
ล ำดบั                                                                                         ช่ือหลักสุตร จ ำนวน

1 หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 43

2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 10

3 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั 12

4 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 27

5 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 22

6 หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 41

7 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10

8 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ทางไกล) 4

9 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 11

10 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 17

11 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ทางไกล) 8

12 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 70

13 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (นานาชาติจีน) 4

14 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 9

15 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 5

16 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 8

17 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 4

รำยช่ือหลกัสูตรระดับมหำบัณฑิต ที่ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดบั                                                                                         ช่ือหลักสุตร จ ำนวน

รำยช่ือหลกัสูตรระดับมหำบัณฑิต ที่ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

18 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ 2

19 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต                                                                                                                                                                             11

20 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม 10

21 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต                                                                                                                                                                                       7

22 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 3

23 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1

24 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์                                                                                                               3

25 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ                                                                                                                                                       9

26 หลกัสูตรหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต                                                                                                                             11

27 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต                                                                                                                                                                                        5

28 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 2

29 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 1

30 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6

31 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 1

32 หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต 1

33 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 6

                                                                                                                                                                                รวม 384



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

1 6205453 นายอติชาต กิตติทรัพยเ์จริญ M.M แผนธุรกิจ ร้านอาหาร กิตติ เรสเตอร์
รองท์

วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

2 6205328 นางสาวธนพร พรหมบุบผา M.M แผนธุรกิจ เทคยวัร์ไทม ์โคเวิร์คก้ิงสเปซ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

3 6205452 นายสหรัฐ แกว้ศรี M.M แผนธุรกิจ ฟอร์คสั เทป็ปังยากิ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

4 6205451 นายนฤภทัร มากม่ิงจวน M.M แผนธุรกิจ อโลน ชาบู วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

5 6205327 นางสาวหทยัทิพย์ อรกูล M.M แผนธุรกิจ "พร้อมรับ" รับง่าย จ่ายสะดวก วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

6 6205322 นายยรุนนัท์ เลิศน าเชาว์ M.M แผนธุรกิจ ร้านอาหารโซคลีนฟู้ดส์ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

7 6205321 นางสาวธมตภ์ทัร มหเหลืองหิรัญ M.M แผนธุรกิจ ร้านท าเล็บ แมร่ี เนลส์ แอนด์
 สปา

วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

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

1. หลกัสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำกำรเป็นผู้ประกอบกำร



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

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

8 6205320 เรืออากาศตรีหญิงช
นิกา

สายขุน M.M แผนธุรกิจ สถานรับเล้ียงเด็ก เบบ้ี แบร์ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

9 6205326 เรืออากาศตรี
หญิงณฐัณิชา

ไชยยศ M.M แผนธุรกิจ โคซ่ี อะพาร์ตเมนต์ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

10 6205323 นายวฒิุชยั สินทรัพยเ์พ่ิม M.M แผนธุรกิจ ธุรกิจดูแลรถยนต์ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

11 6205325 นางสาวพรวลยั ละมยัเกศ M.M แผนธุรกิจ ร้านกาแฟฟาเรนไฮต์ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

12 6205324 นายทีปกร เทพรัตน์ M.M แผนธุรกิจ สุพรรณวสัดุ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

13 6204299 นางสาวสิรินภาพร ลดักระทุ่ม M.M แผนธุรกิจ ร้านชาไข่มุก ทริปเพิล ที วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

14 6204300 นางสาวธญัยพร สิทธิราชา M.M แผนธุรกิจ ซีซนัส์ เชนจ ์รีสอร์ท วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

15 6204301 นางสาววนชัพร  แสงงาม M.M แผนธุรกิจ เฉาก๊วยอินเตอร์ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

16 6204303 นางสาวกญัจน์ศิภา โคธา M.M แผนธุรกิจ MISS CLEAN ซกัรีด วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

17 6204292 นายสิริชยั หาญชนะ M.M แผนธุรกิจ สิริชยั  อาคารพาณิชยใ์ห้เช่า วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

18 6204302 นางสาวหรรษา คะณาพงษ์ M.M แผนธุรกิจ แอปพลิเคชนั Credit List วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

19 6204297 นางสาวนนัทนชั วงษรั์กษา M.M แผนธุรกิจ นนัทา เจแปน (จ าหน่ายเซรา
มิก)

วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

20 6204294 นางสาวพินิดา  เกษม M.M แผนธุรกิจ โรงแรม ภูเก็ต คนัทร่ี วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

21 6204304 นางสาวฤทธิตา ข าศิริรัตน์ M.M แผนธุรกิจ โรงแรม ภูเก็ต คนัทร่ี วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

22 6204305 นายชาญณรงค์ กุลศิริ M.M แผนธุรกิจ พระนครฟตุบอลคลบั วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

23 6204306 นายธนาศกัด์ิ วศินชยานนัต์ M.M แผนธุรกิจ ชา้งแอคชัน่มวยไทย วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

24 6205318 นางสาวสุธาทิพย์ ธงไชย M.M แผนธุรกิจ ผา้ห่มนาโนกนัยงุและแมลง 
แบรนด์ BUG OFF

วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

25 6205319 นายศิวศิษฎ์ สถาปิตานนท์ M.M แผนธุรกิจ ผา้ออ้มเด็กพรีเม่ียม "โอมุสึ" วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

26 6106685 นางสาวชนาภา เจริญช่าง M.M แผนธุรกิจ สิริสมปอง คาเฟ่ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

27 6106589 นางสาวโศภิษาฐ์ สู่
ทรัพย์

สู่ทรัพย์ M.M แผนธุรกิจโรงแรมโศภิษาฐ์ บูติค โฮเต็ล วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

28 6106590 นายเพ่ิมพฒัน์ สม
วงศ์

สมวงศ์ M.M แผนธุรกิจ: No.66 บูติค โฮสเทล เกาะ 
สมุย

วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

29 6105230 นางสาวกรรณิการ์ เรืองศรี M.M แผนธุรกิจ ร้านขนมจีนหมอ้เพลง้ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

30 6106469 นายอติวิชญ ์วิศิษฏ
จินดา

วิศิษฏจินดา M.M แผนธุรกิจ: ซีโร่ อาวเออร์ คาเฟ่ วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

31 6105752 นายวฒิุคุณ แพรกีฑาเวศน์ M.M แผนธุรกิจ เดอะ สตรีท (แอปพลิเคชัน่ช้
อปป้ิงออนไลน์)

วารสารแผนธุรกิจปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

32 6005961 ร้อยโทหญิงสุรัสสา สรวยสุวรรณ M.M ภาวะหน้ีสินของนายทหารประทวน 
สงักดัศูนยรั์กษาความปลอดภยั 
กองบญัชาการกองทพัไทย

วารสารสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ
 ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือนกนัยายน-
ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

33 6205329 นางสาวสุพตัรา 
กล ่ามาศ

กล ่ามาศ M.M การศึกษาความตระหนกัรู้ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจ (SMEs) ต่อ
ยทุธศาสตร์ชาติ: กรณีศึกษา
ผูป้ระกอบการ (SMEs) จงัหวดัภูเก็ต

วารสารมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

34 6206228 นางสาวณภทัรฐนนั เหวนอก M.M การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจร้าน
ท าเล็บ

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 2 ส านกังาน
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สยาม, 15 December 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

35 6206230 นายกิตติศกัด์ิ ตั้งสกุล M.M การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจ 
ฟาร์มไข่ไก่

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 2 ส านกังาน
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สยาม, 15 December 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

36 6206232 นางสาวอลัจิมา  แคนทอง M.M การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจถ่าน
อดัแท่งจากข้ีเล่ือย

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 2 ส านกังาน
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สยาม, 15 December 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

37 6206226 นางสาวชนนัทธิ์ดา คงทอง M.M การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจ
แชมพแูละครีมนวดผม

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 2 ส านกังาน
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สยาม, 15 December 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

38 6205126 นายมหทัลคุ์ณ สนคมิ M.M การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจเวหา
โฮสเทล

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 2 ส านกังาน
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สยาม, 15 December 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

39 6205583 นายราชศกัด์ิ รอดพยงุ M.M การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจร้าน
ขายเส้ือผา้แฟชัน่

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 2 ส านกังาน
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สยาม, 15 December 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

40 6206223 นายนฤเบศร์ ไวยเนตตา M.M การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจสตีม
เมอร์บุฟเฟ่ต์

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 2 ส านกังาน
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สยาม, 15 December 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

41 6206224 นางสาวศิริปรียา จตุพล M.M การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจรอง
พ้ืนแบรนด์ จูนิเปอร์ลี

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 2 ส านกังาน
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สยาม, 15 December 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

42 6206231 นางสาวธญัสินี สุวิชาวรพนัธุ์ M.M การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจร้าน
ลา้งรถเดลิเวอร่ี

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 2 ส านกังาน
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สยาม, 15 December 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

43 6206229 นางสาวอรพรรณ สอนเอ่ียม M.M การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจแพ
กุง้เจริญวฒัน์

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 2 ส านกังาน
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สยาม, 15 December 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

1 5808140 นาวาอากาศโททส ธรรมรักษ์ โลจิสติกส์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเอกสาร 
กรณีศึกษา กรมส่งก าลงับ ารุงทหาร
อากาศ

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5808144 เรืออากาศเอกจตุ
พจน์

ศิลา โลจิสติกส์ การไดช้ัว่โมงบินเพ่ิมข้ึนจากการ
ปรับปรุงวิธีการท างานและการจดัตาราง
บิน กรณีศึกษาบริษทั ABC

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

3 6004583 นางสาวสิริกมล บุญรัตน์ โลจิสติกส์ การศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ในการน าเขา้
สินคา้ประเภทตูจ่้ายน ้ามนัจากประเทศ
ญ่ีปุ่ น กรณีศึกษา บริษทั ABC จ ากดั

การประชุมวิชาการดา้นการจดัการโลจิ
สติกส์และซพัลายเชนระดบัชาติ คร้ังท่ี 3
 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

4 6105812 นาวาอากาศเอก
มนสัชยั

ขวญัวงศ์ โลจิสติกส์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการซ่อม
บ ารุงอากาศยานระดบัหน่วย และ
ระดบักลางส าหรับ บ.ข.19/ก 
(F-16AM/BM) สงักดั ฝูงบิน 403 
กองบิน 4 กองทพัอากาศไทย

วารสารสถาบนัวิชาป้องกนัประเทศ ปีท่ี 
11 ฉบบัท่ี 3 ประจ าเดือนกนัยายน-
ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

5 6104325 นางสาวฐิดาภรณ์ สุพิพฒัน์ โลจิสติกส์ ความพึงพอใจของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรังสิต ผูใ้ชบ้ริการ 
GRABFOOD

วารสารการบริหารนิติบุคคล ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 5 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

2. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์



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

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

6 6104327 นางสาวสแตมป์ กลัยาภานนัท์ โลจิสติกส์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุ
ก่อสร้าง จากร้านคา้วสัดุก่อสร้างดั้งเดิม 
(TRADITIONAL TRADE) ในจงัหวดั
ชลบุรี

วารสารบริหารนิติบุคคลและนวตักรรม
ทอ้งถ่ิน ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 11 เดือนพฤษจิ
กายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

7 6205702 นางสาวสิรินนัท์ เอ่งฉว้น โลจิสติกส์ การจดัการโลจิสติกส์ส าหรับการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดักระบ่ี กรณีศึกษา: 
เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี

การประชุมผลงานการวิจยัและวิชาการ 
นวตักรรมธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

8 6205699 นายปนิธิ ปุระปัญญา โลจิสติกส์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสาย
การบินตน้ทุนต ่าของประชากรไทย ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล

การประชุมผลงานการวิจยัและวิชาการ 
นวตักรรมธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

9 6204322 นางสาวสุชานนัท์ สุวภสัสร โลจิสติกส์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส้ายเรือ
ส าหรับการส่งออก มุมมองกลุ่มธุรกิจ
ตวัแทนขนส่งสินคา้

การประชุมผลงานการวิจยัและวิชาการ 
นวตักรรมธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

10 6105816 นางสาวจุฑากมล  มลโกศล โลจิสติกส์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการรถไฟฟ้ามหานคร ในช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-
19) กรณีศึกษารถไฟฟ้ามหานครสาย
เฉลิมรัชมงคล (สายสีน ้าเงิน)

วารสารบริหารนิติบุคคลและนวตักรรม
ทอ้งถ่ิน ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 11 เดือนพฤษจิ
กายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

1 5906822 นางสาววารุณี ปืนฮวน เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก
เทคโนโลยดิีจิทลัต่อสภาวะการท างาน
ของพนกังานธนาคารพาณิชย์

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5908080 นางสาวอาทิตย์ วนันารี เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

บทบาทของระบบเครดิตทางสงัคม 
กรณีศึกษา ธนาคารความดี ต  าบลหนอง
สาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี

งานประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 12 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 9-10 
กรกฎาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

3 5905554 นายภูมิรวิชญ์ ทวีโรจนพิมุกข์ เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

การพฒันาธุรกิจสตาร์ทอพัสู่ระดบัยนิู
คอร์นของธุรกิจไทย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัปทุมธานี 
ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 
2563)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

4 6104737 นางสาววรรณธนา ตุลาธนานนัท์ เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

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

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

5 5809420 นายอนนัต์ ล่ิมสกุล เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

