สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
รหัสนักศึกษา
5709765 นางสาวณัฐธิดา

ชื่อ-สกุล
ติตถะสิริ

หลักสูตร
LL.M.

ชื่อบทความ
ชื่อวารสาร / ชื่อการประชุม
ประเภทการตีพิมพ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายปองกัน การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วารสารวิชาการระดับชาติใน
และปราบปรามการฟอกเงิน: กรณีศึกษาคําวินิจฉัย ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)
ศาลณัฐธรรมนูญเรื่องการบังคับใชพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
เรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน

สถานะการตีพิมพ
ตีพิมพแลว

5709766 นายรวมพล

ตันสุนันทกุล

LL.M.

ราชการสวนภูมิภาคและการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไป

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

5709767 นางสาวปภัสรา

บุตรจิดา

LL.M.

ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดซ้ํา การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ของเด็กและเยาวชน
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

5709799 นางสาวกุลธิดา

วิเชียรโชติ

LL.M.

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

5710021 นางสาวพรรณทิพย

ดีทอง

LL.M.

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

5806304 นางสาวณฐพร

วิริยะลัพภะ

LL.M.

มาตรการการเยียวยาผูเสียหายอันเกิดจากสินคาไม
ปลอดภัย กรณีศึกษา: การเยียวยาความเสียหายทาง
จิตใจ
สิทธิจําเลยในคดีอาญา ศึกษากรณี: คาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ที่ไดรับความ
เสียหายจากกระบวนการยุติธรรม
ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562: ศึกษากรณี
หนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 39

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 ประจําป 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

อยูระหวางรอการตีพิมพ

5907672 Miss.Sovanna

Marilyn

M.A.DIS

RSU International Research Conference 2019, 26 การประชุมวิชาการระดับ
April 2019
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

5908030 Miss.Kuenga

Lhaden

M.A.DIS

The Smuggling of Combodian Migrant Workers
to Thailand: "The Case Studies of Poipet City and
Sa Kaeo Province"
Assessement of National Policies Guaranteeing
Social Welfare for Persons with Special Needs in
Bhutan.

the Universal Academic Cluster International May การประชุมวิชาการระดับ
Conference in Bangkok 2019 (May 2019)
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

Veridian E-Journal Silpakorn University Volume วารสารวิชาการระดับชาติใน
12 Number 3 May-June 2019
ฐานขอมูลTCI(กลุม 1)
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562

ตีพิมพแลว

5707751 นายชนัญธิดา

นิ่มนิรมานมงคล

M.A.EP.

การศึกษาเชิงวิเคราะหการปรับบทแปลและกลวิธี การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
การแปลจากเรื่องสั้น "รานหัวมุม"
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562
การวิเคราะหการปรับบทแปลและกลวิธีการแปล การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ของ สันตสิริ จากวรรณกรรมเรื่อง "ทาสประเพณี" ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562

5709475 นางสาวกนกพร

ลายสนิทเสรีกุล

M.A.EP.

5709480 นางสาวมีนา

ต่ําตานี

M.A.EP.

ปญหาการฟงภาษาอังกฤษของพนักงานฝายงาน
บริการผูโดยสาร การรถไฟแหงประเทศไทย

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 14
ฉบับที่ 2เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

5805991 นางสาวนภารัตน

อินปอก

M.A.EP.

5806335 นางสาวผาณิต

ขุนศรี

M.A.EP.

5806632 นางสาวจิราณุช

สนธิสวาง

M.A.EP.

การวิเคราะหภาษาภาพพจนที่ใชในกวีนิพนธของ
เอมิลี่ ดิกคินสัน
การศึกษาเชิงวิเคราะหการปรับบทแปลและกลวิธี
การแปลจากนวนิยาย "วิมานลอย" แปลโดย รอย
โรจนานนท
การศึกษากลวิธีการแปลจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยในภาพยนตรอเมริกันเรื่อง "เดดพูล นัก
สูพันธุเกรียน"

5808063 นางสาวกนกวรรณ

พรถนอมวงศ

M.A.EP.

5809370 นางสาวสุภัทรา

ดียิ่ง

M.A.EP.

5709715 นายสิทธิชัย

สุรินทร

M.A.LSBP.

Asian Europo International Conference 2019, Dec การประชุมวิชาการระดับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตอ
นานาชาติ
พนักงานธนาคาร: กรณีศึกษา ฝายขายธุรกิจลูกคา 9-10, 2019
บุคคลธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ตีพิมพแลว

5709718 นางสาวขวัญใจ

พุมพวง

M.A.LSBP.

การศึกษาการยอมรับระบบการชําระเงินแบบคิว
อารโคดเพยเมนต ของผูประกอบการคาในเขต
ปทุมวัน

Asian Europo International Conference 2019, Dec การประชุมวิชาการระดับ
9-10, 2019
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

วารสารศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2563
English Speaking Anxiety Among Undergraduate RSU InternationalResearch Conference 2019, 26
Students at Rangsit University.
April 2019
RSU International Research Conference 2020, 1
การศึกษาเชิงวิเคราะหของการใชสํานวนใน
ภาพยนตรซีรีสอเมริกันเรื่อง "แบบวา...กวาพอจะ May 2020
เจอแม ปที่ 1"

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI (กลุม 2)
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

อยูระหวางรอการตีพิมพ

ตีพิมพแลว
ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
5709756 นายอิทธิ

เนื่องนุย

M.A.LSBP.

เศรษฐกิจใตดิน: รถหลุดจํานํา

5807625 นายสมบูรณ

หนูแกว

M.A.LSBP.

เศรษฐกิจใตดิน: กรณีศึกษาผูมีอาชีพนักการพนัน
ในบอนขนาดเล็กในชุมชน

5807879 นางสาวณัฐธนินทร

เลิศเตชะสกุล

M.A.LSBP.

บทบาทผูนําทางการเมืองภาคประชาสังคม:
กรณีศึกษา พิภพ ธงไชย

5808501 นางสาวมณีทิพย

ชวิตรานุรักษ

M.A.LSBP.

เจนจาคะ

M.A.LSBP.

บทบาทและหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ตนแบบ กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ต.กันตัง จ.ตรัง
และ ต.บางรักพัฒนา จ.นนทบุรี
การถอดบทเรียนเสนทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 9
กรุงเทพมหานคร

5809199 นางสาวอัญชลีพร

โสภณเจริญพงศ

M.A.LSBP.

6006280 นางสาวธนิกา

เนาวรัชต

M.A.LSBP.

6006488 นายชิษณุชา

นวลปาน

M.A.LSBP.

6007043 นางสาวอุษาพรรณ

ทองประยูร

M.A.LSBP.

5808521 นายสิระ

การศึกษาวัฒนธรรมองคกรแผนกธุรกรรมทาง
การเงิน ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
ความสําเร็จของยุทธวิธีการเคลื่อนไหวกรณีการ
คัดคานโครงการโรงไฟฟาจากกาซธรรมชาติบาง
คลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปญหาความรุนแรง: กระบวนการครอบงํา
ความคิดของนักศึกษาอาชีวะในเขต
กรุงเทพมหานคร
DISCOURSE ANALYSIS: STUDY THE
DEFINITION OF NET IDOL IN THAILAND

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุมธุรกิจและ
สังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2562
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยา วารสารวิชาการระดับชาติใน
เขตรอยเอ็ด ปที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)
2564)
วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปที่ 8 วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2563
กลั่นกรองบทความความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําป
การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษา 2561 "นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาค
อาเซียน" วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปที่ 8
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2563
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตรอยเอ็ด ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2563
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุมธุรกิจและ
สังคมศาสตร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําป
การศึกษา 2561 "นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาค
อาเซียน" วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)
วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

อยูระหวางรอการตีพิมพ

อยูระหวางรอการตีพิมพ

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว
อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6106081 นางสาวกชกร

อนุสรณพานิช

M.A.LSBP.

5906449 นายธเนศพล

พงษพานิชย

M.A.LSBP.(Online)

5908072 นางจันฑมาศ

วงษเสรี

M.A.LSBP.(Online)

6002645 นายรมธง

สินธุประสิทธิ์

M.A.LSBP.(Online)

6005372 นางสาวไพลิน

สาลีผล

M.A.LSBP.(Online)

6005561 นางสาววสิษฐา

ธนารุจนสานนท

M.A.LSBP.(Online)

6006376 นายชนาธิป

เลขะกุล

M.A.LSBP.(Online)

6006414 นายเกียรติศักดิ์

พานิชพัฒธนกุล

M.A.LSBP.(Online)

6006598 นายกฤษสยาม

อารยะวงศไชย

M.A.LSBP.(Online)

6006631 Miss.MOMOKO

OKAZAKI

M.A.LSBP.(Online)

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุมธุรกิจและ
สังคมศาสตร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2563
การขยายตัวของผูรับจางทํางานวิจัยของ
วารสารวไลอลงกรณปริทัศน ปที่ 9 ฉบับที่ 2
บัณฑิตศึกษา
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนจิตอาสาประชา วารสารเกษมบัณฑิต ปที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือน
รัฐ จังหวัดนนทบุรีในการดูแลผูเปราะบางทางสังคม มกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)
วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)

ตีพิมพแลว

อํานาจและความรูกับสิทธิในการปฏิเสธการ
รักษาพยาบาลในวาระสุดทายของชีวิต
การปรับตัวของบริษัทหลักทรัพยตอเทคโนโลยี
การซื้อขายสมัยใหม

วารสารรมพฤกษ ปที่ 37 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคมสิงหาคม 2562)
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุมธุรกิจและ
สังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2562
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุมธุรกิจและ
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการคลอยตามผูมี
ชื่อเสียงในการออกกําลังกายของประชากรในเขต สังคมศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มิถุนายน 2564
Educational Development: Development of online UTCC International Journal of Business and
master's degree programs, Master of Arts in Social Economics Vol.12, No.1, April 2020
Leadership Business and politics to learn 5.1

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI
วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

ผูนํากับทุนทางสังคมในการพัฒนาชายหาดบางแสน วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุมธุรกิจและ
สังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2562
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองขององคกรพัฒนา การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เอกชน: กรณีศึกษาองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางาน ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ดานเอดส
วิถีผูนําแบบญี่ปุน: กรณีศึกษา คาซิโอะ อินาโมริ วารสารสถาบันวิชาปองกันประเทศ ปที่ 11 ฉบับที่
1 เดือนมกราคม-เมษายน 2563

ความเสี่ยงในการคอรรัปชันของสหกรณ
รัฐวิสาหกิจไทย

อยูระหวางรอการตีพิมพ

ตีพิมพแลว
ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6006788 นายวิธาน

อรุโณทอง

M.A.LSBP.(Online)

การพัฒนาแนวทางธุรกิจเครื่องสําอางออนไลน

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

6006789 นางสาวรมิดา

โพธิกุลธร

M.A.LSBP.(Online)

ปรากฎการณการสื่อสารการตลาดของผูทรง
อิทธิพลในธุรกิจในโลกออนไลน

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

6006946 นางสาวพรไพลิน

ทวยเจริญ

M.A.LSBP.(Online)

