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ครั้งที่ วันที่ขอรับ
บริการเผยแพร่

บทความ 

ชื่อผู้ขอรับบริการ ชื่อบทความ ลักษณะงาน 

1 รับเข้าระบบ 
01/04/2021 

 

ธีรวัฒน์ เสนะโห 
กองนโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

วิจัย 

2 รับเข้าระบบ 
06/04/2021 

 

จินตนา ต๊ะย่วน* วรรณา ฮุ่งหวล ธิดา
รัตน์ มณีนพ และ เสาวคนธ์ ต่วนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อ.
เมือง สกลนคร  
 

คุณสมบัติในการเป็นโพรไบโอติกของ
แบคทีเรียกรดแล็กติก ที่คัดแยกได้จาก
ผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก 

วิจัย 

3 รับเข้าระบบ 
17/04/2021 

 

ภาราดร งามดี* 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวเฟอร์คุกก้ีเสริม
คุณประโยชน์จากปลีกล้วยผง 

วิจัย 

4 รับเข้าระบบ 
28/04/2021 

 

วรางคณา เรียนสุทธิ์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง  
 

ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออก
น้ าตาลด้วยวิธีการทางสถิติ 

วิจัย 

5 รับเข้าระบบ 
01/06/2021 

 

กฤษณะ พวงระย้า  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
 

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบสืบเสาะหา
ความรู้ บูรณาการกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง 
เซลล์ไฟฟูาเคมี 

วิจัย 



6 รับเข้าระบบ 
01/06/2021 

 

ดร.สุนันทา คันธานนท์  
สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต  

การพัฒนาอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากในอันดามัน 

วิจัย 

7 รับเข้าระบบ 
07/06/2021 

 

สุรีย์ ธรรมิกบวร 
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 

การบริหารความเสี่ยงการฝึกปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาลใน
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019(โควิด-19) 

วิชาการ 

8 รับเข้าระบบ 
07/06/2021 

 

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์  
ภาควิชาจุลชีววิทยาและโครงการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

การส ารวจการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ยาฆ่า
แมลงและสีสังเคราะห์ของ  
อาหารทะเลแห้งที่จ าหน่ายในตลาด
หนองมน จังหวัดชลบุรี  

วิจัย 

9 รับเข้าระบบ 
15/06/2021 

 

ชิตษณุ ภักดีวานิช 
ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

การเพ่ิมอัตราการท างานของเครื่องจักร
ปั๊มโลหะแผ่น 
 
การเพ่ิมอัตราการท างานของเครื่องจักร
ปั๊มโลหะแผ่น ด้วยหลักการ ECRS 

วิจัย 

10 รับเข้าระบบ 
17/06/2021 

 

ปิยนันท์ เสนะโห 
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการตามกระบวนการไอทิล ของศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

วิจัย 

11 รับเข้าระบบ 
21/06/2021 

 

ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสข
องสารกลุ่มเบนโซฟีโนนและกลุ่มแซน
โทนจากผลชะมวงสุก 
ปรับชื่อบทความเป็น 
สารกลุ่มเบนโซฟีโนนและกลุ่มแซนโทน
ที่แยกได้จากผลชะมวงสุกเป็นตัวยับยั้ง

วิจัย 



เอนไซม์แอลฟา-กลโูคซิเดสที่มีประสิทธิ
ภาพ 

12 รับเข้าระบบ 
29/06/2021 

 

ทศพร พิพัฒน์ภานุกูล 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
 

การชักน าล าต้นใต้ใบเลี้ยงมะเขือเทศ
พันธุ์สีดา (Lycopersicon 
esculuentum Mill.) ให้เกิดแคลลัส 

วิจัย 

13 รับเข้าระบบ 
04/07/2021 

 

ศจีมาศ นันตสุคนธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังหวานจาก
แปูงข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

วิจัย 

14 รับเข้าระบบ 
05/07/2021 

 

นางสาวจุฑามาส กาญจนวราภรณ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

การใช้พีซีอาร์ในการท าดีเอ็นเอ
มาตรฐานต้นทุนต่ า 

วิจัย 

15 รับเข้าระบบ 
20/07/2021 

 

ทัย กาบบัว 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

การคัดเลือกและประสิทธิภาพของ
แบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินใน
พ้ืนที่ปลูกข้าว จังหวัดศรีสะเกษ 

วิจัย 

16 รับเข้าระบบ 
20/07/2021 

 

อรวรรณ เทพศาสตรา  
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

การเปรียบเทียบอัตราความผิดพลาด
ต่อวงศ์การทดสอบของวิธีการ
เปรียบเทยีบพหุคูณส าหรับแผนแบบ
บล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่มภายใต้การแจก
แจงเบ้ซ้าย 

วิจัย 

17 รับเข้าระบบ 
29/07/2021 

 

Muhammad Niyomdecha 
Department of Chemistry, 
Silpakorn University, Sanam 

The α-glucosidase inhibition 
activities of crude extract and 
Mitragynine from Mitragyna 

วิจัย 



Chan, Muang, Nakhon Pathom  
Thailand 

speciosa Korth 

18 รับเข้าระบบ 
30/07/2021 

 

นิสันติ ศิลประเสริฐ 
ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ส าหรับการ
เลี้ยงต้นมะนาวอัตโนมัติในวงบ่อ
ปูนซีเมนต์แบบรองก้น ตัวแบบการ
ประเมินความคุ้มค่า 

วิจัย 

19 รับเข้าระบบ 
20/08/2021 

 

วาสนา เนียมแสวง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 73000 
 

แบคทีเรียปฏิปักษ์ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา
ก่อโรคในข้าว 

วิจัย 

20 รับเข้าระบบ 
20/08/2021 

 

สุรีย์พร กังสนันท์ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
 

การใช้ประโยชน์จากมัลเบอร์รี่เพื่อลด
การอมน้ ามันในโรตีกรอบ 

วิจัย 

21 รับเข้าระบบ 
25/09/2021 

 

กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา 
หลักสูตรฟิสิกส์ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) 
 

สมบัติการก าบังรังสีของแก้วคาลโคเจ
ไนด์ Sb2S3–PbI2 

วิจัย 

22 รับเข้าระบบ 
23/11/2021 

 

ดนัย ปฏิยุทธ  
กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝุายศึกษา 
โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270 
 

การเข้ารหัสเชิงควอนตัม: แนวทางการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ใน
อนาคต 

วิชาการ 



23 รับเข้าระบบ 
12/01/2022 

 

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
20131 
 

การตรวจสอบคุณภาพของน้ าดื่มบรรจุ
ขวดชนิดพลาสติกขุ่นที่จ าหน่ายใน
จังหวัดนครสวรรค์และหนองคาย 

วิจัย 

24 รับเข้าระบบ 
01/03/2022 

 

ปุณยพร ตระกูลศีลธรรม 
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม 
 

การประมาณความสูงของบุคคลจาก
ระยะก้าวเดินปกติและเดินเขย่ง 

วิจัย 

 