LIBRA AS A DIGITAL CURRENCY 
AND ITS IMPACTS ON THE THAI 
ECONOMY

AU-eJournal of Interdisciplinary 
Research Vol.5, No.2 (2020)

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

3. หลกัสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำเศรษฐกจิดจิิทัล



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

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

6 5809423 นางสาวอุษา ชูกล่ิน เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

ศึกษาการรับรู้และความเขา้ใจของภาค
ประชาชนต่อความส าคญัของการใช้
พร้อมเพย ์กรณีศึกษา ประชากรใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยั
บณัฑิตศึกษาระดบัชาติ คร้ังท่ี 15 
ประจ าปีการศึกษา 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

7 6104734 นางสาวพชัราภรณ์ ศอกจะบก เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนใน
ยคุเศรษฐกิจดิจิทลั

งานประชุมวิชาการระดบัชาติและ
อุตสาหกรรมในเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

8 5905493 นางสาวสวรรยา วิทยาโรจน์วงศ์ เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน
ของการลงทุนในระบบติดตามทาง
ศุลกากรภายใตเ้ทคโนโลยอีีล็อกในเขต
ปลอดอากร

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

9 6206348 นายวรินทร์ พลูผล เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

ความรู้ความเขา้ใจปฏิบติัการขอ้มูล
ข่าวสารกบัการคาดคะเนผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจในยคุดิจิทลั

RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL 
SCIENCES AND HUMANITIES 
Volume 8 Number 1 January-June 2021

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

10 5809424 นางสาวสุณฐัฐา  ทิมทอง เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล
ประชากรศาสตร์ ระดบัความรู้ความ
เขา้ใจกบัระบบคะแนนความน่าเช่ือถือ
ทางสงัคมในประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2564 วนัท่ี 
30 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

11 5809425 นางสาวขวญัฤทยั ฤคดี เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

 การวิเคราะห์ปัจจยัก าหนดการผิดนดั
ช าระค่างวดในธุรกิจเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต:์ กรณีศึกษาบริษทัแห่ง
หน่ึงในกรุงเทพ

วารสารวิจยั มข.(ฉบบับณัฑิตศึกษา) 
สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี
 10 ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือน มกราคม-
เมษายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

12 5809422 นางสาวลภทัรดา สิริบุญญสาร เศรษฐกิจ
ดิจิทลั

COST-BENEFIT ANALYSIS OF 
SOLAR ROOFTOP SYSTEMS TO 
ACHIEVE THE ALTERNATIVE 
ENERGY DEVELOPMENT PLAN: 
AEDP

AU e-Journal of Interdisciplinary 
Research (AU-eJIR) Volume. 6, No.2 
(July-December 2021)

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 6105085 นายพรสวรรค์ พลสงคราม ผูน้ า การพฒันาการท่องเท่ียวของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา
เมืองหลวงพระบาง

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5908011 นายณฐัพงศ์ ภิญโญเจริญ ผูน้ า คุณภาพชีวิตของแรงงานสญัชาติเมียนมา
 ภายหลงันโยบายการยกเลิกวา่จา้ง
สถานประกอบการแปรรูปสตัวน์ ้า
เบ้ืองตน้ กรณีศึกษา ห้างหุน้ส่วนจ ากดั
ใหญ่มารีน ต.บางหญา้แพรก อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร

วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 1(มกราคม-เมษายน 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

4. หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำผู้น ำทำงสังคม ธุรกจิ และกำรเมือง



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

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

3 6106039 นายจกัรวรรด์ิ จนัทร์สมบติั ผูน้  า บทบาทและภาวะผูน้ าของพลตรีอาภากร 
 อยูค่งแกว้ กรณีศึกษาปฏิบติัการคน้หา
และกูภ้ยัถ  ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน

วารสารวิชาการการตลาดและการจดัการ
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
 ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-
ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

ตีพิมพแ์ลว้

4 6106037 จ่าเอกก าพล กาญจนสกุล ผูน้ า การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของ
ถนนสายวฒันธรรมบางเสร่ ต  าบลบาง
เสร่ อ  าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

5 6106046 นายประสงฆสุ์ข นิสยัตรง ผูน้ า บทบาทของบริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสงัคม กรณีศึกษา จาก
ปฏิบติัการคน้หาและกูภ้ยัถ  ้าหลวง-ขุน
น ้านางนอน

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

6 6205621 นายสุรพนัธ์ ธีรสจัจานนัท์ ผูน้  า การศึกษาการด าเนินนโยบายโครงการ
ชิมชอ้ปใชใ้นประเทศไทย

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษา ในกลุ่ม
ธุรกิจและสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

ตีพิมพแ์ลว้

7 6006960 นายกฤตศิลป์ ธ ารงวิศว ผูน้ า คลองไทย 9A: การศึกษาผลกระทบทาง
สงัคม-วฒันธรรม กรณีศึกษาจงัหวดัตรัง

วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

8 6006489 นายสุกฤษฎ์ิชยั ธีระเริงฤทธ์ิ ผูน้  า กระบวนการจดัการและฟ้ืนฟปู่าเส่ือม
โทรมในเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน 
ต าบลบา้นราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง จงัหวดั
นครราชสีมา ของมูลนิธิสถาบนัราช
พฤกษ์

วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

9 6006489 นายมูฮ าหมดัมาฮา
เดร์ซนัชีโร่

อิซุมิ ผูน้  า อุดมการณ์ในการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองภายใตข้อ้ก าหนดพิเศษ ปี พ.ศ.
2557-2562: กรณีศึกษาแกนน ากลุ่มคน
อยากเลือกตั้ง

วารสารพทุธศาสตร์ศึกษา ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี
 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

10 5908022 นายฉนัทภณ โกศะโยดม ผูน้ า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกมาตรการลงทุน
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์องผูป้ระกอบการกลุ่ม
ธุรกิจห้องเยน็

วารสารพทุธศาสตร์ศึกษา ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี
 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

11 6106043 นายทวี มนแข็ง ผูน้  า บทบาทการร่วมมือของทีมเก็บรังนก
เกาะลิบง จากกรณีปฏิบติัการคน้หาและ
กูภ้ยัในวนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านาง
นอน

วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

12 6106044 นายสนัติ เสลามาตย์ ผูน้  า ผูน้  าแบบจิตอาสาของนกัท าลายใตน้ ้าจู่
โจมนอกประจ าการจากกรณีปฏิบติัการ
คน้หาและกูภ้ยัถ  ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน

วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 1(มกราคม-เมษายน 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

13 6106042 นายชลธี ดวงเสนา ผูน้ า ภาวะผูต้ามกรณีการปฏิบติัการคน้หา
และกูภ้ยัถ  ้าหลวงขุนน ้านางนอน

วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 3(กนัยายน-ธนัวาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

14 6106036 นายวฒิุชาติ บุสุวะ ผูน้ า บทบาทองคก์รหน่วยบญัชาการสงคราม
พิเศษทางเรือกบัการพฒันาภาวะผูน้ า
ของนกัท าลายใตน้ ้าจู่โจมในปฏิบติัการ
ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี

วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

15 6106040 นายองอาจ ชยัมาตย์ ผูน้  า การวิเคราะห์ภารกิจของหมอภาคย ์โล
หารชุน กรณีปฏิบติัการคน้หาและกูภ้ยั
วนอุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน

วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

16 6106038 นายปิยะ มาตขาด ผูน้ า การจดัการในภารกิจพิเศษของซีลประ
จ าการจากกรณีปฏิบติัการคน้หาและ
กูภ้ยัถ  ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน

วารสารวิจยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 3(กนัยายน-ธนัวาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

17 6106041 นายวิษณุ พนาสิทธ์ิ ผูน้  า แนวทางการพฒันาอุทยานถ ้าหลวงขุน-
น ้านางนอนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวหลงั
เหตุการณ์ช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี

วารสารวิจยัมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

18 6004974 นายฐิตาวีร์ เทศะปุรณะ ผูน้ า การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีท่ี 9
 ฉบบัท่ี 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 1

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

19 5907420 นายเกียรติศกัด์ิ  เทพผดุงพร ผูน้ า การส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวของ
ผูป้ลูกมะพร้าวเพ่ือตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของตลาดโรงงานผูผ้ลิตกะทิ: 
กรณีศึกษาอ าเภอทบัสะแก จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษา ในกลุ่ม
ธุรกิจและสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

20 5907045 นางสาวอรวรรณ ดิลกเรืองชยั ผูน้  า การลงทุนอุตสาหกรรมน ้าและโซดาใน
ประเทศกมัพชูา กรณีศึกษาบริษทั 
J.V.WATER

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจ
และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

21 5907046 นางสาวศรีบงัอร รัตนวงศส์วสัด์ิ ผูน้  า บริบททางสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีผล
ต่อกลยทุธ์ธุรกิจผา้เปียก (WET WIPE) 
ในประเทศเมียนมาร์

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษา ในกลุ่ม
ธุรกิจและสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

22 5808500 นายปรัชญา เหินสวา่ง ผูน้  า ปัจจยัความส าเร็จของการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

วารสารนวตักรรมการบริหารและการ
จดัการ ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 3 เดือนกนัยายน-
ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

ตีพิมพแ์ลว้

23 6205639 นายสุดเจริญ สมชม ผูน้ า ภาวะผูน้ าของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในยคุ 
Disruption

วารสาร มจร การพฒันาสงัคม ปีท่ี 6 
ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

24 6205759 นางสาวยรุดารินทร์ ยศวฒัน์ชยัชาญ ผูน้ า มายาคติของสงัคมไทยต่ออาชีพพริตต้ี วารสารการบริหารนิติบุคคลและ
นวตักรรมทอ้งถ่ิน ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

25 6204839 นายวรวิช พิศสุวรรณ ผูน้ า การจดัตั้งสวนอุตสาหกรรมนวตักรรม
และเทคโนโลย ีสินคา้ฮาลาลในพ้ืนท่ี 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษา ในกลุ่ม
ธุรกิจและสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

ตีพิมพแ์ลว้

26 6204350 นายเปรมศกัด์ิ มากนวม ผูน้ า ภาวะผูต้ามของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร
ระดบัเจา้หนา้ท่ี - เจา้หนา้ท่ีอาวโุส 
กรณีศึกษาบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง

วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ปีท่ี 8 
ฉบบัท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

27 6204759 นายกณัฑณ์วริษฐ์ สืบศกัด์ิ ผูน้  า การศึกษาระบบการบริหารการจดัการ
ภาวะวิกฤตและรูปแบบการจดัการโรค
อุบติัใหม่ (covid-19) ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี

วารสารการวิจยัการบริหารการพฒันา ปี
ท่ี 11 ฉบบัท่ี 3 เดือนกรกฎาคม-กนัยายน
 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI ฐาน 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 6006876 เรืออากาศโท
เอกลกัษณ์

แกว้ปราถนา หลกัสูตร
และการ
สอน

การศึกษาสภาพการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนจ่าอากาศ

วารสารสถาบนัวิชาป้องกนัประเทศ ปีท่ี 
11 ฉบบัท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 
2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

2 6006970 นายนราวฒิุ วิวิธธนากร หลกัสูตร
และการ
สอน

การศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของ
โรงเรียนท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี

วารสารวิชาการ สสอท. ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 1 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

3 6105255 Mr.Elvis Emiakpor Obara-Akporo หลกัสูตร
และการ
สอน

International Students' Perspectives on 
University Instructional Practices: A 
Case of a Thai University

Walailak Journal of Learning 
Innovations Volume6, Number 2 
(December 2020)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

5. หลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำหลกัสูตรและกำรสอน



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

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

4 6006853 นางสาวนฤมล วลัยศ์รี หลกัสูตร
และการ
สอน

การศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองค าบุพบท
ในประโยคโดยจดักิจกรรมเชิงรุกร่วมกบั
เทคนิคการโคช้ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

5 6104964 นางวิรุณยพุา เทียนรัตน์ หลกัสูตร
และการ
สอน

การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ในรายวิชานาฏศิลป์ ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 "ในหวัขอ้เร่ืองการ
สร้างสรรคท์่าร านาฏศิลป์จากเพลง"

วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 
1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

ตีพิมพแ์ลว้

6 6105057 เรืออากาศโทหญิง
กานตว์ลยั

อินพรหม หลกัสูตร
และการ
สอน

The Use of the Teaching-Speaking 
Cyele Model to Improve the English 
Speaking Skills of Wing 4 Officers, 
Royal Thai Air Force

RSU International Research Conference 
2020, 1 May 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

7 6102595 Miss.Yuning Yang หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาทกัษะการฟังและการพดู
ค าศพัทภ์าษาจีน โดยใชวิ้ธีการสอน
แบบตอบสนองดว้ยท่าทาง (TPR) ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

8 6104871 Mr.Dezhu Zhao หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาความสามารถในการอ่านออก
เสียงพินอินโดยใชวิ้ธีสอนแบบสาธิต 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4

การประชุมวิชาการวิจยัและนวตักรร
สร้างสรรค ์มทร ลา้นนา คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 
2-4 กนัยายน 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

9 6105118 Miss.Sun Fanqi Fanqi หลกัสูตร
และการ
สอน

THE USE OF PICTOGRAPH IN 
LEARNING CHINESE 
CHARACTERS OF GRADE FOUR 
THAI STUDENTS

St.Theresa Journal of Humanities and 
Social Sciences Volume6, No.1, 
January -June 2020