ตีพิมพแลว

6006947 นางสาวพรภรณี

รจิตานนท

M.A.LSBP.(Online)

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนใน อ.เกาะพะงัน จ.สุ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ราษฎรธานี
การปรับตัวของธุรกิจเครื่องเขียน จังหวัดเชียงใหม การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

6006974 นางกรณิกา

สุริยะกมล

M.A.LSBP.(Online)

รานคาโชหวยกับการอยูรอดในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

6103435 นางสาวธนารักษ

บัวสอน

M.A.LSBP.(Online)

ผลการรักษาแบบบูรณาการดวยศาสตรการแพทย
แผนไทยควบคู กับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน
สําหรับผูปวยใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6103673 นางสาวณัฏฐตา

เหมมาชูเกียรติกุล

M.A.LSBP.(Online)

องคการ

M.A.LSBP.(Online)

การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัย" ครั้งที่ 10 วันที่ 21 ก.พ. 2563
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปที่ 8 ฉบับที่ วารสารวิชาการระดับชาติใน
2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

6105693 นายวราวุฒิ

การพัฒนาการทํางานของพนักงานศุลกากรของ
ดานศุลกากรกันตัง
ผลสําเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรณีศึกษา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร

6106051 จ.อ.วีรยุทธ

มีมาก

M.A.LSBP.(Online)

6106053 จ.อ.สุนันท ศรีนา

ศรีนา

M.A.LSBP.(Online)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
"เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 10 วันที่ 22 พฤษภาคม
2563
การประชุมวิชาการระดับชาติ
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทองเที่ยวเชิง การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
นิเวศ
"เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 10 วันที่ 22 พฤษภาคม
2563
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาระบบ
ขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหมที่ยั่งยืน

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

อยูระหวางรอการตีพิมพ

อยูระหวางรอการตีพิมพ

อยูระหวางรอการตีพิมพ

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6105973 นางสาวณิชชา

หมั่นเรียน

M.A.Science

การสงเสริมความสามารถในการสรางคําอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร เรื่อง การสังเคราะหดวยแสงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบ MACRO MODEL รวมกับการ
เขียนแผนผังกราฟก (GRAPHIC ORGANIZERS)

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
ทรัพยากรเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563 วันที่ 27
มีนาคม 2563

ตีพิมพแลว

6105974 นางสาวศิริวรรณ

ศิริสุขประเสริฐ

M.A.Science

การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง การแบงเซลล โดย
ใชการจัดการเรียนรูรูปแบบรวมมือดวยเทคนิค
STAD (Student Teams Achievement Divisions)
รวมกับเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
ทรัพยากรเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563 วันที่ 27
มีนาคม 2563

ตีพิมพแลว

6105977 นางสาวกชามาส

จันทรสกุล

M.A.Science

ชางเพ็ชร

M.A.Science

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 วันที่ 14
กุมภาพันธ 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทรัพยากรเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563 วันที่ 27
มีนาคม 2563

ตีพิมพแลว

6105978 นางสาววาสนา

การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐาน เรื่อง การแบงเซลล ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การสงเสริมความสามารถในการสรางคําอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูรวมกับแผนผังแนวความคิดรูปตัววี
เรื่อง การหายใจระดับเซลล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4

6105979 นางสาวหทัยทิพย

สืบศรี

M.A.Science

การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง การ
เคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ MACRO Model
รวมกับแผนผังมโนมติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทรัพยากรเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563 วันที่ 27
มีนาคม 2563

ตีพิมพแลว

6105979 นางสาวอภิญญารักษ

วงษทิพย

M.A.Science

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การพัฒนาผลการเรียนรูและทักษะการทํางานเปน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
ทรัพยากรเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ”
ทีม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ
ดานรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ ในรายวิชา
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563 วันที่ 27
ชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง ของ
มีนาคม 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6105980 นางสาวณิชกมล

โพธิรังสิยากร

M.A.Science

การพัฒนาผลการเรียนรูในวิชา เคมี เรื่อง พันธะ
โคเวเลนต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4โดย
ใชรูปแบบการสอนแบบทํานาย สังเกต อธิบาย
(POE) (The Chemistry Learning Outcomes
Developme

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6105981 นายชัญภัสท

บุญเจือจันทร

M.A.Science

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การพัฒนาแบบจําลองทางความคิดเรื่อง รูปราง
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
โมเลกุลและสภาพขั้วโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้น ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 27 มีนาคม
มัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
2563
แบบจําลองเปนฐานรวมกับผังกราฟฟก

ตีพิมพแลว

6105982 นางสาวมนัสชนก

ตานาง

M.A.Science

การพัฒนาความสามารถในการสรางคําอธิบายทาง การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 วันที่ 14
สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดย กุมภาพันธ 2563
ใชรูปแบบการสอนแบบทํานาย สังเกต อธิบาย
(POE)

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6105983 นางสาวกัลยาณี

ศรีสุขพันธ

M.A.Science

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยการจัดการเรียนรูแบบ ทรัพยากรเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
สืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับการเรียนรูแบบ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563 วันที่ 27
รวมมือ เรื่อง กรด-เบส
มีนาคม 2563

ตีพิมพแลว

6105984 นางสาวนิลิน

ปญญาปา

M.A.Science

-

6106137 นางสาวกาญจนา

กั้งสิทธิ์

M.A.Science

6106138 นายขวัญชัย

พิมพะนิตย

M.A.Science

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 วันที่ 14
กุมภาพันธ 2563
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การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
การพัฒนาทักษะการเรียนรูแบบมีสวนรวมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยาของ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 วันที่ 14
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ดวยการจัดการเรียนรู กุมภาพันธ 2563
โดยใชปญหาเปนฐาน

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 วันที่ 14
กุมภาพันธ 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร วิชาชีววิทยา เรื่องระบบนิเวศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6106139 นางสาวมิ่งมุข

สุทธิกิตติพงศ

M.A.Science

การพัฒนาความสามารถในการสรางคําอธิบายทาง การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
วิทยาศาสตร เรื่อง สมบัติของสารของนักเรียนชั้น มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 วันที่ 14
กุมภาพันธ 2563
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะเปนฐาน (5E)

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6106140 นางสาวปณฑิตา

กรรณิการ

M.A.Science

การพัฒนาผลการรูและการรูวิทยาศาสตรของ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 วันที่ 14
การสืบพันธุของพืชดอก โดยใชการจัดการเรียนรู กุมภาพันธ 2563
ตามแนวคิดวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดลอม(STSE)

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5710588 นางสาวทิฆัมพร

กลอมศรี

M.Acc.

ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จทางการเงินของ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป
บริษัทในกลุมทีวีดิจิทัลในประเทศไทย
2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5710589 นางสาวกมลฉัตร

กมลฉัตร

M.Acc.

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป
ความสัมพันธระหวางหนี้สินผลประโยชน
พนักงานกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
อุตสาหกรรมบริการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5710822 นายอานัติ

หยกพิทักษโชค

M.Acc.

ทับทิมใส

M.Acc.

วารสารวิชาการระดับชาติใน
วารสารเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจปริทัศน
มหาวิทยาลัยรังสิต Vol.16, No.2, July-December ฐานขอมูลTCI (กลุม 1)
2020
การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และ
เครือขายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 15 วันที่ 20 มีนาคม
2563

อยูระหวางรอการตีพิมพ

5807089 นางสาวพิมพชนก

ความสัมพันธระหวางการบริหารกําไรกับ
คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
1.เปรียบเทียบความสามารถในการอธิบายราคา
หลักทรัพยของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
กําไรขาดทุนสุทธิกรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
ทางเลือกการลงทุน

6006273 นางพงา

เที่ยงนนทรีย

M.Acc.

วารสารเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจปริทัศน
Vol.17 No.1 January-June 2021

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI (กลุม 1)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

จุลยโชค

M.B.A.

คุณภาพของการบริการการสอบบัญชีในมุมมอง
ของอุตสาหกรรม กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี
ปจจัยที่สงผลตอการซื้อซ้ําเครื่อง ซีเอ็นซี ของลูกคา
บริษัท ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จํากัด

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ
บริหารธุรกิจ ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5709579 นางสาวรุงนภา

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
ศาลางาม

M.B.A.

ปจจัยดานคุณภาพใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่มี
ผลกระทบตอความพึงพอใจของผูใชบริการผาน
ระบบธุรกรรมออนไลน ของธนาคารกสิกรไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดาน
วิทยาศาสตรประยุกต วิศวกรรศาสตร และ
การศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือขาย
วิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

มาลากุล ณ อยุธยา

M.B.A.

ตีพิมพแลว

M.B.A.

ยุพเยาว

M.B.A.

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการลดตนทุนของ
ผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอรทาเรือบก
ลาดกระบัง ICD (การขนสงทางรถไฟ)

วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแลว

5709873 นางสาวชนิดา

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ
บริหารธุรกิจ ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2562
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ
บริหารธุรกิจ ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2562
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ
บริหารธุรกิจ ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2562

วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

สุวรรณศรี

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพทางดานโลจิสติกส
ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประสิทธิภาพการขนสงสินคาจากทาเรือแหลม
ฉบังของธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส

5710769 นางสาวสุภัสสร

หาญลํายวง

M.B.A.

5808401 นายอนณ

ศิริกุล

M.B.A.

5808404 นางสาวณัฎฐณิริน(เดิม ลัด
ดาวัลย)

ปฏฐวิมล (เดิม โกสุวรรณ)

M.B.A.

การปรับตัวและการสรางนวัตกรรมดานกลยุทธ
ของธุรกิจสื่อโทรทัศนในยุคทีวีดิจิตอล
ปจจัยค้ําจุน ปจจัยจูงใจที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงาน บริษัท ไทยซูซูกิ
มอเตอร จํากัด
-

5808475 นางสาวสตรีรัตน

เสวิวัฒน

M.B.A.

5709737 นางสาวขนิษฐา

5709749 นางสาวขวัญเรือน

5709753 นางสาวศศิธร

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปที่ 11
ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564
การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
วารสารการบริหารและการจัดการ ปที่ 8 ฉบับที่ 4
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 กําหนดเผยแพรป
2562

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานที่
สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
บริษัท จูโน มารีน จํากัด

ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI
การประชุมวิชาการระดับชาติ

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
5808483 นายวิชารัตน

บัวศรี

M.B.A.

ปจจัยภาพลักษณตราสินคาและสวนประสม
การตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนตยี่หอเมอรเซเดส-เบนซของลูกคาในเขต
กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5808999 Mr.Chen Guo

Qing

M.B.A.

ตีพิมพแลว

5809175 นายเมธาวัฒน

ตุงคโสภา

M.B.A.

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
บริหารธุรกิจ ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2562
การพิจารณาผลกระทบของการประกาศซื้อหุนคืน วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะบัญชีและ วารสารวิชาการระดับชาติใน
ตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ กรณีศึกษาบริษัท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 12 ฉบับ ฐานขอมูลTCI (กลุม 2)
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

ชมทอง

M.B.A.

