00 บาท 88 เร่ือง

วิทยาลัยการดนตรี ยอดจ านวน
เงินทัง้หมด 18,000.00 บาท 6 เร่ือง

รวม
ยอดจ านวน
เงินทัง้หมด 554,000.00 บาท 190 เร่ือง

รวม



ประเภทต าแหน่ง
อาจารย์ ยอดจ านวน

เงินทัง้หมด 533,000.00 บาท 152 เร่ือง
นิสิต/นักศึกษา ยอดจ านวน

เงินทัง้หมด 18,000.00 บาท 36 เร่ือง
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ยอดจ านวน

เงินทัง้หมด 3,000.00 บาท 2 เร่ือง

รวม
ยอดจ านวน
เงินทัง้หมด 554,000.00 บาท 190 เร่ือง
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