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

10 6105180 Miss.Chen Rong หลกัสูตร
และการ
สอน

The Use of UMU Interactive Platform 
in Chinese Language Reading Skills of 
Grade 10 Thai Students

St.Theresa Journal of Humanities and 
Social Sciences Volume6, No.1, 
January -June 2020

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

11 6105896 นางสาววรัญญา ไวบรรเทา หลกัสูตร
และการ
สอน

การจดัการเรียนรู้โดยใชนิ้ทานเพ่ือ
พฒันาทกัษะการอ่านค าศพัทภ์าษาไทย
ของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1

วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 
1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

12 6006781 นายรงคเทพ ล้ิมมณี หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ
โดยใชเ้กมเพ่ือการเรียนรู้ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1

วารสารวิชาการสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมรชกุมารี ปีท่ี 26
 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

13 6105120 Miss.Xiamiao  Liang หลกัสูตร
และการ
สอน

THE  USE  OF  VIEDO  MEDIA  IN  
LEARNING  CHINESE  PINYIN  OF  
GRADE 4 THAI  STUDENTS

Rangsit Journal of Educational Studies 
Volume7, No.2 (July-December 2020)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

14 6006872 นายศิวกร กตญัญูนุสรณ์ หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาชุดทดลองฟิสิกส์ เร่ือง แรง
เสียดทาน ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4

การประชุมวิชาการ บณัฑิตศึกษา
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 10 มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วนัท่ี 25-26 มิถุนายน 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

15 5809191 นางสาวกนกรดา โพธิกนิษฐ หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง
ค ากริยาในอดีตรูปปกติภาษาองักฤษ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
เทคนิคการเล่านิทานร่วมกบัการใชส่ื้อ
ประสม

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยั
บณัฑิตศึกษาระดบัชาติ คร้ังท่ี 13 
ประจ าปีการศึกษา 2561 วนัท่ี 16 
สิงหาคม 2561

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

16 6106641 นางสาวณิชาภทัร ฤทธ์ิละคร หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชก้าร
สอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณา
การเน้ือหาและภาษา (CLIL) ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

วารสารวิทยาลยับณัฑิตเอซีย ปีท่ี 10 
ฉบบัท่ี 4 เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

17 6106142 Miss.Jiarui Wu Wu หลกัสูตร
และการ
สอน

การใชก้ลยทุธ์การจ าเพ่ือพฒันา
ความสามารถการจ าค  าศพัทภ์าษาจีน
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

วารสารวิทยาลยับณัฑิตเอเซีย ปีท่ี 10 
ฉบบัท่ี 4 เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

18 6106637 นางสาวยตุะนนัท์ ดีนาน หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัท์
ภาษาองักฤษโดยใชวิ้ธีการสอนแบบ
ตอบสนองดว้ยท่าทาง(TPR) ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2

การประชุมวิชาการระดบัชาติ และ
นานาชาติดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
ประจ าปี 2564 "วิถีศิลปวฒันธรรมร่วม
สมยั" มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร คร้ัง
ท่ี 11 วนัท่ี 18-19 มกราคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

19 6204603 นางสาวชุติมา ฟุ้งสุข หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาความสามารถดา้นการพดูใน
งานอาชีพ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงรุก
 ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง

วารสารคุรุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

20 6006983 นางสาวกลัยา สงัขมาลย์ หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 
เรขาคณิตวิเคราะห์เบ้ืองตน้ โดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4

การประชุมวิชาการ "วิจยัและพฒันา
นวตักรรม สู่สงัคมวิถีใหม่ อยา่งย ัง่ยนื" 
คร้ังท่ี 7 (The 7th TECHCON 2021) 
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

21 6203961 นางสาวจุไรรัตน์ อนนัตไ์พฑูรย์ หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม ใน
รายวิชางานอาหาร โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2

วารสารคุรุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 3 (กนัยายน-
ธนัวาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

22 6204522 นายกิตติชยั ค  าสุภา หลกัสูตร
และการ
สอน

การพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเองร่วมกบักระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยา ของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

วารสารคุรุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-
เมษายน 2565)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 6203227 นายวรรณเทพ จนัทร์จรูญจิต ส่ือสงัคม รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ยนิูโคล่ผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารปัญญาภิวฒัน์ ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 3 
เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

ตีพิมพแ์ลว้

6. หลกัสูตรสำรสนเทศศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำเทคโนโลยีส่ือสังคม



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

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

2 6202023 นางสาวฉตัรสุดา กล่ินรอด ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความพึง
พอใจในการใชบ้ริการตรวจสภาพรถมือ
สองผ่านเพจเฟชบุก๊ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารศิลปการจดัการ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี2 
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

3 6202890 นายกิตติคุณ ยกุตะนนัท์ ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยคีวามจริง
เสริมเพ่ือการศึกษาของครูสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

วารสารการวดัผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี
 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

4 6203229 นายอธิบดี ค  าเจริญ ส่ือสงัคม รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจซ้ือครีมยมิูกซ ์สกินแคร์ ผ่านเพจเฟ
ซบุก๊ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารศิลปการจดัการ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี2 
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

5 6204163 นายรัฐวิชญ์ ทวีพรชนะพงศ์ ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจซ้ือแวน่ตาผ่านเพจเฟซบุก๊ของ
ผูบ้ริโภคในประเทศไทย

วารสาร มจร พทุธปัญญาปริทรรศน์ ปีท่ี 
5 ฉบบัท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

6 6203914 นายณฐัวฒิุ แสงสวา่ง ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจใชบ้ริการรับส่งอาหารผ่านแอป
พลิเคชนัแกร็บฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารศิลปการจดัการ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี2 
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

7 6203747 นางสาวภทัราภรณ์ ม่วงกลม ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ภกัดีในการซ้ือแวน่ตาผ่านเพจเฟซบุก๊
ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย

วารสาร มจร พทุธปัญญาปริทรรศน์ ปีท่ี 
5 ฉบบัท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

8 6202917 นายวงศว์ริศ สุทธิจิราวฒัน์ ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้สงัฆภณัฑผ์่านแอปพลิเค
ชนัลาซาดา้ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารศิลปการจดัการ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี2 
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

9 6203113 นายรัชตภ์าค พงษสิ์ทธิศกัด์ิ ส่ือสงัคม รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจในการท่องเท่ียวของผูติ้ดตามแฟน
เพจเฟซบุก๊รีวิวการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย

วารสาร มจร พทุธปัญญาปริทรรศน์ ปีท่ี 
5 ฉบบัท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

10 6202771 นางจูล่ี เมย์ ม่ิงเจริญ ส่ือสงัคม อิทธิพลการรับรู้คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่า
และความภกัดีในการใชบ้ริการซ้ือบตัร
โดยสารผ่านเวบ็ไซตส์ายการบินไทย
ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย

วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์ ฉบบัปีท่ี 24
 เล่มท่ี 3 ประจ าเดือนกนัยายน-ธนัวาคม 
2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

11 6206585 นายคณินภณ ใจเยน็ ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการใชง้านระบบการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยอิ์เล็กทรอนิกส์ของ
บุคลากรกลุ่มธุรกิจพลงังานในประเทศ
ไทย

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจ าปีท่ี 26 
ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

12 6202948 นางสาวชนิดาภา บุญเอ่ียม ส่ือสงัคม รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจซ้ือสาหร่ายพวงองุ่นแปรรูปผ่านเฟ
ซบุก๊ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

13 6203500 นางสาวกญัจน์ญา
รัตน์

พรพิชญะไพศาล ส่ือสงัคม รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจซ้ือบริการฟังเพลงบนแอปพลิเค
ชนัสปอทิฟายของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

14 6203449 นายธีรเดช สืบไตรรัตน์ ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจซ้ือทวัร์เชิงวฒันธรรมในประเทศ
ไทยผ่านเฟซบุก๊ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารวิทยาการจดัการ คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปีท่ี
 37 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 
2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

ตีพิมพแ์ลว้

15 6203535 นางสาวศนัสนีย์ เหล่ากาวี ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัผ่านแอป
พลิเคชนัเอสซีบีอีซ่ีของผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทย

วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 
1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

16 5907179 นางสาวณฐัฐสินี พุม่ประเสริฐ ส่ือสงัคม รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการ
ยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัชอ้ปป้ี
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปริทศัน์ Vol.7 No.1 January-June 2021

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

17 6302970 นายพชรพล จนัทร์จริยากุล ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือคอร์สเรียน TOEIC ออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

วารสารศิลปการจดัการ ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

18 6302986 นายสิงหา เจริญสุพงศ์ ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการรับชมละครภาพยนตร์บน
แอปพลิเคชนัเน็ตฟลิกซข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจ าปีท่ี 27 
ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

19 6302972 นางสาวณฐัธิดา แสงแกว้สุข ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความภกัดีใน
การใชบ้ริการสั่งเคร่ืองด่ืมบนแอปพลิเค
ชนัเดลีรันเนอร์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจ าปีท่ี 27 
ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

20 6302981 นางสาวกรรณิการ์ ไพบูลย์ ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจในการใชบ้ริการรับออกแบบ
ตกแต่งภายในบา้นผ่านเพจเฟชบุก๊ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

21 6302987 นางสาววิชญาพร เกตุคง ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจใชบ้ริการแอป
พลิเคชนับวัหลวงเอ็มแบงกก้ิ์งของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจ าปีท่ี 27 
ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

22 6302992 นางสาวชญัญา นุตตะไลย์ ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือบตัรคอนเสิร์ตบนแอปพลิเค
ชนัทิคเก็ตเมล่อนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารบณัฑิตศาสน์ มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 1 
ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

23 6302984 นางณฐัยพุา ทิวากรโกมล ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ
ซ ้าตัว๋เคร่ืองบินผ่านเวบ็ไซตส์ายการบิน
นกแอร์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

24 6304294 เรืออากาศเอกหญิงรัฐธินี สุทธิผลไพบูลย์ ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใชง้านเวบ็ไซต ์RTAF LIVE ในการรับ
ขอ้มูลข่าวสารของขา้ราชการ
กองทพัอากาศไทย

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจ าปีท่ี 27 
ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

25 6303834 นายสุประวีณ์ ดาวแดน ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี
ในการซ้ือสินคา้ของบริษทั แซนนิตา้ 
อินเตอร์ เนชัน่แนล จ ากดั ผ่านแอป
พลิเคชนัช็อปป้ีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจ าปีท่ี 28 
ฉบบัท่ี 1เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

26 6302983 นายธานี พุม่บวั ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านเพจเฟซบุก๊
ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย

วารสารบณัฑิตศาสน์ มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 1 
ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

27 6303582 นายณวรรษ ชยัศรี ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ
สินคา้แฟชัน่บนอินสตาแกรมของ
ผูบ้ริโภคในประเทศไทย

วารสารศิลปการจดัการ ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

28 6302978 นางสาวฐิตาภา สอนเนย ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือรองเทา้มือสองผ่านเพจเฟซบุก๊
ของผุบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

วารสารบณัฑิตศาสน์ มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 1 
ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

29 6304277 นายกฤษฏา ฟักสงัข์ ส่ือสงัคม การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือซ ้า
แพก็เกจทวัร์บนแอปพลิเคชนั Agoda 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจ าปีท่ี 27 
ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

30 6302980 นายธีรภทัร์ มีเดช ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ผ่านเพจเฟ
ซบุก๊ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารสงัคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
เชิงพทุธ วดัวงัตะวนัตก จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 7 เดือน
กรกฎาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

31 6302967 นางสาวสุภกัปรียา แยม้มี ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความภกัดีใน
การจองห้องพกับนเวบ็ไซตแ์อร์บีอ็นบี 
ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย

วารสารศิลปการจดัการ ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

32 6302977 นายเสรีย ์ หลา้ชนบท ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือกลอ้ง
มือสองบนเพจเฟซบุก๊ คนขายกลอ้ง-
CameraTown ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

33 6302966 นางสาวนงนภสั ชยัรักษา ส่ือสงัคม การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในการซ้ือ
เส้ือผา้บนเพจเซบุก๊ TONPRIGSHOP 
ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย

วารสารบณัฑิตศาสน์ มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 1 
ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

34 6302976 นางสาวปัณติฌา ธรรมกุลธารี ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือซ ้าเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านแอปพลิเค
ชนัโพเมโลของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี
 41 ฉบบัท่ี 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

35 6302989 นางสาวอนุสรา จนัทรารังษี ส่ือสงัคม โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือสินคา้ลดราคา
บนเพจเฟซบุก๊ H&M ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 เดือน
กนัยายน-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

36 6303581 นายนพสิทธ์ิ เลิศศิริสมบติั ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือเส้ือผา้กีฬาบนเพจเฟชบุก๊ของ
ผูบ้ริโภคในประเทศไทย

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

37 6302968 นางสาวนทัธมน พลายบวั ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อการบอกต่อ
แบบปากต่อปากเชิงบวกทาง
อิเล็กทรอนิกส์บนเพจเฟซบุก๊เก่ียวกบั
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 เดือน
กนัยายน-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

38 6302971 นายขจร ไตรทรัพย์ ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือรถยนตมื์อสองผ่านเพจเฟซบุก๊
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

วารสารสงัคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
เชิงพทุธ วดัวงัตะวนัตก จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 5 เดือน
พฤษภาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