การจูงใจ และความพึงพอใจในการทํางาน ที่สงผล วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ
ตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน บริหารธุรกิจ ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2562
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดปทุมธานี

วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแลว

5809201 นายกฤษณะ

โชติจิตรากรณ

M.B.A.

ปจจัยกลุมอางอิงและสวนประสมทางการตลาด
บริการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณฟารม
โรงเรือนระบบปดจากบริษัท เกษตรภัณฑ จํากัด
ของลูกคาในจังหวัดเพชรบูรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5905362 นางสาวณัฐนันท

คงเพ็ชรศักดิ์

M.B.A.

ตีพิมพแลว

รามเรือง

M.B.A.

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ
บริหารธุรกิจ ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2562
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษ
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562

วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

5907143 นางสาววัลภา

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใช QR Code ชําระ
คาบริการของผูบริโภคกลุมเจเนอชั่นเอ็กซและเจ
เนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร
ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและ
คุณสมบัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเกลือแรสปอนเซอรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา
แคมเปญกิจกรรมการสื่อสารการตลาดชุดนักเตะ
ทีมชาติไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5809178 นายณัฐวุฒิ

THE 7th RMUTT GLOBAL BUSINESS AND
EONOMICS NATIONAL CONFERENCE
RTBEC 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของลูกคาที่ใช
บริการที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาด
บริการของบริษัทขนสงไทย-จีน

อยูระหวางรอการตีพิมพ

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
5907144 นายอิทธิพงศ

ชละธาร

M.B.A.

สวนประสมทางการตลาดและคุณคาตราสินคาที่ วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปที่ 10
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดยูนิโคล
ผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI

อยูระหวางรอการตีพิมพ

5907184 นางสาวเวณิกา

อารี

M.B.A.

สวนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรม วารสารการบริหารและการจัดการ ปที่ 8 ฉบับที่ 4 วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
ผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 กําหนดเผยแพรป กลั่นกรองบทความและ
เสริมอาหารเพื่อลดน้ําหนักผานสื่อสังคมออนไลน 2562
หลักสูตร/คณะยอมรับ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

5907187 นางสาวพินิจศรี

จีนชัยภูมิ

M.B.A.

พุทธจิตวิทยากับการวิเคราะหความสัมพันธเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตั้งใจซื้อ
เครื่องสําอางสําหรับตกแตงใบหนา (Makeup)
ผานทางสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

วารสารมหาจุฬานาครทรรศ มหาวิทยาลัยจุฬาลง การประชุมวิชาการระดับชาติ
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปที่ 6
ฉบับที่ 7 เดือนกันยายน 2562

ตีพิมพแลว

5907238 นายวิชญพล

คุมกัน

M.B.A.

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI กลุม 1

ตีพิมพแลว

5907253 นางสาวลลิตา

วาณิชยเจริญ

M.B.A.

ปจจัยที่สงผลตอการผิดนัดชําระหนี้: กรณีศึกษาใน
กลุมผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจจองที่พักแรม
ทางเลือกผานระบบออนไลนในประเทศไทย
กรณีศึกษา บุคกิ้งดอทคอม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5907949 นายศิริวัฒน

อนันตศิริวัฒน

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดาน
การตัดสินใจใชบริการคารแครแบบครบวงจรของ วิทยาศาสตรประยุกต วิศวกรรศาสตร และ
ผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี
การศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือขาย
วิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

วารสารรัชตภาคย ฉบับมนุษยศาสตรและ
การจัดการความเสี่ยงในหนวยงานภาครัฐ
กรณีศึกษา หนวยงานราชการ อําเภอเมือง จังหวัด สังคมศาสตร ปที่ 14 ฉบับที่ 35 เดือนตุลาคมสระบุรี
ธันวาคม 2563
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
วารสารการบริหารและการจัดการ ปที่ 8 ฉบับที่ 4
บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลราชวิถี
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 กําหนดเผยแพรป
2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI กลุม 2

ตีพิมพแลว

วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแลว

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดาน
การซื้อที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณตกแตง วิทยาศาสตรประยุกต วิศวกรรศาสตร และ
รถจักยานยนตของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี การศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือขาย
วิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

กุประดิษฐ

M.B.A.

วารสารรัชตภาคย ฉบับมนุษยศาสตรและ
พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาด
สังคมศาสตร ปที่ 14 ฉบับที่ 34 เดือนกรกฎาคมบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการคลินิก
เสริมความงามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กันยายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI กลุม 2

ตีพิมพแลว

สวัสดิ์

M.B.A.

ปจจัยกลุมอางอิงและสวนประสมทางการตลาดที่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดาน
สงผลตอการตัดสินใจซื้อกลองวงจรปดสําหรับ
วิทยาศาสตรประยุกต วิศวกรรศาสตร และ
ติดตั้งอาคารของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี การศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือขาย
วิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5907950 นายภัทรพล

เนตระชาติ

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและกลุม
อางอิงที่สงผลตอการเลือกใชบริการสถานที่จัด
งานแตงงานของผูใชบริการในจังหวัดนนทบุรี

5907953 นางสาวจรรยรัศม

อินนพคุณ

M.B.A.

5907990 นางสาวดวงกมล

ปฐมเสาร

M.B.A.

5907998 นายสัภยา

ปริวราพันธ

5908003 นางสาวจุฬาลักษณ

5908006 นางสาวปยรัตน

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6004429 นายชินาวุฒิ

อาดํา

M.B.A.

THE 7th RMUTT GLOBAL BUSINESS AND
คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของผูใชบริการชาวไทยในการเลือกพักโรงแรมพูล EONOMICS NATIONAL CONFERENCE
RTBEC 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
ธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6004535 นางสาวพิมตะวัน

แกนเมือง

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาประเภทความงามผานแอพพลิเคชั่น
SEPHORA ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

THE 7th RMUTT GLOBAL BUSINESS AND
EONOMICS NATIONAL CONFERENCE
RTBEC 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6004536 นางสาวชฎาพร

ลามอ

M.B.A.

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอการตัดสินใจ THE 7th RMUTT GLOBAL BUSINESS AND
ใชบริการ TrueMoney Wallet ของประชาชนใน EONOMICS NATIONAL CONFERENCE
RTBEC 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จังหวัดปทุมธานี
ธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6004537 นางสาวศิรดา

เพชรแกวกุล

M.B.A.

แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ วารสารรัชตภาคย ฉบับมนุษยศาสตรและ
พนักงาน บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังคมศาสตร ปที่ 14 ฉบับที่ 34 เดือนกรกฎาคมกรณีศึกษาทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
กันยายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI กลุม 2

ตีพิมพแลว

6004538 นายณัฐวุฒิ

สุขพันธ

M.B.A.

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาเด็ก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBIM และ การประชุมวิชาการระดับชาติ
เล็กจากรานคาในเครือขายเฟซบุกของผูบริโภคใน การประชุมวิชาการระดับชาติ NCBIM 2019 ครั้งที่
2 คณะบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี
ประเทศไทย
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 17
สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

6004543 นางสาวพรทิภา

กรอบเพ็ชร

M.B.A.

ปจจัยคุณลักษณะภาวะผูนําที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานภายในองคกรของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนภายในเขต
นนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

THE 7th RMUTT GLOBAL BUSINESS AND
EONOMICS NATIONAL CONFERENCE
RTBEC 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI กลุม 2

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

M.B.A.

ปจจัยคุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจที่มี THE 7th RMUTT GLOBAL BUSINESS AND
EONOMICS NATIONAL CONFERENCE
อิทธิพลตอความภักดีของผูใชบริการบริษัท
RTBEC 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ไปรษณียไทย จํากัด สาขา หลักสี่
ธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

พึ่งกสิกร

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอ การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชานมไขมุกรานคามุที ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6004598 นางสาวลูกเกด

ศรีบัวบาน

M.B.A.

ปจจัยภาพลักษณตราสินคาและสวนประสมทาง
การตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา ของ
ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 7th RMUTT Golbal การประชุมวิชาการระดับชาติ
Business and Economic Conference 2020
(RTBEC 2020) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม
2563

ตีพิมพแลว

6004600 นางสาวฐิติชญา

นามพิมล

M.B.A.

ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มี THE 7th RMUTT GLOBAL BUSINESS AND
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจาก บริษัท สยามแม็ค EONOMICS NATIONAL CONFERENCE
RTBEC 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
โคร จํากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี
ธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

6004544 นายวุฒิกร

บุญลือ

M.B.A.

วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ
การยอมรับเทคโนโลยีและสวนประสมทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปที่ 6
การตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช
แอปพลิเคชั่นซื้อขายเกษตรอินทรียของกลุมลูกคา ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562
ในประเทศไทย

6004589 นายอภิสิทธิ์

ปนนะสุ

M.B.A.

การศึกษาปจจัยกําหนดราคาบานจัดสรรดวยวิธี
HEDONIC PRICE MODEL กรณีศึกษาอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม

6004594 นางสาวยุพาวดี

สันตสวัสดิ์กุล

6004595 นางสาวนพวรรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
ออนเนียม

M.B.A.

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและปจจัยภาพลักษณ วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ
ตราสินคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปที่ 6
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
เสริมอาหารจากสมุนไพรของผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI กลุม 2

ตีพิมพแลว

ยศสุนทร

M.B.A.

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ปฏิบัติงานในเขตการบิน ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

วารสารรัชตภาคย ฉบับมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปที่ 14 ฉบับที่ 34 เดือนกรกฎาคมกันยายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI กลุม 2

ตีพิมพแลว

6004693 นางสาวจารุสิริ(ไมนับQA สิทธิพร
เพราะจบป 2562 ตีพิมพิมพป
2561)

M.B.A.

ปาริยะรังสี

M.B.A.

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ วันที่ 10
พฤษภาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
การประชุมวิชาการระดับชาติ
TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

ตีพิมพแลว

6005119 นายชนัช

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค จากราน "เอช
แอนดเอ็ม" สาขา ฟวเจอรพารค รังสิต
วิเคราะหความสัมพันธของดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกับกลุมดัชนีตลาดหลักทรัพยใน
ภูมิภาคอาเซียนและกลุมดัชนีตลาดหลักทรัพย
ประเทศพัฒนาแลว

6005843 นายอธิเมศร

ธนาชัยสุขพัฒน

M.B.A.

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6005938 นายศุภชัย

โกฏแสง

M.B.A.

สวนประสมทางการตลาดในการซื้อเซรั่มน้ํามัน
มะพราวพิณนาราของตัวแทนจําหนายผาน
ชองทางออนไลน
ปจจัยคุณคาตราสินคาและปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
รองเทาบาสเกตบอลไนกี้ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6005962 นางสาวจุฑาภัค

พรหมชวย

M.B.A.

