
ล ำดบั                                                                                     ช่ือหลักสุตร จ ำนวน

1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 4

2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1

3 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 13

4 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 19

5 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม 2

6 หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต 3

7 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา 5

                                                                                                                                                              รวม 47

รำยช่ือหลกัสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ที่ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

1 5709705 นางสาวสุธิษา เชญชาญ DBA ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจมาเท่ียวซ ้า
และความยนิดีแนะน าของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวมรดก
ทางประวติัศาสตร์ในจงัหวดัลพบุรี

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีท่ี 9
 ฉบบัท่ี 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

2 5709706 นายสุรยทุธ ทองค า DBA รูปแบบการสร้างความรู้ และการจดัการ
ความรู้ ของสถาบนัการเงินชุมชน ใน
เขตภาคกลางตอนบน 2

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 
1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3 5907374 นางสาวสุวิมล มธุรส DBA ปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขต
พ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจของ
สมาคมฯ ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

4 5907294 นายองัคาร คะชาวงัศรี DBA ความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ของกลุ่ม
ผูบ้ริโภค Generation Y ในประเทศไทย

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ
การส่ือสาร (BBC Journal) ปีท่ี 17 ฉบบั
ท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม-มีนาคม 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

1. หลกัสูตรบริหำรธุรกจิดุษฎบัีณฑติ



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

1.A PRACTICAL MODEL FROM 
MULTIDIMENSIONAL LAYERING: 
PERSONAL FINANCE 
INFORMATION FRAMEWORK 
USING MOBILE SOFTWARE 
INTERFACE OPERATIONS                  

1. Journal of Information and 
Communication Technology (JICT) 
Vol.19, No.3 July 2020                        

1.วารสารวิชาการระดบั
นานาชาติในบญัชี สกอ.(ช่ือ
ฐานขอ้มูล Scopus Q2)

2.The House Bookkeeping Conceptual 
Framework for Supporting Adaptability 
Using Three Dimensions Layering     

2 .Advanced Science Letters Vol.24, 
Number7, 2018     

2.บฑ.อ.12 ระบุวา่เป็น
ฐานขอ้มูลอ่ืนๆ 
วารสารวิชาการระดบั
นานาชาติ(จดัเป็นวารสารท่ี
มีผูเ้ช่ียวชาญร่วมกลัน่กรอง
บทความและหลกัสูตร/คณะ
ยอมรับ)

3.Aspect-Oriented Approach for 
Supporting House Bookkeeping 
Software Design 

  3. 2017 International Conference on 
software and e-Business (ICSEB 2017) 
December 28-30, 2017       

3.การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

4.The Concept Design of House 
Bookkeeping Software Using Aspect 
Oriented Approach

4. 2017 International Conference on 
Information Technology (ICIT 2017) 
December 27-29, 2017

4.การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

1 5906767 นางสาวมีนนภา รักษหิ์รัญ Ph.D.IT

ตีพิมพแ์ลว้

2. หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑติ สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

1 5707795 นางอมรศรี ยอดค า ป.เอก รปศ การเสริมพลงัความเป็นพลเมืองและการ
เป็นหุน้ส่วนนโยบายของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเพ่ือชุมชน
พ่ึงตนเองดา้นสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 เดือน
กนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

2 5709695 นางสาวอุไรวรรณ สุขอนนัต์ ป.เอก รปศ การน าของผูว้า่ราชการจงัหวดัในการ
บริหารจงัหวดัเชิงพ้ืนท่ี

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจ
และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

3 5906956 นายสุทธิพงษ์ เกียติวิชญ์ ป.เอก รปศ ภาวะผูน้ าเชิงประสาทวิทยา: การ
ประยกุตใ์ชป้ระสาทวิทยาศาสตร์กบั
ภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่

วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

4 5906959 นายสุทธิพล  เอ่ียมประเสริฐกุล ป.เอก รปศ การจดัการน ้าชุมชนเพ่ือยกระดบัรายได้
ภาคการเกษตร

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจ
และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

5 5709943 มล.กรกสิวฒัน์ เกษมศรี ป.เอก รปศ  กลุ่มผลประโยชน์และการด ารงอยูข่อง
นโยบายสมัปทานปิโตรเล่ียมในประเทศ
ไทย

วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 
(มกราคม-เมษายน 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3. หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑติ สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

6 6006963 นางสาวเพญ็จนัทร์ ลอ้สีทอง ป.เอก รปศ แนวทางการจดัสวสัดิการสงัคมของศา
สนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวิสุทธิชน
ยคุสุดทา้ย

วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

7 6004795 นางสาวกิติมา แถลงกิจ ป.เอก รปศ ความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและ
กลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (YEC) 
กรณีศึกษาจงัหวดัสมุทราสาคร

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 เดือน
กนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

8 5907262 นายภูริพฒัน์ แกว้ศรี ป.เอก รปศ การเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนเพ่ือลด
ปัญหาความเหล่ือมล ้าของประชาชนใน
พ้ืนท่ีชนบท จงัหวดัเชียงราย

วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงราย ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 3 เดือน
กนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

9 5907167 นางสาวสุณีชญาน์ ฉตัรบุรานนทชยั ป.เอก รปศ ยทุธศาสตร์การจดัการความปลอดภยั
อาหารในการคา้ระหวา่งประเทศของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองปรุงรสไทย

วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงราย ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 3 เดือน
กนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

10 6004916 นางสาวอุไรวรรณ แมะบา้น ป.เอก รปศ การบริหารจดัการทุนทางสงัคมเพ่ือการ
พฒันาชุมชนในรูปแบบชุมชนพ่ึงตนเอง

วารสารนวตักรรมการบริหารและการ
จดัการ ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

11 6006483 นางสาวอรุณี อินเทพ ป.เอก รปศ บทบาทขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและชุมชนในการจดัการ
ท่องเท่ียวชุมชน ส าหรับผูสู้งอาย ุ: 
กรณีศึกษาชุมชนศรีดอนชยั อ าเภอเชียง
ของ จงัหวดัเชียงราย

วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงราย ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

12 5806686 นายเดชา พวงงาม ป.เอก รปศ การสร้างเครือข่ายการบริหารปกครอง
แบบร่วมมือกนัในการปฏิบติัภารกิจของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ ปีท่ี 21
 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

13 5809095 พระสุเทพ เฮงจินดา ป.เอก รปศ กลยทุธ์เชิงพทุธธรรมท่ีผูน้  าประเทศ
น ามาใชใ้นการบริหารประเทศ 
กรณีศึกษาหม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ 
ปราโมช และนายอานนัท ์ ปันยารชุน

วารสารสิรินธรปริทรรศน์ ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี
 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

1 5808445 นางรจเรธ ปรีกราน ป.เอก ผูน้  า นวตักรรมการจดัการตลาดชุมชนเชิง
สร้างสรรคใ์นพ้ืนท่ีปากคลองตลาด

วารสารสหวิทยาการวิจยั: ฉบบั
บณัฑิตศึกษา ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
(กรกฎาคม-ธนัวาคม 2562)

วารสารวิชาการนานาชาติ
ในฐานขอ้มูลสากลอ่ืนๆ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5808496 นางสาววิธุฌา  แกว้มโน ป.เอก ผูน้  า ความจงรักภกัดีต่อสถาบนักษตัริยแ์ละ
แนวความคิดทางการเมืองของ ม.ร.ว.คึก
ฤทธ์ิ  ปราโมช

วารสารสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ
 ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม
 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

4. หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑติ สำขำวชิำผู้น ำทำงสังคม ธุรกจิ และกำรเมือง



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

3 5709808 นางพิชญาดา ด าแกว้ ป.เอก ผูน้  า คนคุย้ขยะ: ชีวิตของความเป็นอ่ืน วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจ
และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

4 6106718 นายสานิตย ์  แสงขาม ป.เอก ผูน้  า มายาคติและความหมายเร่ืองพืชกญัชา
ในสงัคมไทย

วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์ ปีท่ี 24 
ฉบบัท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

5 5807351 นายเทวากร ค าสตัย์ ป.เอก ผูน้  า การส่ือสารภาษาไทยกบัอตัลกัษณ์ทาง
สงัคมของนกัศึกษาชาวจีน

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ
 ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-
มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