ตีพิมพแ์ลว้

39 6302974 นางสาวรพีพร คงกุทอง ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการซ้ือซ ้าเคร่ืองส าอางบนเพจ
เฟซบุก๊ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารศิลปการจดัการ ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

40 6304047 นายกิตติธชั ชา้งทอง ส่ือสงัคม ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบริการการสมคัรสมาชิกยู
ทูปพรีเมียมของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี
 41 ฉบบัท่ี 3 เดือนกรกฎาคม-กนัยายน 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

41 6303580 นางสาวกญัญก์านต ์ กุญโคจร ส่ือสงัคม การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการ
ท่องเท่ียวของผูติ้ดตามช่องวีล็อค 
ท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

วารสารบณัฑิตศาสน์ มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 2 
ประจ าเดือน กรกฎาคม-ธนัวาคม 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

1 6004910 นางสาวกมลทิพย์ อู่วิเชียร รปศ. การรับรู้และทศันคติในการประเมินผล
การปฏิบติังานของบุคลากรการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง
คุณภาพของการบริหารจดัการและ
นวตักรรม คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5807090 นายอติวสั ศิริพนัธ์ รปศ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลหลกัหก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง
คุณภาพของการบริหารจดัการและ
นวตักรรม คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

3 5907448 นางกุศลิน เจริญศิวกรณ์ รปศ. ประสิทธิผลการน าพระราชบญัญติัยา
เสพติดให้โทษปี พ.ศ.2560 (ฉบบัท่ี 6) 
ไปปฏิบติัในประเทศไทย อ าเภอแม่ฟ้า
หลวง จงัหวดัเชียงราย

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง
คุณภาพของการบริหารจดัการและ
นวตักรรม คร้ังท่ี 6มหาวิทยาลยัการ
จดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น วนัท่ี 28
 พฤศจิกายน 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

4 5907340 นางสาวพนญัญา เจริญศิวกรณ์ รปศ. การน านโยบายไทยนิยมย ัง่ยนืไปปฏิบติั
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนวตัวิถี
บา้นโนนกอก จงัหวดัอุดรธานี

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง
คุณภาพของการบริหารจดัการและ
นวตักรรม คร้ังท่ี 6มหาวิทยาลยัการ
จดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น วนัท่ี 28
 พฤศจิกายน 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

7. หลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์



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

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

5 5907451 นายวศิณ หุ่นกลอย หุ่นกลอย รปศ. การน านโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว"
วิถีไทย"ไปปฏิบติั ของจงัหวดัราชบุรี

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง
คุณภาพของการบริหารจดัการและ
นวตักรรม คร้ังท่ี 6มหาวิทยาลยัการ
จดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น วนัท่ี 28
 พฤศจิกายน 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

6 5908103 ม.ล.สราลี กิติยากร กิติยากร รปศ. การจดัการการมีส่วนร่วมของชุมชน
ดา้นการท่องเท่ียวผ่านโครงการ
ท่องเท่ียวชุมชน OTOP นวตัวิถี

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปริทศัน์ Vol.17, No.1, January-June 
2021

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

7 6104347 นางสาวมณฑริกา พรมชายขาว รปศ. ประสิทธิผลการให้บริการประชาชน
ของกรมการจดัหางาน กรณีศึกษา
ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง
คุณภาพของการบริหารจดัการและ
นวตักรรม คร้ังท่ี 5 มหาวิทยาลยัการ
จดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น วนัท่ี 23
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

8 5907930 นายภรัณยู ดิศวนนท์ รปศ. ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเท่ียววิถีไทยขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

การประชุมวิชาการระดบัชาติทาง
สงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ 
"การเมืองและการบริหารงานภาครัฐ
ไทยในทศวรรษหนา้" คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 2 
พฤศจิกายน 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

9 6006279 นายอภิพล จนัทพนัธ์ รปศ. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้พนกังานป้องกนัการ
ทุจริต กรณีศึกษา ส านกัเฝ้าระวงัและ
ประเมินสภาวการณ์ทุจริต ส านกังาน 
ป.ป.ช.

การประชุมวิชาการระดบัชาติวนักญัชา
โลก เชียงใหม่ คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 
(CASSIC 2021)วนัท่ี 16 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

10 6004728 นางสาวสุภสัสรา ไมทอง การน านโยบายการจดัระเบียบสงัคม
ไปสู่การปฏิบติั: กรณีศึกษาการจดั
ระเบียบสถานบริการในอ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัการจดัการ
และเทคโนโลยอีีสเทิร์น ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 1
 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 5906235 นางสาวณฐัวรรณ วาเรืองศรี M.S.ITM 
(ONLINE)

ปัจจยัต่อการยอมรับและใชร้ะบบ HR 
Online ในมหาวิทยาลยัรังสิต

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจ าปีท่ี 27 
ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

2 5808526 นายสถาพร มาลยั M.S.ITM 
(ONLINE)

แนวทางประชาสมัพนัธ์การยืน่ค  าขอ
หนงัสือรับรองความรู้ความสามารถผ่าน
ระบบออนไลน์

ประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 7 สห
วิทยาการเอเซียอาคเนย ์2563 วนัท่ี 29-30
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

8. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ทำงไกล)



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

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

3 5806038 พระมหาเอก เจตสลนั M.S.ITM 
(ONLINE)

พฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 
ของพระนิสิตระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั อ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา

วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ปีท่ี 7 
ฉบบัท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

4 5905033 นางสาวสุรัตน์ ศิริตนัตราภรณ์ M.S.ITM 
(ONLINE)

การพฒันาและการวดัประสิทธิภาพ
ระบบจดัการและคน้หาสินทรัพยด์ว้ยคิว
อาร์โคด้

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจ าปีท่ี 27 
ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 5906758 นายศมวตั ชาญ
ณรงค์

ชาญณรงค์ นิเทศ 
เขียนบทฯ

การส่ือความหมายทางสงัคมของละคร
โทรทศัน์แนวสืบสวนเพ่ือเยาวชน

งานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2562  วนัท่ี 
26 เมษายน 2562

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 6004528 นางสาวนุจรินทร์ จีรรัตนบรรพต นิเทศ 
เขียนบทฯ

วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองและ
ภาษาภาพยนตร์สยองขวญัท่ีก ากบัโดย 
เจมส์ วาน

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ฉบบัปีท่ี 25
 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3 5906760 นายณฐัปคลัภ์ อคัรภูริณาคินทร์ นิเทศ 
เขียนบทฯ

กลวิธีการเล่าเร่ือง และการใชภ้าษา
ภาพยนตร์ในภาพยนตร์ ท่ีก  ากบัโดย
หม่อมหลวงพนัธุ์เทวนพ เทวกุล

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ฉบบัปีท่ี 24
 ฉบบัท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

9. หลกัสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำกำรเขยีนบทและกำรก ำกบัภำพยนตร์และโทรทัศน์



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

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

4 5906761 นายพนัธ์ สุวรรณกุล นิเทศ 
เขียนบทฯ

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการเล่าเร่ือง
แบบพาราเมตริกในภาพยนตร์

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี 25 
เล่มท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

5 5906787 นายโชติอนนัต์ เกษมวงศห์งส์ นิเทศ 
เขียนบทฯ

การวิเคราะห์ตวัละครและรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมิติความเป็นจริง
กบัความฝันในภาพยนตร์แฟนตาซี

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี 24 
เล่มท่ี 3 เดือนกนัยา-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

6 5907466 นางสาววชัรีพร  เทียนเงิน นิเทศ 
เขียนบทฯ

การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์สะทอ้น
สงัคมและสร้างสรรคบ์ทภาพยนตร์

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี 25 
เล่มท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

7 5906736 นางสาวสุทธิญา ไชยสุกุมาร นิเทศ 
เขียนบทฯ

การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมและการ
เปิดเผยตนเองของกลุ่มหญิงรักหญิงเพ่ือ
การสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี 25 
เล่มท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

8 5906786 นายปิยกฤษณ์ ถมยา นิเทศ 
เขียนบทฯ

การวิเคราะห์การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์
ท่ีมีซอมบ้ีเป็นหน่ึงในตวัละคร

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี 25 
เล่มท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

9 6202193 นายไรวินทร์ ทนัอินทรอาจ นิเทศ 
เขียนบทฯ

การวิเคราะห์การสะทอ้นสงัคมท่ีปรากฏ
ในภาพยนตร์ท่ีก ากบัโดย บง จุนโฮ

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี 25 
เล่มท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

10 5906922 นางสาวชญาน์นนัท ์ วงษศ์รีแกว้ นิเทศ 
เขียนบทฯ

การศึกษาวิเคราะห์ละครโทรทศัน์ท่ีมีตวั
ละครรูปร่างอว้น

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี 25 
เล่มท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

11 5906759 นางสาวกลัยกร นาวารัตน์ นิเทศ 
เขียนบทฯ

การศึกษาความรู้ดา้นจิตวิทยาและ
อาชญาวิทยาเพ่ือการสร้างสรรคบ์ท
ภาพยนตร์

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี 25 
เล่มท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 5806095 นายอาทินนัทน์ แกว้ประจนัทร์ นิเทศ การวิจยัและสร้างสรรคส่ื์อวีดีทศัน์
แนวตั้งเพ่ือการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเท่ียวนวตัวิถี อ  าเภอหนองแซง 
จงัหวดัสระบุรี

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5806431 นางสาวรัญดา พลเยีย่ม นิเทศ ปัจจยัท่ีท  าให้ไวรัลวิดิโอเพ่ือการโฆษณา
ไดรั้บความนิยมบนส่ือสงัคมออนไลน์

วารสารเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มท
ร.พระนคร ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3 5806423 นายอิศเรศ แนวกนัยา นิเทศ การส่ือสารอตัลกัษณ์วยัรุ่นผ่านมิวสิกวีดี
โอเพลงฮิปฮอปท่ีใชภ้าษาไทยทอ้งถ่ิน

วารสารเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มท
ร.พระนคร ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

4 5806424 นายยทุธศาสตร์ เดโชชยัรัตน์ นิเทศ แนวทางการส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมสู่ความเป็นเลิศในกีฬาวา่ยน ้าของ
สมาคมวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย

งานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563  วนัท่ี 
1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

10. หลกัสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑติ



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

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

5 5807979 นางสาวอภิชญา สุขประเสริฐ นิเทศ การส่ือสารภาพลกัษณ์และการมีส่วน
ร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนืของชุมชนริมน ้าจนัทบูร จงัหวดั
จนัทบุรี

วารสารเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มท
ร.พระนคร ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

6 5806102 นางสาวณฏัฐนนัท์ สุวรรณพินิศ นิเทศ การแสวงหาขอ้มูลและความเช่ือถือ
ขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาส่ือท่ี
ผูบ้ริโภคสร้างเองกบัการตดัสินใจซ้ือ
กลอ้งแอ็คชัน่คาเมร่าของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

7 5806092 นางสาวนิศนนัท์  เดชอมรธญั นิเทศ การส่ือสารภาพลกัษณ์ดา้นการบริการบน
เคร่ืองบินผ่านภาพยนตร์โฆษณาของ
บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน)

วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์ ฉบบัปีท่ี 25
 เล่มท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม-เมษายน 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

8 5806430 นางสาวกรรณิกา นาราษฎร์ นิเทศ กระบวนการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้(LD)

วารสารเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มท
ร.พระนคร ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

9 5806579 นายวฒิุพงษ์ ทรัพยม์าก นิเทศ การเล่าเร่ืองความรักของตวัละครชายรัก
ชายผ่านละครโทรทศัน์ไทยและการรับรู้
เร่ืองเพศทางเลือกของผูช้มละคร

วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์ ฉบบัปีท่ี 25
 เล่มท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม-เมษายน 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

10 5807711 นายสิปิกร ชยันิพพนัธุ์ นิเทศ กลยทุธ์การจดัและส่งเสริมรายการของ
สถานีวิทยอุอนไลน์ กรณีศึกษา Cat 
Radio

วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์ ฉบบัปีท่ี 25
 เล่มท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม-เมษายน 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

11 5808362 นางสาวเพญ็นภา ศรีบรรจง นิเทศ การดดัแปลงนวนิยายเร่ือง "เพลิงบุญ" สู่
ละครโทรทศัน์

วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์ ฉบบัปีท่ี 24
 เล่มท่ี 3 ประจ าเดือนกนัยายน-ธนัวาคม 
2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

12 5807503 นางสาวพิชญา วิชญาณวรวฒิุ นิเทศ กลยทุธ์การส่ือสารของบริษทัตวัแทน
จ าหน่ายรถยนตโ์ตโยตา้ กรณีศึกษา
บริษทัโตโยตา้ไทยเยน็จ ากดัจงัหวดั
นครราชสีมา

วารสารเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มท
ร.พระนคร ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

13 5806427 นางสาวคุม้เกลา้ ดิษฐศิริ นิเทศ การส่ือสารเพ่ือน าสนอตวัตนและพฒันา
ความสมัพนัธ์ ผ่านทางแอปพลิเคชนัทิน
เดอร์

วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์ ฉบบัปีท่ี 25
 เล่มท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม-เมษายน 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

14 5808000 นางสาวมาวิน บุญส่งประเสริฐ นิเทศ การเปิดรับช้ินงานโฆษณาส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการและพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการจาก
ร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ