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและทัศนคติที่
สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรองเทาเพื่อสุขภาพ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6004661 นางสาวโญษดา

6004664 นายพลวิช

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6005963 นายอุดมศักดิ์

วงษศิริ

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทไปรษณียไทย
จํากัด และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส จํากัด ของ
ลูกคาในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดาน
วิทยาศาสตรประยุกต วิศวกรรศาสตร และ
การศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือขาย
วิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6005964 นางสาวอารียา

โตสุข

M.B.A.

2nd Humanities and Social Sciences Research
Promotion Network National and International
Conference 28 June 2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6005967 นางสาวพิมพวิภา

สีขาว

M.B.A.

ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการซ้ําของ
ผูปกครองนักเรียนสถาบันดนตรี กรณีศึกษา
สถาบันดนตรีเคพีเอ็นรังสิต
แรงจูงใจภายนอกและภายในที่สงผลตอการคงอยู
ของพนักงานจางชั่วคราวในธุรกิจสายการบินใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท วิงสแปน เซอรวิส
เซส จํากัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 "การ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล: ความทาทายและโอกาส
ในการจัดการธุรกิจ" มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 28
มิถุนายน 2562

ตีพิมพแลว

6006160 นายทัษชา

พรมวัน

M.B.A.

คุณคาตราสินคาและกลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
ตัดสินใจซื้อรถยนต (FORD)
TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006162 นายภานุพงศ

สวัสดิวิทยะยง

M.B.A.

ภาพลักษณตราสินคาและกลุมอางอิงที่สงผลตอ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
การตัดสินใจซื้ออุปกรณเกมมิ่งเกียรของกลุมผูเลน TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
เกมส
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006169 เรือโทหญิงทฤฒมน

ชี้กิ่ง

M.B.A.

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน
ของขาราชการกองบัญชาการกองทัพไทย

6006180 นางสาวสโรทัย

เมธีพิทักษ

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและคุณคา การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคารานอีฟ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
แอนดบอยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2563
และปริมณฑล

วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือน วารสารวิชาการระดับชาติใน
มกราคม-มิถุนายน 2563
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)
การประชุมวิชาการระดับชาติ

อยูระหวางรอการตีพิมพ

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

M.B.A.

ปจจัยพฤติกรรมในการใชบริการและคุณภาพการ การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอความพึง ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
พอใจของผูใชบริการแอปพลิเคชัน SCB Easy
ธนาคารไทยพาณิชย

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

ทรงเหรียญทอง

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและ
การตลาดเชิงความสัมพันธที่สงผลตอความ
จงรักภักดีของผูใชบริการทําความสะอาดในเขต
กรุงเทพมหานคร

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006213 นางสาวพิมพิกา

กายทอง

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและ
คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเชา
แผงคาขายของผูคาผักและผลไมในตลาดไท

ตีพิมพแลว

6006243 นางสาวณัฐธิดา

แข็งขัน

M.B.A.

วิลัยรัตน

M.B.A.

M.B.A.

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ วันที่ 10
พฤษภาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
การประชุมวิชาการระดับชาติ
TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

ตีพิมพแลว

รัตนมณีกาญจน

ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของพนักงาน
บริษัท อินสปายเรชั่น เวิลด จํากัด
ปจจัยคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถาบันความงามวิ้งคคลินิกของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและคุณคา
ตราสินคาที่สงผลตอการเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลสัตว หมอเจี๊ยบ ดวนแจงวัฒนะ

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ
7th National and International Conference on
Administration and Management 24-24 February
2020

6006202 นางสาววริษฐา

กิตติกุล

M.B.A.

6006205 นายอิสริยะ

เมธีพิทักษ

M.B.A.

6006208 นางสาวษุมาลีย

ปองรัก

6006212 นายวิชายุตม

6006244 นางสาววิรัลพัชร

6006245 นายฑัฐฐกรฑ

พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของฝาก
สินคาบริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปจจัยคุณคาตราสินคาและสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอหัวเหวยของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการและคุณคาตรา การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ
สินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดซา ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ วันที่ 10
รา (ZARA) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พฤษภาคม 2562

ตีพิมพแลว

6006284 นายภาณุพงศ

ศรีปญญา

M.B.A.

ปจจัยที่สงผลตอราคาหองพักรายวันขนาดเล็กของ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
โรงแรมและอพารทเมนทในจังหวัดปทุมธานีผาน TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
ระบบอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

6006332 นางสาวอรรัตน

พลจันทร

M.B.A.

6006337 นางสาวกิตติ์ชญาห

พัชรภาคินพงศ

M.B.A.

ปจจัยแรงจูงใจและคุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวกายของผูบริโภคใน
เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานหางหุนสวนจํากัด นําโชค 2557
กอสราง

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

6006361 นางสาววิมลภัทร(ไมนับQA พูลสวัสดิ์
เพราะจบป 2562 ตีพิมพิมพป
2561)

M.B.A.

6006362 นายปรัชญา

แกวกาญจน

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและกลุม
อางอิงที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออุปกรณกีฬา
ฟุตบอลของลูกคารานโรมสปอรตบนเพจเฟสบุค

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006365 นางสาวแพรทอง

แกวกาญจน

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและ
คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ แม็คโคร สาขา คลองหลวง

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006388 นายศมะ

ทองหลอ

M.B.A.

ปจจัยคุณภาพการใหบริการทางอิเล็คทรอนิคส
และทัศนคติที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใช
แอปพลิเคชั่นสมัครงานบนมือถือ

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006462 นางสาวปาริชาต

รอดประเสริฐ

M.B.A.

การบริหารจัดการของหลักสูตรที่สงผลตอความ
พึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ปที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI (กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพมิ พแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI (กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนที่มีผลตอประสิทธิภาพ การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไทยธนา ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
พาณิชย จํากัด
การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ปจจัยดานคุณลักษณะงานและแรงจูงใจในการ
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
ปฏิบัติงานที่มีผลตอความผูกพันกับองคกรของ
พนักงาน บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี จํากัด 15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

สวนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพการ การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ใหบริการที่สงผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
เลือกใชบริการสวนสนุกดรีมเวิลดในจังหวัด
15 พฤษภาคม 2563
ปทุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006640 นางสาววิชชุลดา

มังสั้น

M.B.A.

ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของ
พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(สํานักงานใหญ)
ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท กรไทย จํากัด

6006674 นายกันตพัฒน

ศรีสุวรรณผไท

M.B.A.

6006676 นายประวีร

มานพ

M.B.A.

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพของ
เว็บไซตที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชงาน
เว็บไซตสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ
มหาชน)

6006677 นายเนติรัตน ใจซื่อ

ใจซื่อ

M.B.A.

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

6006800 นางสาววิภาวี

รัตนกุล

M.B.A.

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานบริษัท ในเขตจังหวัดปทุมธานี
(FACTORS AFFECTING EMPLOYEE'S JOB
SATISFACTION OF COMPANY IN
PATHUMTHANI PROVINCE)

6006926 นางสาววริศรา

กล่ําสนอง

M.B.A.

6006928 นางสาวณัฐธิดา

คงสมพงษ

M.B.A.

6006929 นายอนุชิต

ทองหุม

M.B.A.

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ปที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6006930 นางสาวลักษณชญา

พวงเงิน

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและคุณคา
ตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อไกทอดสไตล
เกาหลีแบรนดบอนชอน ชิคเกน ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006931 นายภควิชญ

สุวรรณรัตน

M.B.A.

ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางานที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006943 นางสาวนัฎฐิษา

พุฒซอน

M.B.A.

ปจจัยคุณคาตราสินคาและสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบ
รนดหลุยสวิคตองของผูบริโภคกลุมวัยทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยนครปฐม วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

ตีพิมพแลว

6006967 นางสาวอัจฉราภรณ

วงษมณี

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและอิทธิพลกลุม
อางอิงที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาเทสโก
โลตัส เอ็กซเพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th
TECHCON 2019) "ชาติเขมแข็ง นวัตกรรมไทย
มั่นคง ดวยการวิจัยและพัฒนา" วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006977 นางสาวชิดชนก

อุดแกว

M.B.A.

คุณภาพการใหบริการ และองคประกอบของการ การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
สื่อสาร ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีเงิน ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
ไดบุคคลธรรมดา ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 15 พฤษภาคม 2563
กรุงเทพมหานคร 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6007040 นายสุทธิชัย

ตันติวาณิชกิจ

M.B.A.

ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน ที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร บริษัท
อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6103406 นางสาวสุพิชฌา

รอดชาติ

M.B.A.

การปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินคาและการ
วารสารวิทยาการจัดการ วไลยอลงกรณปริทัศน ปที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
จัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท สยามแม็ค 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2563
กลั่นกรองบทความและ
โคร จํากัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี
หลักสูตร/คณะยอมรับ

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6104259 นางสาวชญาดา

คาแพรดี

M.B.A.

รูปแบบการดําเนินชีวิตและสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาไซส
พิเศษของลูกคาสตรีรานคิตตี้เบอรรี่ผานระบบ
ออนไลน

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6104365 นางสาวสุภาพร

พิจิตรชุมพล

M.B.A.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
ผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่ม
ชานมไขมุก แบรนดคามุของผูบริโภคใน
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล พลาซา เวสตเกต

การประชุมวิชาการระดับชาติ 7th RMUTT Golbal การประชุมวิชาการระดับชาติ
Business and Economic Conference 2020
(RTBEC 2020) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม
2563

ตีพิมพแลว

6104413 นางสาวพิมพนภัส

วิมุกตะลพ

M.B.A.

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ออนไลน Food Delivery ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6105759 นางสาวชนิภรณ

หางนาค

M.B.A.

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการเรือ
โดยสาร กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6105854 นางสาวจุฑาทิพย

ขุนจันทรดี

M.B.A.

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ THE 7th RMUTT GLOBAL BUSINESS AND
แพนดอราของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
EONOMICS NATIONAL CONFERENCE
RTBEC 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6106119 นางสาวอาทิตยา

แสนโต

M.B.A.

