รายชื่อบทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้สามารถตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้

169 O

อิทธิพลของกลูเตนข้าวสาลี และเถ้าไม้ยางบดทีม่ ีผลต่อสมบัติของ
พลาสติกชีวภาพจากแป้ง
การย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขามและเปลือกหุม้ เมล็ดมะขามเพื่อเพิ่ม
SCI
มูลค่าเชิงพาณิชย์
อิทธิพลของรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่มีแกรฟีน
SCI
ออกไซด์เป็นสารตัวเติม
แนวทางการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
BUS
ในประเทศกัมพูชา
SCI
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมีส่ ดเสริมโคเอนไซม์คิวเทน

186 O

SCI

31

O

116 O
172

P

32

P

SCI

การชักนาเพศปลาช่อนทะเลให้เสถียรด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า

ธัญจิรา สั้นดา
อรนุช นาคชาติ
ธัญรดา มาศเสม
กรพินธ์ ศุกรีรัตน์
อธิชา เนตรบุตร

เสาวลักษณ์ ขาวแสง

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TCI 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

TCI 2

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
การจัดการพลังงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตภูเก็ต

TCI 2
TCI 2
TCI 2

TCI 2

รายชื่อบทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้สามารถตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุ่มมนุษยศาสตร์ ได้

73

100

P

P

พฤติกรรมการบริโภคทีส่ ่งผลต่อสุขภาพในช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน
HSC ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานบ ตาบลทุ่งกุลา อาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์
การพัฒนาเครื่องประดับจากทองเหลืองตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ART กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตาบลปะอาว
จังหวัดอุบลราชธานี

45

O

BUS

94

O

HUM

106 O

BUS

117

BUS

122 O

HUM

138 O

ART

ไพลิน อาไพ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นริศรา สารีบุตร
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
บุพปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานของพนักงานขาย
สุเนตร มีนสุข
สุนันทา
บุพปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย –
สาขาวิชาการบริหารการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉัฐมณฑน์ ทองสมจิตติ์
พัฒนา
สุนันทา
กลยุทธ์และปัจจัยทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้าตาล
วิทยาลัยนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ออร์แกนิค
ธนิษฐ์ ขจิตวรพันธ์
จัดการ
มงคลรัตนโกสินทร์
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการร้าน
วิทยาลัยนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
กาแฟพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร ฯ ด้วยแบบจาลอง ACSI
กรวิการ์ แสนหาญ
จัดการ
มงคลรัตนโกสินทร์
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของ
ไทย
คณิตา หอมทรัพย์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การใช้นาฏยประดิษฐ์ ชุดพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
หเสนี)
นัจกร ผู้ทรงธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สุนันทา

TCI 1

TCI 1
TCI 1
TCI 1
TCI 1
TCI 1

TCI 1

TCI 1

139 O

ART

143 O

ART

187 O
197 O

อานาจนิยมจากบทบาทการแสดงของตัวละครในละครไทย

หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการดารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
ศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจ
ART ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทาบทภาพยนตร์สนั้
เรื่อง The Impressionist
การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย เรื่อง สตรีทไี่ ด้รับผลกระทบทางด้าน
ART
จิตใจจากเหตุการณ์ไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

กุสุมา เทพรักษ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

วิภูษณะ ศุภนคร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ธีรพงศ์ เสรีสาราญ

วิทยาลัยการภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง และสื่อ
ใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

ธนภรณ์ แสนอ้าย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCI 1
TCI 1
TCI 1

TCI 1

รายชื่อบทความที่มีคะแนนสูง ควรจะพิจารณาให้รางวัลบทความวิจัย กลุ่มนาเสนอแบบโปสเตอร์
พฤติกรรมการบริโภคทีส่ ่งผลต่อสุขภาพในช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตานบ ตาบลทุ่งกุลา อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาเครื่องประดับจากทองเหลืองตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์
100 ดี ART
หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตาบลปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี
อิทธิพลของรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่มีแกรฟีนออกไซด์เป็นสารตัว
172 ดีเด่น SCI
เติม
73

ดี
มาก

HSC

ไพลิน อาไพ
นริศรา สารีบุตร

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

TCI 1
TCI 1
TCI 1

ธัญรดา มาศเสม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