วารสารนิเทศศาสตรปริทศัน์ ฉบบัปีท่ี 24
 เล่มท่ี 3 ประจ าเดือนกนัยายน-ธนัวาคม 
2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

15 6104372 นางสาวเนตรชนก พฤกษชาติ นิเทศ กลยทุธ์การส่ือสารขององคก์รผ่าน
กิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดบัชาติเวทีวิจยั
มนุษยศาสตร์ไทย คร้ังท่ี 14 
"iHumanities : เทคโนโลย ีสุขภาพ และ
ชีวิต" มหาวิทยาลยัมหิดล วนัท่ี 8-9 
กนัยายน 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

16 5806268 นางสาวศรัชญศ์รณ์ ศรประสิทธ์ิ นิเทศ การส่ือสารเพ่ือคดัคา้นและสนบัสนุน
โครงการพฒันาพ้ืนท่ีริมฝ่ังแม่น ้า
เจา้พระยา

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทศัน์ ปีท่ี 25 
ฉบบัท่ี 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

17 6105052 ร้อยโทหญิงสุชาดา โยธาขนัธ์ นิเทศ แนวทางการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊เพ่ือรับรู้
ภาพลกัษณ์ของกระทรวงกลาโหม

วารสารเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มท
ร.พระนคร ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 6004472 นายธุรกิจ พนัธุ์เมือง ผูน้ า 
(ทางไกล)

การบริหารจดัการสโมสรฟตุบอล
มหาวิทยาลยัรังสิต ตามแนวคิด 
POSDCORB

การประชุมวิชาการระดบัชาติ "การ
พฒันาทรัพยากรเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจและ
สงัคมดิจิทลั" มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ
 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 27 มีนาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 6106196 ร้อยเอกธนาภทัร ธานีรัตน์ ผูน้  า 
(ทางไกล)

อตัลกัษณ์ของนายทหารสญัญาบตัรท่ีจบ
จากโรงเรียนนายร้อย ๓ เหล่าทพั: 
กระบวนการในการสร้างภาวะผูน้ าทาง
ทหาร

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ปีการศึกษา 2563
 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

11. หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำผู้น ำทำงสังคม ธุรกจิ และกำรเมือง (ทำงไกล)



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

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

3 6103675 นายมานะ รุจิระยรรยง ผูน้ า 
(ทางไกล)

การพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชนในครอบครัวอุปถมัภถ์าวร 
กรณีศึกษา มูลนิธิครอบครัวเฟลิกซสุ์
ราษฎร์ธานี

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีท่ี 7
 ฉบบัท่ี 8 เดือนสิงหาคม 2563)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

4 6106052 จ่าเอกคมสนั ชาบวันอ้ย ผูน้ า 
(ทางไกล)

สมรรถนะของหน่วยซีล (นอก
ประจ าการ) ในการรักษาความปลอดภยั
สนามบิน

การประชุมวิชาการระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ คร้ังท่ี 10 
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

5 6006230 นายพรหมนิพิฐ เหมือนรอดดี ผูน้ า 
(ทางไกล)

ความเหล่ือมล ้าของร่างพระราชบญัญติั
คู่ชีวิตของเพศทางเลือกในสงัคมไทย

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ปีการศึกษา 2563
 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

6 6006229 นายสิทธา ด่านพงษป์ระเสริฐ ผูน้ า 
(ทางไกล)

พฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีน าไปสู่การใชย้า
เสพติดแบบผสม

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ปีการศึกษา 2563
 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

7 6205283 นายวิษณุ กีรติพงศภ์กัดี ผูน้  า 
(ทางไกล)

นวตักรรมทางการเงินในบริบทต่อ
สงัคมไทย

การประชุมวิชาการระดบัชาติคร้ังท่ี 1 
การเมืองกบัการบริหารเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื วนัท่ี 15 มกรคม 2564 
มหาวิทยาลยัสยาม

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

8 5908063 นายพงศน์รินทร์ กัน่เป่ียมแจ่ม ผูน้ า 
(ทางไกล)

ทศันคติของเยาวชนในพ้ืนท่ี จชต.ท่ีเขา้
ร่วมโครงการสานใจเด็กไทยของชาติ 
(ทอ.)

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 13 ปีการศึกษา 2561
 วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

1 6105758 นางสาววิกานดา ปัญญาโส MBA คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่K PLUS 
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

THE 7th RMUTT GLOBAL 
BUSINESS AND ECONOMICS 
NATIONAL CONFERENCE (RTBEC
 2020) 29 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5808432 พนัโทคงกฤช วฒิุสุชีวะ MBA ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารผ่านการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร
และการก ากบัตนเองของขา้ราชการ
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจยัทาง
มนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 3 
ฉบบัท่ี 1 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3 6004596 นายปวเรศ นฤวรกุล MBA ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑน์ ้าชาเขียวผสมวุน้มะพร้าว
 ตราอิชิตนัชิวชิว ของนกัเรียน นกัศึกษา 
และผูเ้ยีย่มชมศูนยก์ารเรียนรู้ตนัแลนด์

THE 7th RMUTT GLOBAL 
BUSINESS AND ECONOMICS 
NATIONAL CONFERENCE (RTBEC
 2020) 29 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

12. หลกัสูตรบริหำรธุรกจิมหำบัณฑติ



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

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

4 5808407 น.ส.ประกายเพช็ร ยะคะนอง MBA ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค  ้าจุนท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
 บริษทั โพรเกรส เอช อาร์ จ  ากดั

การประชุมผลงานการวิจยัและวิชาการ 
นวตักรรมธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

5 5809173 นายปัญจวิช จิรัฐิติกุล MBA ผลกระทบของสดัส่วนดา้นเพศของ
คณะกรรมการและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผล
ต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดบัชาติ วิจยัและ
พฒันา เพ่ือแกปั้ญหาชาติ คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

6 6002633 Miss.Wu Yanghe MBA ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
สถาบนัสอนภาษาจีนของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปริทศัน์ Vol.6, No.2, July-December 
2020

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

7 6106639 นางสาวเนตรนภา ศรีผยองศกัด์ิ MBA พฤติกรรมความปลอดภยัในกา
ปฏิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลยั
รังสิต กรณีศึกษา สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19

ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

8 6105755 นางสาวศศิธร  เก้ือกูล MBA การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากร มหาวิทยาลยัรังสิต

ประชุมวาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

9 6106609 นางสาวศศิธร หนูปลอด MBA การตดัสินใจเลือกปฏิบติังานของบณัฑิต
ใหม่ระดบัปริญญาตรี กรณี
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในจงัหวดั
ปทุมธานี

ประชุมวาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

10 6105793 นางสาวจิดาภา มาทอง MBA ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในจงัหวดั
ปทุมธานี

ประชุมวาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

11 6105760 นายณปภชั  จินตภาภูธนสิริ MBA ความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติเก่ียวกบั
การใชก้ญัชาของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
รังสิต

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

12 6105902 นางสาววนิดา หนูเท่ียง MBA ความพร้อมในการเป็นผูป้ระกอบการ
ของนกัศึกษาคณะดิจิทลัอาร์ต 
มหาวิทยาลยัรังสิต

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

13 5907145 นางสาวพรทิพย์ เกิดน าชยั MBA บุพปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อผลการ
ปฏิบติังาน ผ่านความผูกพนัต่องานของ
บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 
ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)

วารสารสงัคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
เชิงพทุธ วดัวงัตะวนัตก จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 9 
(กนัยายน 2563)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

14 6104257 นายจกัรพนัธ์ รัตนะ MBA ปัจจยัดา้นการขนส่งท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี กรณีศึกษา บริษทั ABC

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด 
และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

15 6104252 นายธนพงศ์ ธนวฒิุสกุลชยั MBA กลุ่มอา้งอิงและคุณค่าตราสินคา้ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเกมม่ิงเกียร์ 
แบรนด์โลจิเทค เกมม่ิงของลูกคา้ชาวไทย

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

16 5808384 น.ส.ธนัญลกัษณ์ รสร่ืน MBA ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั
ของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมม
ลาดกระบงั

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

17 6104404 นางสาวอยัลดา คงสินชยั MBA คุณภาพการให้บริการและส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลสิน
แพทยล์  าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

18 5809179 นางสาวศิริรักษ์ ภูหิรัญ MBA ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีใช้
บริการองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

19 6103855 นางสาวดุสิดา คุม้สวสัด์ิ MBA ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฮอนดา้ 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

20 5808373 นายนิรุต ศรีกุล MBA ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัของผู ้
พกัอาศยัในเขตจงัหวดัปทุมธานี

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

21 6105802 นางสาวธิดารัตน์ พรสุวรรณ MBA ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ร้านอาหารโทน่ีซีฟู้ดในจงัหวดัภูเก็ต

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

22 6105792 นายชยัรัตน์ ถึงสาคร MBA ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในเขต
จงัหวดัปทุมธานี

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

23 6105923 น.ส.นราวลี ศรีเจริญ MBA ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพ
การให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนต ่าของสายการบินไทย ไล
ออ้นแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

24 6106575 นางสาววิลาสินี จิตจ านง MBA ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
แอพพลิเคชัน่ LINE MAN ในจงัหวดั
ปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ "ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6" วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

25 5808340 นายวีรวฒัน์ เรียงเครือ MBA ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรของการกีฬา
แห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

26 6106113 เรืออากาศตรีหญิง
ยมลพร

ประพฤติดี MBA การศึกษาและพฒันาแนวทาง
กระบวนการขนส่งเคล่ือนยา้ยผูป่้วย นอก
เวลาราชการภายในโรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ โดยน า
แนวคิดลีนมาประยกุตใ์ช้

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ "ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6" วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

27 6004587 นางสาวแสงระวี ตั้งเล่งฮวด MBA ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนสอน
ขบัรถ

ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

28 5808336 นายจิรัฎฐ์ เพชรพรหม MBA ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัรังสิต

ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

29 6103641 นายสุรพศั เจริญฤทธ์ิ MBA การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและ
กลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
ชมการแสดงสดของศิลปินต่างประเทศ
ท่ีถูกจดัข้ึนโดยบริษทั บีอีซี-เทโร เอ็น
เตอร์เทนเมนต ์จ  ากดั (มหาชน)

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

30 5808376 ทิพวรรณ อารียวงศส์ถิตย์ MBA พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยา
และผลิตภณัฑสุ์ขภาพจากร้านขายยา
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครนายก

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

31 6006242 นางสาวญาณิศา ธีระพงษพ์นัธุ์ MBA ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ AIIZ ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 
(6th TECHCON 2020) "วิจยัและพฒันา
เพ่ือแกไ้ขปัญหาชาติ" วนัท่ี 31 กรกฎาคม
 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

32 6105855 นายนราวิชญ์ อินอกัษร MBA ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ฟู้ด
แพนดา้ (Food Panda) ในเทศบาลนคร
รังสิต จงัหวดัปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ "ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6" วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

33 6105952 นายธนกฤต ค าวงัจนัทร์ MBA ปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องรองเทา้
นิรภยัแบรนด์เซฟโทท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกคา้ บริษทั เพียรการ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ "ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6" วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

34 6106508 นายกลวชัร ทองศรี MBA ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้มาพกัท่ี รีสอร์ท สตาร์
ไลท ์เกาะพะงนั

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ "ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6" วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

35 6104101 นายไพศาล บุญชูใจ MBA ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย
ในการเลือกพกัโรงแรมแกรนด์อินเตอร์ 
โฮเทล จงัหวดัสมุทรสาคร

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

36 6104098 นางสาวนภสัสร นิยมแกว้ MBA ปัจจยัความพึงพอใจและกลุ่มอา้งอิงท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออม
สินพิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่าย
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 20 วนัท่ี 2 สิงหาคม 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

37 6103853 นางสาวนชัชา สุขอุดม MBA ปัจจยักลุ่มอา้งอิงและแรงจูงใจท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์
ตกแต่งรถยนตใ์นเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 
(6th TECHCON 2020) "วิจยัและพฒันา
เพ่ือแกไ้ขปัญหาชาติ" วนัท่ี 31 กรกฎาคม
 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

38 6105789 นางสาวพชัราภร ทุมโคตร MBA ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและ
พฤติกรรมการบริโภคท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยอ์าหาร ตึก 
6 มหาวิทยาลยัรังสิต

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 
(6th TECHCON 2020) "วิจยัและพฒันา
เพ่ือแกไ้ขปัญหาชาติ" วนัท่ี 31 กรกฎาคม
 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

39 6104104 นางสาวพิมพล์ภสั วิมลโนธ MBA ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและ
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้
เซ็นทรัลลาดพร้าวของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

40 6106680 นางสาวณฐัจริยา เหรียญศรีสุข MBA การพฒันาคุณภาพการให้บริการ และ
เทคโนโลยขีองศูนยก์ารคา้ในเขต
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ "ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6" วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

41 6006389 นางสิริกมล แก่นจ าปา MBA ปัจจยัคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ กรณีศึกษาทีม
ช่างติดตั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโฮมโปรในเขต
กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่าย
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 20 วนัท่ี 2 สิงหาคม 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

42 6004659 นางสาวเสาวลกัษณ์ คชเชนทร์ MBA การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองกีฬา
ในซุปเปอร์สปอร์ต ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่าย
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 20 วนัท่ี 2 สิงหาคม 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