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา
Factors affecting consumers’ in-game purchase

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
International Conference in Innovative Business
and Entrepreneurship 2019, May 10th, 2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6006265 Mr.ZHOUYU

JIN

M.B.A.จีน

6006871 Miss.Wang

Zhijun

M.B.A.จีน

10th National and International Conference on
Research on the Causes of the Stagnation of
Innovation in Chinese State-owned Enterprises:A Humanities and Social Sciences, 28-29 October
2019
case of a state-owned Enterprise in Baoji city

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6006879 Mr.Yoxin

Lin

M.B.A.จีน

6007052 Mr.Yangzhi

Zhou

M.B.A.จีน

6105022 Miss.Qian

Li

M.B.A.จีน

6105369 Mr.Lin

Junhan

M.B.A.จีน

6105370 Mr.Fan

Wu

M.B.A.จีน

6105375 Miss.Qian

Wang

M.B.A.จีน

6105377 Miss.Lu

Chen

6105378 Miss.Liao

การประชุมวิชาการระดับ
A Commercial Analysis of Various Music
6th National and International Conference on
Lyrics,User-Tags, and Reviews in Advertisement Administration and Management 29-30 August นานาชาติ
2019
การประชุมวิชาการระดับ
6th National and International Conference on
Preliminary Exploration of Blockchain
Technology,Digital Currency and Cross-border Administration and Management 29-30 August นานาชาติ
2019
Real Estate Transaction
Marketing Business Model for the Automobile RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ
Spare Parts Market in China: a Case Study of
Company A
A Study on the Influence of Perceived Value on RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
the Purchase Intention in Online Tourism Using May 2020
Product Type and Demographic as Moderating
Variables
An Analysis of McDonald’s Business Model
Based on Business Ecosystem Theory
Analysis on the difference of willingness to use
third-party mobile payment: A case study of
Thailand and China

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ
RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

M.B.A.จีน

A Study of the purchase cost control problem and RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
optimization scheme of Saint Roba company
May 2020
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

Shijia

M.B.A.จีน

RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6105575 Miss.Wenjian

Duan

M.B.A.จีน

Zhao

M.B.A.จีน

RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ
RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6105614 Mr.Xiangyu

Student Satisfaction towards Employment
Services in Colleges and Universities : A case
study of Tongren University
A Study of the Influence of Abusive Supervision
on the Silence Behavior
Evaluation and Improvement of the Service
Quality of Tile Industry in China A Case Study of
Company G

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6105637 Miss.Qlan

He

M.B.A.จีน

6105638 Miss.BO

WANG

M.B.A.จีน

6105639 Miss.Ziyana

Zeng

M.B.A.จีน

6105640 Miss.FANGSHENG

CHEN

M.B.A.จีน

6105641 Mr.Zhiyang

Luo

M.B.A.จีน

6105642 Mr.Yingqi

Han

M.B.A.จีน

6105805 Miss.Siya

Zhou

M.B.A.จีน

5709394 นางสาวศิราณี

เชื้อกลาง

M.Com.Arts

5806093 นายวงศกร

วงเวียน

M.Com.Arts

5806924 นายณัฐพล

หลามณี

M.Com.Arts

5807144 นายเสมา

ธนาบริบูรณ

M.Com.Arts

RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

Research on Yunnan Baiyao’s Competitive
Strategy Based on The Whole Industrial Chain

RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

The Impact of Customer Experience on Online
Game Purchase Intention
Research on Brand Strategy of Huami Technology
Company
Relationship between Spiritual Leadership and
Innovative Behavior in Chinese Drone
Companies: the Mediating Effect of Employee
Engagement

RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ
RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ
RSU International Research Conference 2020, 1 การประชุมวิชาการระดับ
May 2020
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

กลยุทธการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดออนไลน
ของกลุมผูคาเสื้อผาออนไลน
การประกอบสรางความหมายการถวิลหาอดีตใน
ภาพยนตรไทย
การเลาเรื่องวิถีวัฒนธรรมญี่ปุนในละครซีรี่ส เรื่อง
อามะจัง สาวนอยแหงทองทะเล

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
สื่อสาร มสธ. ครั้งที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต การประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

Research on the Impact of Consumer price
perception and Family Environment on Purchase
Intention
Reserch on The Vehicle Routing Problem with
Simultaneous Pick-up and Delivery with Time
windows
Influence of Specialized Human Capital Level on
Job Satisfaction of Technical Employees: A Case
Study of Automobile Maintenance Industry in
Kunming, China

สตรีท อารต เพื่อการสื่อสารการทองเที่ยวยานเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
เกาในเขตกรุงเทพมหานครผานสื่อใหม

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว
ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว
ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
5807264 นายทศพร

ไชยเดช

M.Com.Arts

การวิเคราะหเนื้อหารายการโทรทัศนสําหรับเด็ก
กอนวัยเรียน กรณีศึกษา: รายการโทรทัศน "ตาตา
ตีตี้ โตโต ไดโนจอมปวน" ทางสถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอส

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

5807628 นางสาวณัฐกานต

ฉลยหมู

M.Com.Arts

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 ป 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

อยูระหวางรอการตีพิมพ

5807978 นายนภจินดา

ธํารงจตุพงษ

M.Com.Arts

การวิจัยและการสรางสรรคสื่อวีดิทัศนเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับมิเตอรไฟฟาสําหรับประชาชน ใน
ชุมชน อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง
การวิจัยและการสรางสรรคสื่ออินโฟกราฟก
แบบปฎิสัมพันธเพื่อสงเสริมการรูเทาทันสื่อดิจิทัล
ของพลเมืองยุคดิจิทัลเนทีฟ สําหรับเด็ก
ประถมศึกษา

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 ป 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

อยูระหวางรอการตีพิมพ

5808038 นายณเดช คูกิมิยะ

กิมิยะ

M.Com.Arts

5808315 นางสาวสุธาทิพย

เพื่อนงาม

M.Com.Arts

5906505 นางสาวชนาพร

มหาศรี

M.Com.Arts

5907257 นายรัฐวุฒิ

มะลิซอน

M.Com.Arts

6004559 นางสาวพัชรดา

นรภาสพิสิษ

M.Com.Arts

6005957 นางสาวปุณยิกา

ขจิตระบิน

6006324 นางสาวกัญญาภัค

สําเภาเจริญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

การวิเคราะหภาษาภาพยนตรของภาพยนตรแนว
ฟาวด ฟุตเทจ (Found-Footage)
การวิเคราะหการเลาเรื่อง และการใชภาษา
ภาพยนตร ของ พิง ลําพระเพลิง
การพัฒนาและออกแบบปรับปรุงตราสัญลักษณ
ของเว็บไซต jarm.com

วารสารศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2563
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน ปที่ 24 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-เมษายน 2563
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน ปที่ 24 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-เมษายน 2563
การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสรางสรรค
ทางนิเทศศาสตร ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)
วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)
การประชุมวิชาการระดับชาติ

อยูระหวางรอการตีพิมพ

M.Com.Arts

การสื่อความหมายคานิยมทางสังคมของหญิงรัก
หญิง ในละครโทรทัศนคลับฟรายเดย เดอะซีรีย

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน ปที่ 14 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-เมษายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 1)

ตีพิมพแลว

M.Com.Arts

การสื่อความหมายผานอินโฟกราฟกในประเด็น
การทุจริตคอรรัปชันของรายการที่นี่ Thai PBS
สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 26 เมษายน 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

The Creation Of Video Clip For Community
Tourism, Rong Kla Village, Nakhon-Thai District,
Phitsanulok Province
กลยุทธการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจโดยสื่อ
บุคคลกับพฤติกรรมการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของ
เกษตรกรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว
ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6104986 นายเกงกาจ

จตุพรกาญจนา

M.Com.Arts

6105073 นายกรวิชญ

ไทยฉาย

M.Com.Arts

5905471 นายกันติ์ตพงศ

สามารถ

5907037 นางสาวณัชชาอร

เทียนขาว

6004654 นางสาวพรหทัย

ใหมธรรม

6004800 นางสาวสรัลชนา

แกวบัวดี

6004868 นางสาวฐิติมา

ปานศรี

6004898 นางสาวอรัชพร

แจมแจง

6006271 นายธีรวัชร

ฐานาวิวัฒน

6006272 นางสาวอัญชลี
6006354 นายจาตุรนต
6006355 นางสาวอารียา

เอียดเจริญ
อัจฉรานุวัฒน
ศรีแจม

การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางสรรคสื่อ Facebook
Fanpage ของบริษัท เพกาซัส ออโตเฮาส จํากัด

การเลาเรื่อง ความหมาย และแกนจินตนาการดาน
เพศวิถีชายรักชายผานวรรณกรรมออนไลน
M.Econ.(Digital Economy) ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของ
ราคาหุน กลุมสื่อสารและเทคโนโลยี
M.Econ.(Digital Economy) Acceptance of Property Technology in Thailand
in the 4.0 Era

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วารสารเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจปริทัศน
Vol.17, No.1, January-June 2021
AU-eJournal of Interdisciplinary Research Vol.4,
Issue.2, 2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)
วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
M.Econ.(Digital Economy) Donation-Based Crowdfunding for Community Journal of Varna University of Econmics 2019, วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
Development Projects in Thailand
Vol.63, No.1
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
M.Econ.(Digital Economy) การประเมินความคุมคาในการลงทุนขุดบิทคอยน วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร วารสารวิชาการระดับชาติใน
ปที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563 ฐานขอมูลTCI(กลุม1)
M.Econ.(Digital Economy) ความเหลื่อมล้ําทางดานชีวิตดิจิทัลในประเทศไทย วารสารประชากรศาสตร ปที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือน
ธันวาคม 2562
M.Econ.(Digital Economy) Business Model Transformation in Digital Era
Asian Administration and Management Review,
Vol.2, No.2, in December 2019
M.Econ.(Digital Economy) ความคิดเห็นตอการระดมทุนดวยเหรียญดิจิทัลใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ความ
ประเทศไทย
พลิกผันของศาสตรมนุษยและสังคมในยุคดิจิทัล"
วันที่ 7 มิถุนายน 2562
M.Econ.(Digital Economy) การใชแอพพลิเคชั่นผานเศรษฐกิจแบงปนใน
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา ปที่ 8
ประเทศไทย
ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2562)
M.Econ.(Digital Economy) An Acceptance of The Financial Instruments
RSU International Research Conference 2019, 26
Trading By Artificial Intelligence: AI
April 2019
M.Econ.(Digital Economy) ปจจัยที่สงผลตอการเขาถึงเทคโนโลยีของผูสูงอายุ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และ
ในยุคดิจิทัล
เครือขายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 15 วันที่ 20 มีนาคม
2563

อยูระหวางรอการตีพิมพ
ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารวิชาการระดับชาติใน
อยูระหวางรอการตีพิมพ
ฐานขอมูลTCI(กลุม1)
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยูระหวางรอการตีพิมพ
ในบัญชี สกอ.
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ตีพมิ พแลว

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ในบัญชี สกอ.
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว
ตีพิมพแลว
ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และ
เครือขายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 15 วันที่ 20 มีนาคม
2563
International Journal of Business & Management วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
vol.7, No, 1, 2019
ในบัญชี สกอ.

