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 57199130213 นางสาวลินดา ปานเอ่ียม คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ SCB EASY ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ านวน 
(มหาชน) ในเขต กรุงเทพมหานคร

Factors influencing customer 
satisfation with the SCB EASY 
application for SIAM 
Commercial Bank in Bangkok 
Metropolitan Area

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ   
17/1/2562

2 57199130202 นางสาวบุษญารักษ์ นักเสียง คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ
ขนาดย่อยของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Customer' service behavior at 
stand-alone shop in Bangkok 
Metropolitan Area

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ   
17/1/2562

3 54199120068 นางสาวสุพัฒนา เตโชชลาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ Macroeconomic Perspective-
Chines President ERA Affcting 
Chinese Tourist Demand: Case 
of Thailand

Asian Administration 
and management 
review

2562/2/มิถุนายน ฐานข้อมูล ก.พ.อ. อนุมัติ   
17/1/2562

4 59199110149 นายวรยุทธ บุญโยประการ คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ผลของการเจือเหล็กท่ีมีต่อสมบัติ
ทางฟิสิกส์ของตัวน ายวดย่ิง Y156 ท่ี
สังเคราะห์โดยวิธีปฏิกิริยาสถานะ
ของของแข็ง

Doping Effeect of Fe on Some 
Physical Properties of Y156 
Superconductor Synthesized 
by  by Solid State Reaction

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทธ.ธัญบุรี

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
ก.ค.-ธ.ค. 61 /86-95

TCI_1 อนุมัติ   
17/1/2562

5 57199110067 นางสาวชนวรรณ อินทร์แก้ว คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ A Study of English Oral 
Communication Strategies 
Used Among Thai EFL Students 
of Different English Proficiels: A 
Case Study of First Year English 
Major Students, 
Srinakharinwirot University

PEOPLE : International 
Journal of Social 
Sciences

Volume 4 Issue 2 
Oct 2018/pp. 
1528-1545

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ   
17/1/2562

6 58299110002 นางสาวสชุชาววดี สมส าราญ คณะวิทยาศสาตร์ ชีววิทยา ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการ
เจริญเติบโตและการต้านอนุมูลอิสระ
ในต้นอ่อนทานตะวัน

Effects of Sodium Chioride on 
Growth and Antioxidant Activity 
in Sunflower

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย
 คร้ังท่ี 10

24-25 พ.ค. 61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
17/1/2562

7 58299130017 นายรัฐศรัณย์ หยิบพฤษ์ทอง คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ
สังคม

การจัดการ ความสัมพันืระหว่างภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงและบรรยาการศ
องค์การ กับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
ขายในธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ของ
ธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร

relationship between 
trasformational leadership and 
organization climate among 
innovation sales work behavior 
of employees in financial 
institutions providing auto 
loans in the bangkok 

เผยแพร่ออนไลน์ อนุมัติ   
28/1/2562

ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
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ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

8 57199130300 นายพีระ ค าชู คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการใช้โปรแกรมการออกก าลัง
กายของกองทัพอากาศแคนาดา ท่ีมี
ต่อสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

The results of exercise the 
royal canadian air force 
program of physical on health 
perfomance of satre angthong 
school students.

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์ละ
เทคโนโลยี คร้ังท่ี 3

18-19 มกราคม 
2562

น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
28/1/2562

9 58199110138 นางสาวฐิติยา คล้ายแก้ว คณะกายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด ผลของการกระโดซ้ าต่อ
ความสามารถในการทรงท่าในวัยรุ่น
ตอนต้นท่ีมีภาวะอุ้งเท้าแบนชนิด
ยืดหยุ่น

Effect of repetitive hopping on 
postural balance in young 
adolescent with flexible flatfoot

การประชุมน าเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 
คร้ังท่ี 13 ปีการศึกษา 2561

16-ส.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
7/2/2562

10 54199120063 นายสิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ือการฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีดินถล่ม: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีปลูก
ยางพารา จ.นครศรีธรรมราช

Willingness to pay for landslid 
improvement: Case study 
rubber plantation area in 
Nakhonsithammatat province

วารวิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 
ก.ค.- ธ.ค. 61

TCI_1 อนุมัติ   
7/2/2562

11 54199120066 นายยุทธนา คล้ายอยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน

Factors affecting the 
enhancement of palm oil 
production efficiency

Veridian E-Journal 
Silpakorn University

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-นวา
คม 2561

TCI_1 อนุมัติ   
7/2/2562

12 59199110079 นางสาววีร์ศิริ สกุลรัตนะ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมท่ัวไป ความต้านทานการสึกเหตุวัตถุ 2 
ชนิดของวัสดุบูรณะฟันท่ีข้ึนรูปด้วย
แคดแคมเม่ือสบกับเคลือบฟัน

TWO-BODY wear resistance of 
dental cad/cam restorative 
materials and opposing enamel

วารสารทหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 22 
ก.ค.-ธ.ค. 2562

TCI_1 อนุมัติ   
21/2/2562

13 58199110141 นางสาวอุสา ชินอะโร คณะกายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด ผลของการออกก าลังกายต่อท่าทาง
ไหล่ง้มและการขยายตัวของทรวงอก
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง: 
การศึกษาน าร่อง

Effect of exercise on forward 
shoulder posture and chest 
expansion in COPD patients: A 
prelimnary study

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสวนดุสิต 2018 
คร้ังท่ี 3

31-ก.ค.-61 น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
21/2/2562

Trajectory tracking countrol 
design for an autonomous 
tractor using fuzzy PID 
controller

International jornal of 
agricultural technology

2017/13/july 501-
509

SCOPUS อนุมัติ   
21/2/2562

Design of Self-tuning fuzzy PID 
controllers for position tracking 
control of autonomous 
agricultural tractor

Journal of science and technology2019/27/1/263-
280

SCOPUS อนุมัติ   
21/2/2562

57199120036 นายวิชชา อุปภัย14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
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ผลการตรวจสอบบทความเพ่ือขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

15 57199110164 นายทินกร นันทะไสย คณะพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยยางยืด
ท่ีมีต่อความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ
และความสามารถในการเสิร์ฟมือ
บนของกีฬาวอลเลย์บอล ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

The effect of training program 
aplyplying elastic band on 
muscle strengh and overhead 
volleyball serving ability for 
lower secondary school student

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์ละ
เทคโนโลยี คร้ังท่ี 3

18-19 มกราคม 
2562

น าเสนอผลงาน อนุมัติ   
11/3/2563

16 59199150030 นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควิทยา ดนตรีวอญย์แฝะ : ดนตรีในพิธีศพ
พระสงฆ์มอญในประเทศไทยและ
ประเทศพม่า

Wornfaeh music : A mon 
monk's funeral music in 
Thailand And Myanmar

วารสารศรีนครินทรวิโรฒ
วิจัยและพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 22 
ประจ าเดือน
กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2562

TCI_1 อนุมัติ   
11/3/2563

17 56199150034 นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

การศึกษาพลังอ านาจภายในของแม่
เล้ียงเด่ียวในสังคมไทย

A study of personal of single-
mothers in Thai society

วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโฒ

ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 2 
เดือนกรฎาคม-
ธันวาคม 2561

TCI_1 อนุมัติ   
11/3/2563