43 6103546 นายฐิติวฒัน์ อกอารีย์ MBA แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานธนาคารกรุงไทย (ส านกังาน
ใหญ่)

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่าย
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 20 วนัท่ี 2 สิงหาคม 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

44 6105926 นางสาวจุฑามาศ ทองพฒัน์ MBA พฤติกรรมการซ้ือและส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์แอมเวยข์อง
ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่าย
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 20 วนัท่ี 2 สิงหาคม 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

45 6106618 นายวิชยั นุกูลวฒิุโอภาส MBA บรรยากาศองคก์ารและการส่ือสาร
ภายในองคก์ารท่ีดีท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
บริษทั ชู โกลบอล จ ากดั

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่าย
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 20 วนัท่ี 2 สิงหาคม 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

46 6106588 นางสาวจุฬารัตน์ เงินอ่อน MBA ปัจจยัคุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ร้าน 
THE CLUB24 BANGKOK เกษตร-นว
มินทร์

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่าย
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ คร้ังท่ี 20 วนัท่ี 2 สิงหาคม 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

47 6104102 นางสาวพรกนก ขนัปรึกษา MBA ปัจจยัคุณภาพการบริการและส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความภกัดีของลูกคา้ต่อร้านคา้สินคา้พ
รีเมียมในเขตกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 
(6th TECHCON 2020) "วิจยัและพฒันา
เพ่ือแกไ้ขปัญหาชาติ" วนัท่ี 31 กรกฎาคม
 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

48 6106419 นางสาวอาภากร คงไวย MBA ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจ
ของผูโ้ดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ในช่วงสถานการณ์โควิด (Covid-19)

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ "ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6" วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

49 6106592 นายปณชยั  ชยัมาลิก MBA ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารงานของผูป้ระกอบการร้านชา
พะยอม

วารสารการบริหารนิติบุคคลและ
นวตักรรมทอ้งถ่ิน ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 5 เดือน
กนัยายน-ตุลาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

ตีพิมพแ์ลว้

50 6105801 นางสาวสุชานาถ จนัทรวิบูลย์ MBA ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
กรณีศึกษา บริษทั แฟลส เอ็กซเ์พลส 
(ประเทศไทย) จ ากดั

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ "ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6" วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

51 6104248 นายภีรพน สงัขโบสถ์ MBA ส่วนประสมทางการตลาดบริการและ
คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์เอสิคส์ของลูกคา้
ในกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 
(6th TECHCON 2020) "วิจยัและพฒันา
เพ่ือแกไ้ขปัญหาชาติ" วนัท่ี 31 กรกฎาคม
 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

52 6105905 นางสาวสุพฒัตรา บ ารุงเขต MBA ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ My 
Man Delivery ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ "ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6" วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

53 6105790 นางฐิญานนัท์ ดีประสิทธ์ิปัญญา MBA ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทาง
การเงิน มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
 กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจ
การแพทย์

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

54 6105992 นางสาวนนัฑริกา  เครือสา MBA พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑดู์แลผิวแบรนด์ 
เดอ ลีฟ ของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

55 6004678 นางสาวหทยัรัตน์  เสนาะพล MBA การยอมรับเทคโนโลยแีละการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อการ
ตั้งใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทาง 
Facebook Live ของผูบ้ริโภคชาวไทย

วารสารวิทยาสารสนเทศและเทคโนโลยี
 ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-
ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

56 5808436 นายคณาธิป แกว้สระแสน MBA การวิเคราะห์ตน้ทุนส่วนบุคคลทางการ
ศึกษา กรณีศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัเอกชน

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง
คุณภาพของการบริหารจดัการและ
นวตักรรม คร้ังท่ี 5 มหาวิทยาลยัการ
จดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น วนัท่ี 23
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

57 6106015 นางสาววิลาสิณี สุดประเสริฐ MBA ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัขนส่งสินคา้ของผูจ้  าหน่าย
สินค ้าดา้นสุขภาพออนไลน์

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด 
และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

58 6103640 นางธญัวฤณ วทัโล MBA การศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งทาง
ถนนบริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ  ากดั

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด 
และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

59 6105903 นายณฐัภทัร กล ่าเสน MBA ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานองคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี 8

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ "ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6" วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

60 5808329 นางสาวกรรณิการ์ ชยัอ านาจ MBA ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ 
SHOPEE ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 ส.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

61 5808472 นายวรพจน์  โพธ์ิค  า MBA ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการ Delivery ของศูนยบ์ริการ
ลูกคา้ KFC ปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง
คุณภาพของการบริหารการจดัการและ
นวตักรรม คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

62 6106574 นางสาวโชติโรส มูลสะทา้น MBA พฤติกรรมและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียว
ในจงัหวดันครนายก

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2564 "การจดัการในยคุเทคโน
ดลยนี าการเปล่ียแปลง (Management in
 Disruptive Technologies Era) วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

63 6106439 นายนราเศรษฐ์ วรรณะวลัย์ MBA ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส านกังานใหญ่

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2564 "การจดัการในยคุเทคโน
ดลยนี าการเปล่ียแปลง (Management in
 Disruptive Technologies Era) วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

64 5907186 นายจกัรพงศ์ กุนทีกาญจน์ MBA ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค  ้าจุนท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานในบริษทัดา้นโลจิสติกส์ใน
สนามบินสุวรรณภูมิ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2564 "การจดัการในยคุเทคโน
ดลยนี าการเปล่ียแปลง (Management in
 Disruptive Technologies Era) วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

65 6106687 นางสาวกชกร แหเลิศตระกูล MBA คุณภาพในการให้บริการท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคส านกังานใหญ่
กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2564 "การจดัการในยคุเทคโน
ดลยนี าการเปล่ียแปลง (Management in
 Disruptive Technologies Era) วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

66 6006297 นายวสนัชาย เผือกฟัก MBA ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
งานพิมพดิ์จิทลั: กรณีศึกษา บริษทัสมาย
 คอนเทนเนอร์ อุตสากรรมจ ากดั

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2564 "การจดัการในยคุเทคโน
ดลยนี าการเปล่ียแปลง (Management in
 Disruptive Technologies Era) วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

67 6106376 นายณฐัพงษ์ แกว้แสง MBA ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนั 
เคร็ปท ์บาย กรุงศรี ของผูใ้ชบ้ริการใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2564 "การจดัการในยคุเทคโน
ดลยนี าการเปล่ียแปลง (Management in
 Disruptive Technologies Era) วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

68 6106625 นางสาวเปมิกา พนัธุ์สุมา MBA ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรบางแกว้ สมุทรปราการ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี 2564 "การจดัการในยคุเทคโน
ดลยนี าการเปล่ียแปลง (Management in
 Disruptive Technologies Era) วนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

69 6105386 Mr.Jiaxun Li MBA FACTORS INFLUENCE THE 
CHOICE OF STUDY OF CHINESE 
STUDENTS AT UNIVERSITIES IN 
THAILAND

2nd NATIONAL AND 
INTERNATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE, 16 DECEMBER 2020

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

70 5907997 นางสาวภทัราวดี มีลกัษณ์ MBA ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ยีห่้อคลอเส็ท

วารสารวิทยาการจดัการ ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2564)

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

1 6106274 Mrs.Yudi Sheng นานาชาติ
จีน

THE  STUDY  OF  THE  INFLUENCE  
 ON  AUTO  INDUSTRY  BRAND  
EXPERIENCE  TOWARDS  
CONSUMER  PURCHASE  
INTENTION:  BRAND  
PERSONALITY  AS  THE  
MEDIATOR

วารสารรังสิตบณัฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจ
และสงัคมศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

2 6106368 Mr.Binghui Su นานาชาติ
จีน

A  STUDY  OF  THE  INFLUENCE  
OF  BRAND  AWARENESS  AND  
SERVICE  QUALITY  ON  
PURCHASE  INTENTION

International Journal of Management, 
Business, and Economics Vol.8, No.2, 
May-August 2021

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3 6106522 Mr.Ziqiang Tian นานาชาติ
จีน

A  STUDY  OF  THE  INFLUENCE  
OF  EMPLOYEE  SELF-
EXPECTATION  ON  TURNOVER 
INTENTION: TAKING  
OCCUPATIONAL  LONELINESS  AS  
 A  MODERATOR  VARIABLE  

International Journal of Management, 
Business, and Economics Vol.8, No.2, 
May-August 2021

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

13. หลกัสูตรบริหำรธุรกจิมหำบัณฑติ (นำนำชำติจีน)



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

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

4 6105806 Miss.Yeting Dang นานาชาติ
จีน

THE  STUDY  OF  THE  FACTORS  
THAT  INFLUENCE  THE  
LOGISTICS  EFFICIENCY  OF  
AGRARIAN  PRODUCTS  FROM  
CHINA  TO  THAILAND  IN  
KUNMING-BANGKOK  ROAD

International Journal of Management, 
Business, and Economics Vol.8, No.2, 
May-August 2021

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 6105140 Mr.Wei Han สองภาษา Implementing Problem-Based learning 
to Enhance Speaking Skill in a 
Vocational English Class: An 
Investigative Study

APHEIT International Journal Vol.9, 
No.2 (July-December 2020)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

2 6106013 Miss. Xuexia Sun สองภาษา The Use of Project-Based Learning to 
Enhance Gradie Seven Students' 
English Narrative Writing Skill: A Case 
of Chinese Students 

APHEIT International Journal Vol.9, 
No.2 (July-December 2020)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

3 6103450 Mr.Ji Jincheng สองภาษา THE  EFFECTS  OF  PROJECT-
BASED LEARNING ON CHINESE 
VOCABULARY  LEARNING 
ACHIEVEMENT OF SECONDARY  
THREE THAI STUDENTS

Walailak Journal of Learning 
Innovations Volume 6, Number 2 July-
December 2020

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

14. หลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำกำรศึกษำระบบสองภำษำ



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

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

4 5906920 นางกรแกว้  พิเมย สองภาษา THE DEVELOPMENT OF ENGLISH 
SPEAKING ABILITY OF REFUGEES 
IN BANGKOK BY USING 
SIMULATION TECHNIQUE

วารสาร มมร วิชาการลา้นนา ปีท่ี 10 
ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

5 6105261 Miss. Yi Shen สองภาษา A Study of Non-Native Chinese 
Learners' Attitudes Towards Chinese 
Language and Chinese Culture at a 
University in China

13th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON EDUCATIONAL 
RESEARCH, 11-13 SEPTEMBER 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

6 6105929 Miss.Xiangzhen Xie สองภาษา A Study of Chinese Exchange Students' 
Degrees of Intercultural Sensitivity and 
Attitudes toward Thai Language 
Learning at a Private University in 
Thailand 

13th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON EDUCATIONAL 
RESEARCH, 11-13 SEPTEMBER 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

7 6105832 Miss.Fan Li  Li สองภาษา A Study of Challenges of Chinese 
Undergraduate Students and Chinese 
English Teachers in English Language 
Classrooms 

13th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON EDUCATIONAL 
RESEARCH, 11-13 SEPTEMBER 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

8 6106025 Mr.Unyime Francis Bassey สองภาษา The Aequisition of Attitudes and 
Professional Skills for global 
Citizenship through Second Language 
Learning at a Bilingual Educational 
Provider in Thailand

Rangsit Journal of Educational Studies 
volume 7, No 2 (July-December 2020)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

9 6105262 Miss.Wenxiu Li สองภาษา Teaching Chinese Reading in Primary 
Thai Schools: The Teachers' Beliefs, 
Perceptions and Practices

APHEIT International Journal, Vol 10, 
No 1, (January-June 2021)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 5808448 นางสาวธนศวรรณ ยิง่ยง แพทยแ์ผนฯ การพฒันาน ้ามนัเหงา้กระทือในรูปครีม
ทาบรรเทาการอกัเสบ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ ราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึงวิจยั คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 1 
มีนาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5808488 นายสิชล นาคเรือง แพทยแ์ผนฯ การเตรียมโลชนัสารสกดัชะเอมเทศโดย
ใชส้ารนิโคมูเลส แอลเฮช 
NIKKOLMULESE LH

การประชุมวิชาการระดบัชาติ ราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึงวิจยั คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 1 
มีนาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

3 5905252 นางสาวพรปวีณ์ ทรัพยเ์จริญ แพทยแ์ผนฯ การพฒันาสบู่ท่ีมีสารสกดัแกว้มงักรใน
รูปแบบไมโครเอนแคปซูเลชนั

การประชุมวิชาการระดบัชาติ ราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึงวิจยั คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 1 
มีนาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

15. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำกำรแพทย์แผนตะวนัออก



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

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

4 6105911 น.ส.ปัณณรัตน์ ฉตัรสิริวรุฒน์ แพทยแ์ผนฯ การพฒันาสูตรต ารับโทนเนอร์จากสาร
สกดักรดไลโซพอสฟาติคิดดว้ยเทคนิค
ผลึกเหลวลาเมลลาร์

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั
ระดบัชาติ มหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2563
 คร้ังท่ี 10 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

5 6006367 นางสาววนัดี ขยนัพดู แพทยแ์ผนฯ การพฒันาครีมของสารสกดัใบของตน้
สะเก็ดเงินในรูปแบบผลึกเหลว

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 4 
ดา้นสารสนเทศ การเกษตร การจดัการ 
บริหารธุรกิจ วิซวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวนัท่ี 30-31
 พฤษภาคม 2562