6006357 นางสาวพิรุฬหรัตน

ศรีแจม

M.Econ.(Digital Economy) กลโกงการทําธุรกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล

6006473 นายนครินทร

เลิศเรืองนภา

5709950 นายเอกพจน

ราษฏรเจริญดี

5709952 นางสาวฐาปณี

นาคภูมิ

6006750 Miss.Xian Lin

Yang

6006861 Miss.Lingyao

Song

M.Econ.(Digital Economy) FINANCIAL TRANSACTIONS THROUGH
BANKING AGENCY SELECTIONS IN
THAILAND
M.Ed.(C&I)
การสรางแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูโรงเรียนโสต วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศึกษาในภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ฉบับเสริม เดือนธันวาคม
2562
M.Ed.(C&I)
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ของครูโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ฉบับเสริม เดือนธันวาคม
2562
M.Ed.(C&I)
การพัฒนาการอานออกเสียงภาษาจีนโดยใชเกม การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
คําศัพทประกอบแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนชั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 6
สิงหาคม 2562
M.Ed.(C&I)
Using Role Play in Teaching Chinese Speaking การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
Skills for A Special Purpose: A Case Study of A ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562
Perfume Company in Thailand

6006862 Miss.Mingyao

Chen

M.Ed.(C&I)

6006864 Miss.Yu-Ching

Chen

6006868 Miss.Li

Fang

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

The Use of Anchored Instruction for Chinese
Speaking Skills: A Case Study of A Travel
Agency Staff

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

M.Ed.(C&I)

Factors Influencing International Students'
Decision to Study at Taiwanese Universities

ตีพิมพแลว

M.Ed.(C&I)

A Study of Chinese University Students'
Perceptions towards Thai Language in Yunnan
Province, China

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6006869 Miss.Xiaoxing

Liu

M.Ed.(C&I)

The Application of Drawings to Enhance Chinese การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
Vocabulary Skills in Primary Three Thai Students ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

6006979 นายเสกสรร

โชคเชี่ยวชาญ

M.Ed.(C&I)

ตีพิมพแลว

6006980 นางสาวชณานันต

สุขสาคร

M.Ed.(C&I)

การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงพินอินโดยใช การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
4 วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ชุดกิจกรรมสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3
การพัฒนาความสามารถในการเขียนยอความโดย การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
4 วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ใชสื่อสิ่งพิมพจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค
STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

6006981 นางสาวภรภัทร

เฉตวงษ

M.Ed.(C&I)

การใชนิทานพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคํา
คลองจอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
6 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20
กรกฎาคม 2562

ตีพิมพแลว

6006982 นางสาวสุพรรณี

บุญถึง

M.Ed.(C&I)

การพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทลัย การประชุมวิชาการระดับชาติ
โปรแกรมภาษา JAVASCRIPT BLOCK EDITOR ธุรกิจบัณฑิตย ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 21
โดยใช บอรด MICRO : BIT กลุมสาระการงาน มิถุนายน 2562
อาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ตีพิมพแลว

6006984 นางสาวญาณิศา

ซุนศรี

M.Ed.(C&I)

การพัฒนาทักษะความคลองแคลววองไวในการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 DIGITAL การประชุมวิชาการระดับชาติ
เลนกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา TECHNOLOGY FOR SUBSTAINBLE
ตอนปลาย โดยการใชโปรแกรมการฝกตาราง 9 ชอง WELLBEING AND SMART SOCIETY
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ตีพิมพแลว

6006985 นางสาวสินีนาฏ

ภูนอย

M.Ed.(C&I)

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปยโนตามรูปแบบการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
สอนทักษะการปฏิบัติเปยโนเบื้องตนโดยใชโนต ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
ดนตรีสากลแบบกราฟกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6007031 นายเกียรติกุล

รตนโพธิชัย

M.Ed.(C&I)

การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคํา
มาตราแมกดที่ไมตรงมาตราโดยใชแผนผัง
ความคิดรวมกับการจัดการเรียนรูเปนทีม สําหรับ
ผูตองขังเรือนจํากลางสมุทรปราการ

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
4 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ตีพิมพแลว

6105769 Mr.Chhimi

Dorji

M.Ed.(C&I)

14TH National and International Sripatum
Conference (SPUCON2019) 19 December 2019

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6105770 Miss.Tshering

Denkar

M.Ed.(C&I)

The Use of Project-Based Learning Approach in
Teaching Science to Grade VI Students in a
Bhutanese Classroom
TEACHERS' PERCEPTIONS OF EARLY
CHILDHOOD CARE AND DEVELOPMENT
CENTERS: EFFECTS ON PRE-PRIMARY
STUDENTS IN BHUTAN

St.Theresa Journal of humanities and Social
Sciences, Vol.5, No.2 July-December 2019

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(ฐาน 2)

ตีพิมพแลว

6105771 Mr.Namkha

Wangdi

M.Ed.(C&I)

แรงจูงใจในการเรียนภาษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ประเทศภูฏาน

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(ฐาน 2)

ตีพิมพแลว

6105772 Mr.Tenzin

Jamtsho

M.Ed.(C&I)

THE USE OF GAMES INCORPORATING
MANIPULATIVES IN TEACHING
GEOMETRY TO GRADE SIX BHUTANESE
STUDENTS

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภ ปที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
2562
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภ ปที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(ฐาน 2)

ตีพิมพแลว

6105773 Mr.Damber Singh

Mongar

M.Ed.(C&I)

วารสารวิชาการราชภัฏพระนคร ปที่ 11 ฉบับที่ 1
THE USE OF ANIMATED MOVIES TO
ENHANCE NARRATIVE WRITING SKILLS เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
OF GRADE SIX BHUTANESE ESL STUDENTS

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(ฐาน 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6105774 Mr.Norbu

Kezang

M.Ed.(C&I)

Walailak Journal of learning Innovations
Volume.6 Number 1 January-June 2020

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(ฐาน 2)

ตีพิมพแลว

6105775 Miss.Cheki

Wangmo

M.Ed.(C&I)

The Application of Place-based Inquiry Approach
on Grade 6 Bhutanese Students in Learning
Environmental Science
The Use of Numbered Heads Together (NHT) on
the Learning Achievement of Bhutanese Grade
Six Students in Science

14TH National and International Sripatum
Conference (SPUCON2019) 19 December 2019

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6105776 Mr.Budha Singh

Tomang

6105777 Miss.Lhadon

M.Ed.(C&I)

Application of Content and Language Integrated Walailak Journal of learning Innovations
Learning (CLIL) Approach for English Learning Volume.6 Number 1 January-June 2020
of Secondary School Bhutanese Students

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(ฐาน 2)

ตีพิมพแลว

M.Ed.(C&I)

The Use of Visual Imaginary Strategy to Enhance
English Reading Comprehension Skills of Grade
Four Bhutanese Students.
THE USE OF GRAPHIC ORGANIZERS IN
TEACHING HISTORY TO GRADE SEVEN
STUDENTS IN BHUTAN
ความพึงพอใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนวัดปางิ้ว สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

14TH National and International Sripatum
Conference (SPUCON2019) 19 December 2019

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

St.Theresa Journal of humanities and Social
Sciences, Vol.5, No.2 July-December 2019

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(ฐาน 2)

ตีพิมพแลว

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 8
ฉบับที่ 31 ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6105779 Miss.Pema

Wangzom

M.Ed.(C&I)

6006993 นายทิพากร

บุญแกว

M.Ed.(EA)

6006994 นางสาวกรรณิกา

โกสันเทียะ

M.Ed.(EA)

การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 8
ฉบับที่ 30 ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6006995 นายธีรวัฒน

อนันบุตร

M.Ed.(EA)

การมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของ
ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 7
ฉบับที่ 29 ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6006996 นายจิรายุ

คําพิมพ

M.Ed.(EA)

ความตองการจําเปนในการพัฒนาวินัยนักเรียน
ดานความรับผิดชอบโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 7
ฉบับที่ 28 ประจําเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

6006997 นางสาวภูษณิศา

มวงเกษม

M.Ed.(EA)

สภาพที่เปนจริงและสภาพที่พึงประสงคของระบบ วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 8
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน ฉบับที่ 30 ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2563
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6006998 นายชลทิตย

ตั้งวิจิตร

M.Ed.(EA)

แนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนสามโคก สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดปทุมธานี

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 8
ฉบับที่ 31 ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6006999 นายยินดี

ฮานาฟ

M.Ed.(EA)

6007000 นางสาวรสสุคนธ

ทวมอุปถัมภ

M.Ed.(EA)

6007001 นายประกิจ

ชอบรู

M.Ed.(EA)

6007004 นางสาวเพชรรัตน

วงศคํา

M.Ed.(EA)

6007005 นางสาวหทัยชนก

พิชัยชวง

M.Ed.(EA)

6007007 นางสาวนัตสวีร

ทานไธสง

M.Ed.(EA)

6007008 วาที่รอยตรีหญิงวนิดา

พัฒเพ็ง

M.Ed.(EA)

6007009 นางสาวกนกพร

พอกพูน

M.Ed.(EA)

6007012 นางสาวมยุรฉัตร

พูนธนสวัสดิ์

M.Ed.(EA)

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 8
ฉบับที่ 31 ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 8
ฉบับที่ 31 ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 7
ฉบับที่ 28 ประจําเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี
การศึกษาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูใน
โรงเรียนการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 7
ฉบับที่ 29 ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 8
ฉบับที่ 30 ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

ความตองการจําเปนในการนิเทศภายในดาน
วิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 8
ฉบับที่ 30 ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 8
ฉบับที่ 30 ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 8
ฉบับที่ 30 ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ปที่ 7
ฉบับที่ 29 ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

แนวทางการสงเสริมการมีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม
สําหรับครูโรงเรียนสามโคก สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดปทุมธานี
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผูนําทางเทคโนโลยี
ของครูโรงเรียนสามโคกสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดปทุมธานี

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอดอนเจดีย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
5709372 นาวาเอกภพธร

วิเชียรกร

M.Ed.BE.

5710556 Mrs.CATHERINE

LADDAWAN

M.Ed.BE.

5907437 Miss.Peng

Chen

M.Ed.BE.

6105685 MISS. JI XIA

LIU

M.Ed.BE.

6006782 นางสาวชลธิชา

เลิศวิสุทธินันท

M.Ed.C&I

6006867 นางสาวกนกวรรณ

ฉัตรแกว

M.Ed.C&I

6006919 นางสาวบุศราภรณ

งามมานะ

M.Ed.C&I

6105109 นายกานตพงศ

จันทรทอง

M.Ed.C&I

งานประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร
วิชาการ 2019 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมทางวิชาการ และเผยแพรผลงานวิจัย
คัดสรรสาขาวิชาศึกษาศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 4
หัวขอการศึกษายุค "Digital Disruption in
Education" วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

The Effects of Game Teaching to Enhance
English Speaking Skills of Students at an Inner
Mongolia Primary School in China

การประชุมวิชาการ และเผยแพรผลงานวิจัยคัด
สรรสาขาวิชาศึกษาศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 4
หัวขอการศึกษายุค "Digital Disruption in
Education" ในวันที่ 1-2 เดือนกุมภาพันธ 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

The Use of Role Plays to Enhance English
Speaking Skills of Grade 7 Chinese Students
การพัฒนาความสามารถในการแตงบทรอยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ โดยใชแบบฝกทักษะรวมกับ
เกม Kahoot ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

RSU International Conference 2020, 1 May 2020 การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วารสารวิชาการระดับชาติใน
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ปที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)
กันยายน-ธันวาคม 2563

ตีพิมพแลว

ผลของการเรียนรูแบบรวมมือและเทคนิคการ
แขงขันตอการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
เตรียมทหาร ชั้นปที่ 3
THE EFFECTS OF TEACHING VOWEL
PHONOGRAMS TO IMPROVE ORAL
READING SKILLS OF FOURTH-YEAR
STUDENTS AT A PRIVATE UNIVERSITY

อยูระหวางรอการตีพิมพ

การจัดการเรียนรูเชิงรุกในยุคประเทศไทย 4.0 ของ วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคมเมษายน 2564)
การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ
วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 16
สําคัญภาษาอาหรับ โดยใชเทคนิคการเรียนแบบ ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)
รวมมือในการอานและการเขียน: CIRC ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห สาระ วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปที่ 10 ฉบับที่ 2
ประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปารวมกับการ
โคช

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 1)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
ความตองการและความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการการศึกษาของนักศึกษาจีนตอหลักสูตร
นานาชาติในมหาวิทยาลัยเอกชน ก
ความตองการจําเปนตอการใชบริการหองสมุดของ
โรงเรียนพระอินทรศึกษา(กลอมสกุลอุทิศ)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 12 ฉบับที่ 1 วารสารวิชาการระดับชาติใน
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
ฐานขอมูลTCI (กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารวิจัย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ปที่ วารสารวิชาการระดับชาติใน
13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
ฐานขอมูลTCI (กลุม 1)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6006808 Miss.XIAO

YING JIANG

M.Ed.EA.