6 5807349 นางสาวจอมขวญั กลบับา้นเกาะ ป.เอก ผูน้  า คอร์รัปชัน่ทางการเมืองในประเทศไทย 
พ.ศ.2540-2560

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษา ในกลุ่ม
ธุรกิจและสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

7 5709897 นางสาวอภิษฎา วฒันะเสวี ป.เอก ผูน้  า ปัญหาความไม่โปร่งใสของสถาบนั
การเงินคลองจัน่

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

8 5906092 นางสาวภทัรภร โอบออ้ม ป.เอก ผูน้  า อุตสาหกรรมสีเขียวและโรงงานสีเขียว
ในประเทศไทย

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษา ในกลุ่ม
ธุรกิจและสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

9 6006678 น.ส.รัชนีวรรรณ ชาวนา ป.เอก ผูน้  า บริการโทรทศัน์แบบ Over the Top TV 
(OTT TV) ในประเทศไทย

วารสารวิชาการ กสทช. ประจ าปี 2563 วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

10 5806682 นายอนุวฒัน์ ทองแสง ป.เอก ผูน้  า นวตักรรมเชิงนิเวศน์, นวตักรรมราก
หญา้ กบัการสนบัสนุนเป้าหมายการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 2030: พหุกรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (MSMEs)

วารสารบณัฑิตศึกษา มหาจุฬาขอนแก่น
 ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

11 5905528 นางสาวดารินทร์ ก าแพงเพชร ป.เอก ผูน้  า ภาวะผูต้ามกบัการเคล่ือนไหวทางสงัคม
ของภาคประชาสงัคมไทย

วารสารมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี
 2 เดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 1

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

12 5807047 นายสิรวิชณ์ ภู่ทอง ป.เอก ผูน้  า การพฒันาเมืองสู่เมืองสร้างสรรค ์
กรณีศึกษา การพฒันาเมืองระนอง
ภายใตอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระนอง (อบจ.ระนอง)

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีท่ี 
10 ฉบบัท่ี 4 (มิถุนายน 2565)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

13 5807494 นางสาวกฤตยา สารพทุธิ ป.เอก ผูน้  า การด ารงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ 
กรณีศึกษาชุมชนปกาเกอะญอ อ.ล้ี จ.
ล าพนู

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีท่ี 
10 ฉบบัท่ี 4 (มิถุนายน 2565)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

14 5807052 พนัเอกนวกร สงวนศกัด์ิโยธิน ป.เอก ผูน้  า การขบัเคล่ือนชุมชนผ่านกองทุน
หมู่บา้นและบริษทัประชารัฐรักสามคัคี 
จ  ากดั ในจงัหวดันครราชสีมา

วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 3 
เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

15 5807499 นางวชัรี สงวนศกัด์ิโยธิน ป.เอก ผูน้  า โครงการพระราชด าริของกองทพับกใน
ฐานะราชประศาสนศาสตร์

วารสารสงัคมศาตร์และมานุษยวิทยาเลิง
พทุธ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม 2565)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

16 5806811 นางสาวอิศรา ถาวรพิชญไชย ป.เอก ผูน้  า NATIONAL VILLAGE AND URBAN 
COMMUNITY FUND 
MANAGEMENT INNOVATION

Psychology and Education Vol.58 No.2 
(2021)

Scopus ตีพิมพแ์ลว้

17 5807796 นายประถม ศิริวงศว์านงาม ป.เอก ผูน้  า การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนของ
ประชาชนในภาคเหนือตอนบนของไทย:
 ศกัยภาพและบทบาทของชุมชนและรัฐ
ในการพฒันา

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีท่ี 
10 ฉบบัท่ี 2 (มีนาคม-เมษายน 2565)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

18 5907478 นายลทัธจิตร  มีรักษ์ ป.เอก ผูน้  า ราชประศาสนศาสตร์กบัการพฒันา
ประเทศไทย

วารสารสมาคมนกัวิจยั ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 3 
เดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

19 5706130 MR.WUYAO  ZHENG ป.เอก ผูน้  า การตอบสนองนโยบาย One Belt One 
Road ของประเทศไทย

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจ
และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