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

1 5809437 นายอธิวฒัน์ พนัธ์บูรณานนท์ M.S.IT การสืบคน้การใชวิ้ธีการจ าแนกประเภท
แบบแข็งแกร่ง และแบบอ่อนแอ
โดยรวมพร้อมกบัการดึงคุณลกัษณะ 
เพ่ือจ าแนกประเภทขอ้ความ

The IIER International Conference, 5-6 
April 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5908013 นายอภิรุณ พรหมฝาย M.S.IT ระบบสืบคน้ขอ้มูลเชิงความหมายขอ้
ก าหนดการใชส้ารเคมีของสียอ้มเอโซ
ในผลิตภณัฑส่ิ์งทอของบริษทัแมก็ซ ์ดี
เวลล็อปเมน้ท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
โดยใชเ้ทคนิคออนโทโลยี

การประชุมวิชาการระดบัชาติ ดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีครือข่าย
ภาคใต ้คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 7-8 กุมภาพนัธ์ 
2562

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

16. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ



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

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

3 6005546 นายวสุ บวัแกว้ M.S.IT การพฒันาระบบ LINE BOT ส าหรับ
บณัฑิตวิทยาลยั

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

4 6006219 นายณฐัพล ใจปินตา M.S.IT โครงร่างการพฒันาระบบสมคัรเรียน 
Open House โดยใชแ้บบจ าลอง
กระบวนการพฒันาระบบเวียนกน้หอย

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

5 6105920 นายพิเชษฐ์ วาศประเสริฐ M.S.IT Evaluations of Effective on LWIR 
Micro Thermal Camera loT and Digital 
Thermometer for Human Body 
Temperatures

2021 The 5th International Conference 
on E-Commerce, E-Business and E-
Government (ICEEG 2021), april 28-
30,2021

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

6 6204874 นายศิวพฒัน์ บุญบางยาง M.S.IT Design and Development Multi-
Verification Protocols of A Digital 
Signed Document System Using 
Component-Based Architecture

2021 The 5th International Conference 
on E-Commerce, E-Business and E-
Government (ICEEG 2021), april 28-
30,2021

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

7 6105913 นางสาวพรรณนิภา นาราษฏร์ M.S.IT A Case Study of Project-based Learning 
on Internet of Things Course

7th International Conference on 
Fronters of Educatinal Technologies 
(ICFET 2021), June 4-7, 2021

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

8 6006262 นาย ธนพงศ์ วงศบ์ุญ M.S.IT การเปรียบเทียบความละเอียดของชุด
ขอ้มูล และความเร็วของหน่วยความจ า
ในการประมวลผลของระบบจดจ า
ใบหนา้ บนระบบ raspberry pi 3

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

1 5808199 เรืออากาศตรีหญิง
ชบา

โพธ์ิมณี M.S.ITM การศึกษาเชิงประจกัษด์า้นทกัษะการ
รู้เท่าทนันวตักรรมดิจิทลัของขา้ราชการ
ทหารอากาศ

วารสารสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ
 ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 3 ประจ าเดือนกนัยายน-
ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

2 5906915 นางสาวศศิธร พุม่ขจร M.S.ITM การศึกษาความเส่ียงในการใชร้ะบบ
พร้อมเพย์

วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 
1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3 5906812 นายชาตรี มีใย มีใย M.S.ITM การศึกษาเชิงประจกัษค์วามสมัพนัธ์ของ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบั
สมรรถนะในการท างานของ บริษทั 
อุตสาหกรรมเคร่ืองหอมไทย-จีน จ  ากดั

วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 
1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

17. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ



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

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

4 5808035 นางสาวองัคณา ดุษณีนภดล M.S.ITM สถานการณ์ทางสงัคมและจิตลกัษณะท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเค
ชนัและฟีเจอร์ต่างๆของสมาร์ตโฟนใน
เชิงสร้างสรรค:์ กรณีศึกษานกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน
ทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจ าปีท่ี 27 
ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 6007090 MISS.Kay Khaing 
Win

การทูต THE ROLE OF NGOS IN 
PROMOTING THE RIGHT TO 
EDUCATION OF CHILD LABORERS 
IN MANDALAY, MYANMAR: A 
CASE STUDY OF MYME PROJECT

RSU International Research Conference 
2020, 1 May 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5808121 ร้อยเอกคณินนาท ศิริวฒัน์ การทูต The Thai government's management of 
migrant workers: A case study of MOU 
Between Thailand and Myanmar 
migrant workers

วารสารสหศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์
และมนุษยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ปี
ท่ี 20 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 
2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

18. หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ



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

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

1 5806470 นายณฐัพล อาสวา่ง ดุริยางค์ บทประพนัธ์เพลงออเรียนทอลฟลาว
เวอร์ส าหรับบิกแบนด์

วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรี
และการแสดง มหาวิทยาลยับูรพา ปีท่ี 8 
ฉบบั 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

2 5806288 นายสรพจน์ วรแสง ดุริยางค์ แนวทางการบรรเลงกลุ่มทรอมโบนใน
วงบ๊ิกแบนด์ในบทประพนัธ์เพลงของ 
แซมม่ี เนสติโก

วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรี
และการแสดง มหาวิทยาลยับูรพา ปีท่ี 8 
ฉบบั 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3 5905877 นายภาณุพนัธ์ สุขทนารักษ์ ดุริยางค์ การอิม โพร ไวส์ของแมก็ โรช ในบท
เพลงเดอะดรัมส์ ออลโซล ์วอลซ ์ดรัมส์ 
อนัลิมิเต็ท และฟอร์บ๊ิกซิด ในอลับั้ม
ดรัมส์อนัลิมิเต็ท

วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรี
และการแสดง มหาวิทยาลยับูรพา ปีท่ี 8 
ฉบบั 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

4 5906354 นายธรรศ ผ่องนยัเลิศ ดุริยางค์ บทประพนัธ์เพลงฟอลเลนสตาร์ 
ส าหรับวงดนตรีแจ๊สออร์เคสตรา

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

5 5806247 นายพศุตม ์ ดวงจนัทร์ ดุริยางค์ คาเดนซาในทรัมเป็ตคอนแชร์โต (จูเซป
เป ตาร์ตินี) : แนวทางการประพนัธ์และ
วิธีการบรรเลง

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

19. หลกัสูตรดุริยำงคศำสตรมหำบัณฑติ



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

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

6 5807724 นายเอกภพน์ เขียวยะสิทธ์ิ ดุริยางค์ บทประพนัธ์เพลงพอร์เทรทออฟเนเชอร์
แดนซส์ าหรับวงแจ๊สออร์เคสตรา

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

7 5901887 นายกฤษณพนัธุ์ พลูสุข ดุริยางค์ ศึกษากระบวนการสอนเชลโลของครู
ต่อผูเ้รียนตาบอดวงออร์เคสตรามูลนิธิ
ธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถมัภ์

วารสารพฒันาการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัรังสิต เล่มปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

8 5806469 นายกิตติภตั ระตินยั ดุริยางค์ การตีความและวิธีการฝึกซอ้มบทเพลง 
แฟนตาซีส าหรับทรอมโบน โดย ซิกมุน
 สโตโจวสกี

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

9 5901563 นายพีรพฒัน์ บวันิลเจริญ ดุริยางค์ ศึกษาการอิมโพรไวส์ของวินตนั มาร์ซา
ลิส, แบรนฟอร์ด มาร์ซาลิส และเคนนี 
เกิร์กแลนด์ ในบทเพลงแบลคโคดส์

วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรี
และการแสดง มหาวิทยาลยับูรพา ปีท่ี 8 
ฉบบั 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2565

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

10 5807549 นายภูวนนัทภ์สั เช้ือเมือง ดุริยางค์ แบบฝึกหดัส าหรับเทเนอร์แซกโซโฟน 
จากการบรรเลงคีตปฏิภาณของสแตนลีย ์
เทอร์เรนทีน

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

11 5807592 นางสาวนภธวลั ค่อยประเสริฐ ดุริยางค์ บทประพนัธ์เพลงริทึมออฟเจเนอเรชนั
ส าหรับวงขนาดเล็ก

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

1 5808513 นางสาวฐาปนสั เรืองรัตนพงศ์ อาชญา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการทะเลาะวิวาทของ
นกัเรียนอาชีวะ: กรณีศึกษาสถาบนั
อาชีวะศึกษาในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5808469 วา่ท่ีพนัต ารวจตรีณฐัธรณ์ เดชสกุล อาชญา ปัญหาการฉอ้โกงซ้ือขายสินคา้ทาง
อินเตอร์เน็ตในประเทศ

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

3 5808508 ร.ต.ท.วรปพฒัน์  มัน่ยา อาชญา สาเหตุและแนวทางการป้องกนัการ
กระท าผิดซ ้าของผูต้อ้งขงัในคดีลกัทรัพย์
 กรณีศึกษา เรือนจ าจงัหวดัปทุมธานี

วารสารสถาบนัวิทยาการจดัการแห่งแป
ซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 เดือน
กนัยายน-ธนัวาคม 2563

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

4 5808505 ร.ต.อ.อมรเทพ ใหม่มา อาชญา แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของศูนยย์ติุธรรมชุมชน
จงัหวดัชลบุรี

วารสารอาชญาวิทยาและสงัคมศาสตร์ 
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม
 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

20. หลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำอำชญำวทิยำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม



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

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

5 5808541 ร.ต.อ.อนุชิต บุญรินทร์ อาชญา การลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายใน
ประเทศไทยของชาวเมียนมาร์ หลงัจาก
การเปิดประชาคมอาเซียน

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

6 5808561 ร.ต.อ.ทวีสิน ศรีสุริยชยั อาชญา สาเหตุและมาตรการในการป้องกนั
ปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
บุรีรัมย:์ กรณีศึกษาความผิดเก่ียวกบัการ
ข่มขืนกระท าช าเรา

7th International Conference on 
Security Studyis, 22-23 July 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

7 5808509 พนัต ารวจโทหญิงสมปอง หนูทอง อาชญา แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การฆ่าตวัตายของขา้ราชการต ารวจ

วารสารอาชญาวิทยาและสงัคมศาสตร์ 
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม
 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

8 5808510 ร.ต.อ.ทศันยั  เดชคุณมาก อาชญา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นมือปืนรับจา้ง วารสารอาชญาวิทยาและสงัคมศาสตร์ 
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม
 2563

วารสารท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญร่วม
กลัน่กรองบทความและ
หลกัสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแ์ลว้

9 5907208 ร้อยต ารวจเอกณฐัวฒิุ กล่ินเกษร อาชญา แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานบริการประชาชนของ
เจา้หนา้ท่ีกองบงัคบัการปราบปรามการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

วารสารอาชญาวิทยาและสงัคมศาสตร์ 
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 
2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

10 6006258 ร้อยต ารวจโทบุรินทร์ ศรีสุรางค์ อาชญา ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจสายตรวจสถานีต ารวจ
นครบาลราษฎร์บูรณะ

วารสารอาชญาวิทยาและสงัคมศาสตร์ 
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม
 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 5809181 นางสาวปรียาภทัร์ เอกวฒัน์นพคุณ นิติ ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจการให้บริการท่ีพกัชัว่คราว

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5806300 นายจกัรภทัร เทพสุครธ์ นิติ การบงัคบัใชก้ฎหมายกบัคาสิโน
ออนไลน์ ศึกษากรณีเปรียบเทียบเกม
ออนไลน์

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ปีการศึกษา 2563
 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

3 5806301 นางสาวชนิศา แสงทอง นิติ การบงัคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญติั
ป้องกนัการทารุณกรรมและการ
จดัสวสัดิภาพสตัว ์พ.ศ.2557 ศึกษากรณี
เหตุยกเวน้การกระท าความผิดและแนว
ทางการลงโทษผูก้ระท าความผิด

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ปีการศึกษา 2563
 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

21. หลกัสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑติ



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

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

4 6106362 นางสาวนิติพร มีไพฑูรย์ นิติ ปัญหากฏหมายเก่ียวกบัความผิดอาญา
ฐานฉอ้โกง

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 
4 (เมษายน 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

5 6105901 นางสาวธญัชนก ไมแ้กว้ นิติ ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกนัและ
การรักษาอนามยัผูต้อ้งขงัและผูต้อ้งขงั
ป่วยในเรือนจ าและทณัฑสถาน

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 
5 (พฤษภาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

6 5808419 นายบูรสิทธ์ิ ตนัตสุทธิกุล นิติ มาตรการทางกฎหมาย เก่ียวกบัการ
คุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา: ศึกษากรณี
การแถลงข่าวต่อสาธารณชน

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 
4 (เมษายน 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

7 6103349 นางสาวณฐัธิดา อรรคทิมากูล นิติ ปัญหาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติดกรณีมีความผิดฐานอ่ืนตาม
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติด พ.ศ.2545

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 
8 (สิงหาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI (กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์



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

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

1 5906815 นางสาวส าราญ เจือจนัทร์ พยาบาล ความสามารถของพยาบาลในการ
ประเมินและจดัการอาการในผูป่้วย
มะเร็งระยะลุกลาม

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 1 
เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

2 5906989 นางสาวศุภลกัษณ์ ทองขาว พยาบาล ผลของโปรแกรมการสนบัสนุนและให้
ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
ระดบัความดนัโลหิตของผูป่้วยความดนั
โลหิตสูงท่ีควบคุมไม่ได ้วยัผูใ้หญ่
ตอนตน้