6007013 นางสาวฤทัยทิพย

ประชาสุข

M.Ed.EA.

5709246 นายจุลศักดิ์

ทําเนาว

M.Eng.CE.

พฤติกรรมการถายแรงลงบนเสาเข็มบานแบบผนัง การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
รับน้ําหนักชนิดแผนคอนกรีตหลอสําเร็จ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปการศึกษา 2561 วันที่ 16
สิงหาคม 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5809219 นางสาวกัญญพิชญา

ตั้งสกุลเดิม

M.Eng.ECE.

การศึกษาสายอากาศไดโพลบนแผนวงจรพิมพ
แถบความถี่กวาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5907919 นางสาวฐิตารีย

คาคลอง

M.Eng.ECE.

ตีพิมพแลว

5807773 นายสิรภพ

รมพฤกษ

M.F.A.Computer Art

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ

6005612 นางสาวอพัชยา

รัตนบุรี

M.F.A.Computer Art

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6005849 นายอํานาจ

ปญจขันธ

M.F.A.Computer Art

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6105205 นางสาวธิชากร

เตือนวีระเดช

M.F.A.Computer Art

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6105229 นางสาวธนพร

งามวิจิตร

M.F.A.Computer Art

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6105269 นายพินิจ

อยูวงษตระกูล

M.F.A.Computer Art

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

ECIT-CARD 2016 การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกตครั้งที่ 8 วันที่ 27-29
กรกฎาคม 2559
A Dual Band Dipole Antenna for WiFi
Ieecon2019 The 7th International Electircal
Applications
Engineering Congress 6-8 March 2019
โครงการออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อสงเสริม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
การทองเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว
ประจําป 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสะทอน
พฤติกรรมและมุมมองที่ดีของการอยูรวมกันอยาง ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
มีความสุขในอาคารชุด
การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยศึกษาแนวคิด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
และรูปแบบของศิลปะมินิมอลอารต
ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
โครงการออกแบบแอนิเมชันที่สงเสริมการอยู
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
รวมกันของคนตางวัย
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
การศึกษาเรื่องการผลิตสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อ
รณรงคการลดขยะพลาสติกภายใตแนวคิดการแปร ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ใชใหม
การสรางสื่อโมชั่นสถาปตยกรรม 3 มิติ วัดพระศรี งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
สรรเพชญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6105270 นางสาววาวี

พรสิริภักดี

M.F.A.Computer Art

6105360 นางสาวณัชชา

ธนาวรานนท

M.F.A.Computer Art

6105384 นายณัฏฐกิตติ์

ธาราเวชรักษ

M.F.A.Computer Art

6105456 นายอิลฮัม

วรรณอาลี

M.F.A.Computer Art

6105673 นายชลัช

โกตระกูล

M.F.A.Computer Art

6005385 นางสาวเมริษา

จิ๋วประดิษฐกุล

M.F.A.Design

6005488 นายฐัชชนม

วรพิพัฒน

M.F.A.Design

6005857 นางสาวนภษร

รัฐธนานันท

M.F.A.Design

6005942 นางสาวอรญา

จันทรเกตุ

M.F.A.Design

6006217 นางสาวกัลยาภัสร

รสิเสฏฐกุล

M.F.A.Design

การออกแบบภาพยนตรแอนิเมชัน 2 มิติขาวดํา
เพื่อใหกําลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโนมเปนโรค
ซึมเศรา
การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสะทอนใหเห็น
ผลกระทบจากการเลี้ยงดูบุตร โดยใชสื่อเทคโนโลยี
การศึกษาและการผลิตสื่อภาพยนตรโฆษณาโดยใช
เทคนิคพิเศษเพื่อสะทอนเอกลักษณของผาไหม
ไทยสูสากล
การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟค 2 มิติเกี่ยวกับ
ประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลามที่มี
ประวัติศาสตรและเหตุการณสําคัญตอโลก
การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ผลกระทบ
จากการทิ้งขยะมูลฝอยสูทองทะเลไทย

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562
องคประกอบการเลาเรื่องผานแสงและเงา
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562
การทดลองการปรับเปลี่ยนรูปแบบของขนมหวาน การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
จากประสบการณ
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562
ทฤษฎีไมเชิงเสนสําหรับการสํารวจการเลาเรื่อง การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562

การสังเคราะหความแตกตางของวัสดุ เพื่อ
สรางสรรคเครื่องประดับ

การผอนคลายในหองทํางานสมัยใหม

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6006448 นางสาวณัฎฐกานต

ลี้อัครภูมิ

M.F.A.Design

การสรางการรับรูของสังคมผานการเพิ่มมูลคาของ การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
สิ่งเหลือใช
ครั้งที่ 14 ประจําป 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ตีพิมพแลว

6006892 Mr.Miquel

Padres Gonzalez

M.F.A.Design

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6006260 นายบัญชา

คชทองคํา

M.I.S.SMT.

Enchancing dog and human relationship by
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
developing a dog-human centric concept design. ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการ วารสารรังสิตสารสนเทศ ปที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือน
ยอมรับและการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอพฤติกรรม กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
การใชงานแอปพลิเคชัน Weloveshopping ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

6102308 นายธนกร

สกลกูล

M.I.S.SMT.

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อ
กางเกงยีนสผานเพจเฟซบุกของผูบริโภคใน
ประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากร
วิชาการ ประจําป 2019 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6102313 นางสาวอติพร

พลอยศรี

M.I.S.SMT.

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจในการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
ซื้อซ้ําสินคา พรีออเดอรผานอินสตาแกรมของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6102317 นางสาวภัสรสรัณ

วงษทองวิศว

M.I.S.SMT.

THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF
PURCHASE INTENTION OF
INTERNATIONAL TOUR PACKAGES ON
WEBSITE ON CONSUMERS IN BANGKOK
AND METROPOLITAN REGION

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6102322 นางสาวนัฏฐา

ชาญเลขา

M.I.S.SMT.

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อ
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน ปที่ 10 ฉบับที่ 1
ออยลทําความสะอาดผิวหนาผานเพจเฟชบุก ของ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
ผูบริโภคในประเทศไทย

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

2nd Humanities and Social Sciences Research
Promotion Network National and International
Conference, 28 June 2019

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6104346 นายอลงกรณ

เชาวสกู

M.I.S.SMT.

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจในการ วารสาร มรจ พุทธปญญาปริทรรศน ปที่ 4 ฉบับที่ 2 วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)
ใชบริการรับชมละครภาพยนตรผานวิดีโอสตรีมมิ่ง เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562
เน็ตฟลิกซของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

6104420 นางสาวฉัตรพร

โพธิ์ชัย

M.I.S.SMT.

Causal Relationship Model of Online Repurchase 2nd Humanities and Social Sciences Research
Promotion Network National and International
Intention in Whey Protein Supplement on
Facebook Pages of the Consumers in Bangkok Conference, 28 June 2019
and Metropolitan Area.

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6104460 นางสาวกิตติยา

เผาจินดา

M.I.S.SMT.

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจใช
การประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากร
วิชาการ ประจําป 2019 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
บริการเรียกรถแท็กซี่ผานแอปพลิเคชันอยาง
ตอเนื่องของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6104461 นายเกรียงไกร

แสงเพ็ชร

M.I.S.SMT.

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อคอร การประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากร
สเรียนออนไลนผานเฟชบุกของผูบริโภคในเขต วิชาการ ประจําป 2509 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6104718 นางสาวพันธกานต

ทศแสนสิน

M.I.S.SMT.

วารสารบัณฑิตศาสน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช วารสารวิชาการระดับชาติใน
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุพฤติกรรมการ
บอกตอแบบปากตอปากในการเลือกซื้ออาหารสัตว วิทยาลัย ปที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)
2562
เลี้ยงผานเฟซบุกของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

6104981 นายตนุภัทร

ทองคําใส

M.I.S.SMT.

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจใช
การประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากร
บริการจางถายภาพซ้ําผานเพจเฟซบุกของผูบริโภค วิชาการ ประจําป 2019 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

6202892 รอยตรีศุภสัณห

กิดสวัสดิ์

M.I.S.SMT.

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของทฤษฎีรวม
การยอมรับและการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ
พฤติกรรมการสื่อสารภายในองคกรผานโซเชียล
มีเดียของขาราชการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัย(สาขามนุษยศาสตร วารสารวิชาการระดับชาติใน
และสังคมศาสตร) ปที่ 12 ฉบับที่ 24 เดือน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 1)
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ตีพิมพแลว

อยูระหวางรอการตีพิมพ

ตีพิมพแลว

อยูระหวางรอการตีพิมพ

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6203508 นางสาวอรุณโรจน

กุลสิริบวร

M.I.S.SMT.

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจใช
บริการถายภาพรับปริญญาผานเฟซบุกของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน ปที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารวิชาการระดับชาติใน
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6203744 นางสาวกุลนิษฐ

พงศพันธุพณิชย

M.I.S.SMT.

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจใชบริการ วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน ปที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารวิชาการระดับชาติใน
เทรนเนอรออนไลนผานโซเชียลมีเดียของผูบริโภค เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6203748 นายวิชาญ จันทรสอน

จันทรสอน

M.I.S.SMT.

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการ วารสารรังสิตสารสนเทศ ปที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน
ยอมรับและการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอพฤติกรรม กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
การใชงานแอปพลิเคชัน Weloveshopping ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6203750 นางสาวสุทธิดา

บัวศรี

M.I.S.SMT.

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจในการ วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน ปที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)
ซื้อซ้ําสินคาผานแอปพลิเคชันของผูบริโภคในเขต เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6204095 นายยงยุทธ

นิลเปลงแสง

M.I.S.SMT.