1 6006352 นางสาวศศิวิมล ทองกลม ป.เอก 
อาชญา

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการให้บริการ
ตรวจพิสูจน์หลกัฐานภาคเอกชนใน
ประเทศไทย

วารสารกระบวนการยติุธรรม ปีท่ี 13 
ฉบบัท่ี 1 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

2 5907350 ร.ต.อ.รัชดาภรณ์ มรม่วง ป.เอก 
อาชญา

รูปแบบการจดัท าฐานขอ้มูลคนหาย 
และศพนิรนามในประเทศไทย

วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ปีท่ี
 7 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

5. หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบัีณฑติ สำขำวชิำอำชญำวทิยำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

1 5709621 นางสาววชัราภรณ์  จิตรชุ่ม ป.เอก นิติ แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
การฟ้ืนฟเูยยีวยาส่ิงแวดลอ้มกบัความรับ
ผิดของผูก่้อมลพิษในทางกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีท่ี
 12 ฉบบัท่ี 2 เดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1. มาตรการทางกฎหมายต่อความไม่ได้
มาตรฐานของสินคา้: ศึกษาประเทศ
สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ น

1. วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ปีท่ี 6 
ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2561

1. วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 1)

2.แนวทางการพฒันามาตรการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคจากกรณีสินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน
ของประเทศไทย

2.วารสารรามค าแหง ฉบบันิติศาสตร์ ปีท่ี
 9 ฉบบัท่ี 1 วนัท่ี 1 มกราคม-30 มิถุนายน
 2563

 2. วารสารวิชาการ
ระดบัชาติในฐานขอ้มูล TCI 
(กลุ่ม 2)

3 5709724 นายอนนัต ์ แตภิรมยก์ุล ป.เอก นิติ ประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธุ์ ทาง
การแพทย:์ ศึกษากรณีการตั้งครรภแ์ทน

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีท่ี
 11 ฉบบัท่ี 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

6. หลกัสูตรนิติศำสตรดุษฎบัีณฑติ

2 5906912 นายรัฐสภา จุรีมาศ ป.เอก นิติ

ตีพิมพแ์ลว้



ล ำดับ รหัส ช่ือ นำมสกุล หลักสูตร ช่ือบทควำม วำรสำร/ประชุมวชิำกำรที่ตีพิมพ์ ประเภทกำรตีพิมพ์ สถำนกำรตีพิมพ์

จ ำนวนผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัดุษฎีบัณฑติ ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูล ณ วนัที ่27 มิถุนำยน 2564)

1 5907296 นาวาเอกหญิงราตรี  ต๊ะพนัธุ์ ป.เอก 
การศึกษา

กลยทุธ์การพฒันาโรงเรียนเตรียมทหาร
ตามแนวคิดการเรียนรู้ขององคก์ร

วารสารสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ
 ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 1 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม
 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

2 6006383 Mr.Dinachandra Chingakham ป.เอก 
การศึกษา

การสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการจดัการ
การเรียนรู้แบบกลบัทางกบัการเรียนการ
สอนแบบดั้งเดิมท่ีมีต่อการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษโดยการวิเคราะห์อภิ
มาน ระหวา่งปี พ.ศ. 2557-2563

วารสารอินทนิลทกัษิณสาร ปีท่ี 16 
ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3 6206100 นายโสภณ วฒิุประเสริฐกุล ป.เอก 
การศึกษา

กลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัตาม
แนวคิดการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

วารสารสงัคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
เชิงพทุธ ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 6 เดือนมิถุนายน 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

4 6006484 นางสาวปิยนนัต ์ คลา้ยจนัทร์ ป.เอก 
การศึกษา

รูปแบบการเสริมสร้างความเป็นนวตักร
ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย

วารสารสงัคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
เชิงพทุธ ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 8 (สิงหาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

5 5906740 นางสาวสลิลทิพย ์ ทองหลาว ป.เอก 
การศึกษา

การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยกรอบ
ความคิดแบบเติบโตในการเรียนการ
สอนซ การวิเคราะห์อภิมาน

วารสารการวดัผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี
 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

7. หลกัสูตรศึกษำศำสตรดุษฎบัีณฑติ สำขำวชิำกำรศึกษำ