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 
4 (เมษายน 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 1)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3 5808041 นางสาวกนัร์ติชา เขียดนอ้ย พยาบาล ความรู้ พฤติกรรมการเตรียม และความ
สะอาดของล าไสใ้หญ่ ในผูท่ี้เขา้รับการ
ส่องกลอ้งตรวจส าไสใ้หญ่

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 
5 (พฤษภาคม 2564)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

1 5808171 นายนฤดล พินิจพล วิศวฯโยธา การกดักร่อนของเหล็กเสริมโดยสาร
คลอไรด์ ในโครงสร้างคอนกรีตผสม

ประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 15 วนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

22. หลกัสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ

23. หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ



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

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

1 6005637 นางสาวนริศรา ต่อสุทธ์ิกนก วิศวฯชีว
การแพทย์

The Development of Smart Dental Unit The 11th Biomedical Engineering 
International Conference 2018

 การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 6005636 นายสุธี ไตรวิวฒัน์วงศ์ วิศวฯชีว
การแพทย์

The Comparison of The Biopsy Needles 
Efficiency

2018 11th Biomedical Engineering 
International Conference (BMEiCON 
2018) November 21-24, 2018

 การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

3 6105336 นายธวชัชยั จนัทรัตน์ วิศวฯชีว
การแพทย์

A Two-channel Electromyogram-based 
Robotic Arm System: A Continuously 
Wireless Control using Simulated Hand 
Gesture Patterns

RSU International Research Conference 
2020, 1 May 2020

 การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

1 6105749 นายสุทธิชาติ ศราภยัวานิช ออกแบบ Adding design value to Thai product 
with humour

RSU Internation Research Conference 
2020, 1 May 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 6105867 นายจิรายสุ แสงประชุม ออกแบบ การออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การขนส่ง

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

3 6105865 นายณฐัชนน ชลวฒันาธนากร ออกแบบ การจดัการขยะในมหาวิทยาลยัรังสิต การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

24. หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำวศิวกรรมชีวกำรแพทย์

25. หลกัสูตรศิลปมหำบัณฑติ สำขำวชิำกำรออกแบบ



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

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

4 6105861 นายธนกฤต วนะสุข ออกแบบ โครงการการออกแบบกราฟิกเพ่ือสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในโรงพยาบาล

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

5 6105862 นางสาวอรณิชา ฉายารัตนศิลป์ ออกแบบ เคร่ืองมือในการเสริมสร้างความคิดรวบ
ยอด

RSU Internation Research Conference 
2020, 1 May 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

6 6105856 Mr.Jinhe Wang ออกแบบ The Joys of cooking: a system that 
encourage preparing food

RSU Internation Research Conference 
2020, 1 May 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

7 6105857 Miss.Xi Chen ออกแบบ Essential Decisions a Minimal 
Approach to Design

RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL 
SCIENCES AND HUMANITIES 
(RJSH) volume 7 Number 2 (July-
December 2020)

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

8 6105924 Mr.Wang Bo ออกแบบ The Redesign of The Tea Pot RSU Internation Research Conference 
2020, 1 May 2020

การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

9 6006060 นายจิรายุ บุญเมฆ ออกแบบ การหาแนวทางการบรรเทาความแออดั
ในเมืองเอก: กรณีศึกษาปัญหา
การจราจรแออดัในเมืองเอก

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยั
บณัฑิตศึกษาระดบัชาติ คร้ังท่ี 14 ปี
การศึกษา 2562 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

1 5906717 นางสาวพลอยไพลิน ศิริมุจลินท์ คอมอาร์ต การออกแบบส่ือแอนิเมชัน่สองมิติ
ส าหรับเด็กเพ่ือความเขา้ใจในความ
รับผิดชอบต่อสตัวเ์ล้ียง

งานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2562 วนัท่ี 
26 เมษายน 2562

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5906994 นายฤทธิสรณ์ จีนรัตน์ คอมอาร์ต การออกแบบแอนิเมชนั 3 มิติ ท่ีช่วย
เสริมสร้างความมัน่ใจ เร่ือง  "ความ
ภูมิใจในตนเอง"

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ปีการศึกษา 2563
 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

3 6105263 นายปณิธาร ค  ้าไพโรจน์ คอมอาร์ต การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ือง
สั้น 3 มิติ เพ่ือรณรงคใ์ห้หยดุการขบัข่ี
ยอ้นศร

งานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พ.ค. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

4 6005497 นายอนนัต์ อยูค่  า คอมอาร์ต การเพน้ทภ์าพสีอะครีลิคเพ่ือพ้ืนผิว
โมเดลสามมิติ

งานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2562 วนัท่ี 
26 เมษายน 2562

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

5 5906403 นางสาวไพรเพญ็ เจตศกัด์ิรุ่งโรจน์ คอมอาร์ต การศึกษาและออกแบบแอนิเมชนัสอง
มิติเร่ืองความพอเพียง

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2561 วนัท่ี 4
 พฤษภาคม 2561

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

6 6204953 นายนิพิฐ พิรุฬห์วรวงศ์ คอมอาร์ต การออกแบบเทคนิคส่ือผสม เพ่ือให้
ก าลงัใจผูท่ี้ประสบปัญหาเป็นโรคซึมเศร้า

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2564 วนัท่ี 
30 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

26. หลกัสูตรหลกัสูตรศิลปมหำบัณฑติ สำขำวชิำคอมพิวเตอร์อำร์ต



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

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

7 6205042 นางสาวปทิตตา สงัขโชติ คอมอาร์ต การออกแบบและสร้างสรรคโ์ฆษณา
เกมจากอตัลกัษณ์จงัหวดัชุมพรเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัชุมพร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2564 วนัท่ี 
30 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

8 6204997 นางสาวนนัทนา ศรีบุญช่วย คอมอาร์ต ส่ือภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ โดยใชสี้ส่ือ
ความหมายเพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก ้าก่ึง

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2564 วนัท่ี 
30 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

9 6205122 นายอนนั วาโซะ คอมอาร์ต การออกแบบแอนิเมชนั 3 มิติเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้และตระหนกัถึงปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2564 วนัท่ี 
30 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

10 6205016 นายนฤเบศร์ เจริญรัตน์ คอมอาร์ต การออกแบบส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ จาก
แนวคิดผูน้ าส่ีทิศ ส าหรับวยัเร่ิมท างาน
เพ่ือลดปัญหาความขดัแยง้ในองคก์ร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2564 วนัท่ี 
30 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

11 6205114 พระธีระพล  สุทธิพนไพศาล คอมอาร์ต การออกแบบส่ือแอนิเมชนัเพ่ือ
เผยแพร่ศาสนสถานและปูชนียสถาน
ของวดัธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิ์หาร

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2564 วนัท่ี 
30 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้



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

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

1 5907984 นายพิชญ ์ บุษยบณัฑูร รัฐศาสตร์ ทศันคติของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ
การด าเนินนโยบายของรัฐบาลพลเอก
ประยทุธ์  จนัทร์โอชา พ.ศ.2557-2562 : 
กรณีศึกษานโยบายดา้นระบบขนส่ง
มวลชนทางราง

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ปีการศึกษา 2563
 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5907977 นางสาวกนกวรรณ หม่ืนแกว้ รัฐศาสตร์ ทศันคติของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต
ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของพลเอกประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ปีการศึกษา 2563
 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

3 5809351 นายกฤตยชญ์ สมมุ่ง รัฐศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกตั้งวนัท่ี 24 มีนาคม 
2562: กรณีศึกษา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เขตท่ี 2 และเขตท่ี 5

การประชุมน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 ปีการศึกษา 2563
 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

4 6005412 นาวาเอกวีระศกัด์ิ ฟักศรี รัฐศาสตร์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
กรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์
ในปี พ.ศ.2562

การประชุมวิชาการระดบัชาติคร้ังท่ี 1 
การเมืองกบัการบริหารเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม
 วนัท่ี 15 มกราคม 2564

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

27. หลกัสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑติ



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

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

5 6105811 นางสาวแพรวณภา พิจจรา รัฐศาสตร์ ปัจจยัในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรวนัท่ี 24 
มีนาคม พ.ศ.2562 กรณีศึกษา จงัหวดัเลย 
เขตเลือกตั้งท่ี 3

การประชุมวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ ราชภฏัวิจยั คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

1 5808429 นายสุรพงศ์ ทรัพยาคม ไซเบอร์ The Development of Smart Dental Unit การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

 การประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5809203 นายพงศภ์รณ์ ภาวนะวิเชียร ไซเบอร์ The Utilization of ISO/IEC 27001:2013 
as a Framework for Security 
lmprovement in Accordance with 
GDPR for SMEs

Suan Sunandha Science and 
Technology Journal Volume 8, Number 
2, July 2021

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 5906619 นางสาววรัญญา บางเลา ชีว
การแพทย์

DETERMINATION OF 
ANTIOXIDANT, ANTI-AGING AND 
CYTOTOXICITY ACTIVITY OF THE 
ESSENTIAL OILS FROM 
CINNAMOMUM ZEYLANICUM

Journal of Microbiology Biotechnology 
and Food Sciences December 2020 - 
January 2021

วารสารวิชาการระดบั
นานาชาติในบญัชี สกอ.
(SCOPUS)

ตีพิมพแ์ลว้

28. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำกำรจัดกำรควำมมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์

29. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำวทิยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์



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

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

1 6105954 นางสาววิชุดา บุญทรัพย์ บริหาร
การศึกษา

แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าในยคุ
ศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สงักดัเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

2 6106694 นางสาวเพช็รรัตน์ คงไวย บริหาร
การศึกษา

การพฒันาแนวทางการด าเนินงานระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

3 6106630 นางกนัตรัตน์ สุจิตวนิช บริหาร
การศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนสองภาษา
เอกชน A ของผูป้กครองส าหรับบุตร
หลานในจงัหวดัปทุมธานี

วารสารบณัฑิตวิทยาลยัสวนดุสิต 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

30. หลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ



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

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

4 6104789 พนัโทหญิง ศิริรัตน์ บุญเขียว บริหาร
การศึกษา

ความตอ้งการจ าเป็นในการใชดิ้จิทลั
ของนกัเรียนเตรียมทหาร

วารสารสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ
 ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 ประจ าเดือน 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

5 6105053 นายพลวตั  แสงสีงาม บริหาร
การศึกษา

แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจิต
วิญญาณของผูบ้ริหารโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต
 3

วารสารวิชาการและวิจยั มหาวิทยาลยั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี
 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

6 6106581 นางสาวอมตา จงมีสุข บริหาร
การศึกษา

การพฒันาแนวทางการด าเนินงาน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของ
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2564

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูล TCI(กลุ่ม 2)

ตีพิมพแ์ลว้

1 6007053 นายศรัญญู วงกระนวน ชีวภาพ Three novel species and a new record of 
Daldinia (Hypoxylaceae) from Thailand

Mycological Progress Volume 19, issue 
10, October 2020

ฐานขอ้มูล 
Sclmago,SCOPUS atc.

ตีพิมพแ์ลว้

31. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑติ  สำขำวชิำเทคโนโลยีชีวภำพ



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

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

1 5806709 นางสาวกุริสรา วรรณวงษ์ บญัชี อิทธิพลของศกัยภาพทางธุรกิจท่ีส่งผล
ต่อการเติบโตของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปริทรรศน์ Vol.17, No.1, 
July-December 2021

วารสารวิชาการระดบัชาติ
ในฐานขอ้มูลTCI กลุ่ม 2

อยูร่ะหวา่งรอ
ตีพิมพ์

1 5805820 นางสาวสุมณฑา ประดิษฐ์ศิลป์ องักฤษ
เพ่ือวิชาชีพ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์กลวิธีการแปล
และการปรับบทแปลจากเร่ืองสั้น "คน
กวาดถนน"

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

2 5805994 นางสาวลดาวรรณ หลา้ดี องักฤษ
เพ่ือวิชาชีพ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปล
และกลวิธีการแปลจากเร่ืองสั้น 
"แมลงวนัผี" "เร่ืองของโอคาเมะ" และ 
"วิญญาณคนเป็น"

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

32. หลกัสูตรบัญชีมหำบัณฑติ

33. หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำภำษำองักฤษเพ่ือวชิำชีพ



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

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

3 5805995 นางสาวอาริษา ขนักสิกรรม องักฤษ
เพ่ือวิชาชีพ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปล
และกลวิธีการแปลจากเร่ืองสั้น "ปีศาจ
กบ และจูโกโร" "อะไรอยูใ่นถว้ยชา" 
และ "เพลงจ้ิงหรีด"

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

4 5805996 นางสาวดวงวิทย ์ วิทูรพีรบณัฑิต องักฤษ
เพ่ือวิชาชีพ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปล
และกลวิธีการแปลนิยายแปลเร่ือง 
"ดอกไมส้ าหรับมิสซิสแฮรีส"

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

5 5906933 นางสาวหทยักาญจน์ เหล็กดี องักฤษ
เพ่ือวิชาชีพ

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธี
การแปลวรรณกรรมเร่ือง “ทรัพยใ์นดิน”

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้

6 5806052 นางสาวปุณยาพร ตรีอุทยั องักฤษ
เพ่ือวิชาชีพ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปล
และกลวิธีการแปลจากเร่ืองสั้น "ผีเกาหลี"

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี 2563 วนัท่ี 1
 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ

ตีพิมพแ์ลว้