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการตัดสินใจใช
บริการออกแบบกราฟกผานเฟซบุกของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6204097 นางสาวเทียนวสา

สิงคิพร

M.I.S.SMT.

วารสารบัณฑิตศาสน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2563
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความภักดีในการ วารสารบัณฑิตศาสน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
ใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันของผูบริโภค วิทยาลัย ปที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2563
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6204117 นางสาวรัตนา แซลิ้ม

แซลิ้ม

M.I.S.SMT.

วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน ปที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารวิชาการระดับชาติใน
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6204119 นายธวลิตร

เพชรพิสิฐโชติ

M.I.S.SMT.

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน ปที่ 24 เลมที่ 3 เดือน วารสารวิชาการระดับชาติใน
กันยายน-ธันวาคม 2563
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการตัดสินใจใช
บริการออกแบบโลโกผานเฟซบุกของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความภักดีในการ
ติดตามเพจเฟซบุก เอฟซี บาเยิรน มิวนิค ทีเอชใน
ประเทศไทย

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6204312 นางสาวอรวรรณ

สุทธพงศสกุล

M.I.S.SMT.

อิทธิพลของประสบการณและความพึงพอใจที่มี วารสารการประชาสัมพันธและการโฆษณา ปที่ 13 วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 1)
ผลตอความภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปาก ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563
ทางอิเล็กทรอนิกสในการซื้อสินคาผานแอปพลิเค
ชันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6204313 นางสาวสุภาวิณี

หาญชิงชัย

M.I.S.SMT.

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุการตัดสินใจซื้อ วารสารบัณฑิตศาสน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วารสารวิชาการระดับชาติใน
สลากกินแบงรัฐบาลผานเพจเฟซบุกของผูบริโภค วิทยาลัย ปที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2563

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6204347 นายชวดล

นุตะเอกวุฒิ

M.I.S.SMT.

อิทธิพลของการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน การ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัย(สาขามนุษยศาสตร วารสารวิชาการระดับชาติใน
สื่อสารแบบปากตอปากผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มี และสังคมศาสตร) ปที่ 12 ฉบับที่ 24 เดือน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 1)
ผลตอความภักดีในตราสินคาและความตั้งใจซื้อ กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
สินคาผานแอปพลิเคชันของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อยูระหวางรอการตีพิมพ

6204388 นางสาวรวิกานต

แกวภักดี

M.I.S.SMT.

อิทธิพลของการออกแบบภาพโฆษณาที่สงผลตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรมของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

6104111 นางสาวณัฐณิชา

เพ็งกรูด

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ เกี๊ยวฟวชั่น

6104112 นางสาวพิพรพรรณ

โชคเจริญนพคุณ

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ เอเชียออโตแอร

6104115 นายเทวฤทธิ์

ปนลายนาค

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ เวรี่เวล คารแคร

วารสารนิเทศศาสตร ปที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 1)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแลว

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6104116 นางสาวอภิษฎา

กฤษณสุวรรณ

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ รานกาแฟและสวนผักไฮโดรโปนิกส

6104117 นายกิตติ

ออนประสพ

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ รานนิยมศิลป

6104118 นางสาวหัทยา

เพื่อนงาม

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ วีระศักดิ์ ฟารม

6104119 นางสาวจุฬาลักษณ

เดชะราช

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ น้ําพริกครัวสุราษฎร

6104120 นางสาวอริศรา

จังพานิช

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ รานอาหารครัวสุราษฎร

6104121 นางสาวอฑิตยา

สุตธรรม

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ กระเปาแบรนด ATARA

6105231 นางสาวพิณพร

วรรณโสกเชือก

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ ป.อะไหลยนต

6105750 นางสาวธัญญรักษ

ดําริสถลมารค

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ โฮมเมด เบเกอรี่ แอส ยู วิช

6105751 นางสาวดวงกมล

มหาพล

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ โรงงานชําแหละชิ้นสวนไกสด

6105753 นางสาวณิชาภัทร

ดิตตศรี

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ รานอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6105781 นางสาวลลิตต

โชติพนิชเศรษฐ

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ ธุรกิจหมอนไนทตี้ไนท

6105782 นางสาวนิรชา

วิทยากาศ

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ บานเอนกาย อพารทเมนท

6105783 นางสาวอรุณี

จันทรวรินทร

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ แบรนดเสื้อผา Koii

6105784 นางสาวนภัสนันท

บุญภา

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ รานขนมไทย โฮมเมด ปนรัก

6105785 นายกันตภณ

เกษมสุข

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ อพารทเมนท เกษมสุข เพลส

6105794 นายอนันตชัย

ดีคํา

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ จัดงานวิวาหครบวงจร

6105797 นางสาวธันยพร

ชาวกําพรา

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ รานอาหาร นาบุญ พื้นบานภาคใต

6105826 นางสาวสุธชา

เงินเนตร

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ Hermoso Jewelry

6105833 นางสาวโศภิษฐา

สืบศิริวิริยะกุล

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ COCONUT HOUSE RESORT

6105874 นายณัชพล

สุจิรพัฒนพงษ

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ ราน 39 Wash

วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6105875 นายอรรถพนธ

แจมขุน

6105876 นายเฉลิมศักดิ์

เหลืองเสงี่ยม

6106021 นางสาวสุวนันท

โสมโสรส

6106022 นางสาวปญจพร

โสมโสรส

M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ สนามฟุตบอลหญาเทียม Golden Field วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ ยูเฮาส อพารทเมนท
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ ซีแคท คาเฟ
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
M.M.(Entrepreneurship) แผนธุรกิจ รานหมาลา ชาบู
วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 6 ฉบับที่ วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ
M.Music
การฝกซอมเปยโนเพื่อการแสดงเดี่ยวในบทเพลง การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ของโยฮันน บาค: เพรลูดแอนดฟวก ในบันได
ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562
เสียงดีเมเจอร หมายเลข 874 ลูดวิก ฟาน เบโทเฟน:
โซนาตา หมายเลข 1 ลําดับที่ 27 ในบันไดเสียง
อีแฟล็ตแมเจอร และ โคลด เดอบูซี: เอทูดหมายเลข
1 ในบันไดเสียงซีเมเจอร

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

5708751 นางสาวจินตนา

พิสุทธิ์เสรีวงศ

5708806 นางสาวนัชชา

กูเกียรติกาญจน

M.Music

แนวทางการบรรเลงไวโอลินบทเพลงวินเทอร
ประพันธโดย อันโทนิโอ วิวัลดี

วารสารศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วารสารวิชาการระดับชาติใน
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562
ฐานขอมูล TCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

5709452 นางสาวศุภานัน

กอนจันทร

M.N.S.

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปที่ 25 ฉบับที่ 3
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)

ตีพิมพแลว

5709598 นางพัชรินทร

เชื่อมทอง

M.N.S.

ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการความปวด
และการฟนฟูสภาพในผูปวยที่เขารับการผาตัด
เปลี่ยนขอเขาเทียม
ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและใหความรูตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ําตาลสะสม
ในเลือดในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม

วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ ปที่ 43 ฉบับที่ วารสารวิชาการระดับชาติใน
1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
ตีพิมพแลว

5709692 นายอาณัติ

วรรณะ

M.N.S.

การรับรูและการจัดการเมื่อมีสัญญาณเตือนในผูที่ วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปที่ 2
เสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ฉบับที่ 2 เดือนมกรคม-เมษายน 2563

วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่งกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

5709693 นางสาวพรพิมล

กรกฎกําจร

M.N.S.

ความรู ความเสี่ยงตอกลุมอาการหัวใจขาดเลือด วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก(ประเทศ
ไทย) ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ป 2563
เฉียบพลัน และพฤติกรรมสุขภาพของผูปวย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในเขตอําเภอ
เมืองเชียงราย

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)

5710101 นางสาวพรนภา

วงศธรรมดี

M.N.S.

คุณภาพการจัดการดูแลผูที่มีภาวะติดเชื้อในกระแส วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปที่ 1
เลือดที่หนวยงานอายุรกรรม
ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่งกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแลว

5807905 นางสาวธนัญญา

ยอดยิ่ง

M.N.S.

สุนทรานนท

M.N.S.

5807088 นางสุภา

ศรีโพธิ์เจริญ

M.P.A.

วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ ปที่ 42 ฉบับที่
4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร ปที่ 39 ฉบับที่ 4
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของ
การบริหารจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน ครั้งที่ 5 วันที่ 23
พฤษภาคม 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)
วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI(กลุม 1)
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5807923 นางนิตยา

ความตองการความรูและการสนับสนุนของผูปวย
มะเร็งระยะลุกลามที่ไดรับเคมีบําบัด
ความทุกขใจและคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็ง
ระยะลุกลามที่ไดรับเคมีบําบัด
นโยบายภาครัฐ กับการสงออกสินคาเกษตรไทย
กรณีศึกษากลวยไมไทย

5807623 รอ.หญิงฐิวดี

ปานแกว

M.P.A.

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
เครือขายขาวภาคประชาชนกองทัพอากาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของ การประชุมวิชาการระดับชาติ
การบริหารจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน ครั้งที่ 5 วันที่ 23
พฤษภาคม 2563

ตีพิมพแลว

5808549 นางสาวนภาพร

ทองคํา

M.P.A.

วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วารสารวิชาการระดับชาติใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปที่ 17 ฉบับที่ 1 ฐานขอมูล TCI (กลุม 2)
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

ตีพิมพแลว

6005183 นายจีรภัทร

ชูจันทร

M.P.A.

วัฒนธรรมองคการในดานการปฏิบัติงานบริการ
ของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน)
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ของ
เทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎรธานี

วารสารรัชตภาคย ปที่ 14 ฉบับที่ 35 เดือนตุลาคม- วารสารวิชาการระดับชาติใน
ธันวาคม 2563
ฐานขอมูลTCI(กลุม2)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

อยูระหวางรอการตีพิมพ

ตีพิมพแลว
ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6006920 นางสาวรังสิมา

กรทองสกล

M.P.A.

6006965 นางสาวศศิมาภรณ

สุวรรณดี

M.P.A.

6007045 นายจักรกฤษณ

หมื่นขัติย

M.P.A.

5709696 ร.ต.อ.ศุภโชค

พอคาไทย

M.P.A.CJA.

5709698 นายธัชนนท

สวางศรี

5709702 นางสาวภัทรชมน

การศึกษานโยบายเรียนฟรี 15 ป กรณีศึกษา
รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ปที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2562
ประสิทธิผลของนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว วารสารUMT-POLY Journal ปที่ 17 ฉบับที่ 1
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
วัฒนธรรมองคการมีผลตอการปฏิบัติงานของ
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของ
พนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) การบริหารจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน ครั้งที่ 5 วันที่ 23
พฤษภาคม 2563

วารสารที่มีผูเชี่ยวชาญรวม
กลั่นกรองบทความและ
หลักสูตร/คณะยอมรับ

ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)
การประชุมวิชาการระดับชาติ

อยูระหวางรอการตีพิมพ

แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการตกเปน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
เหยื่อในคดีลักทรัพยในเคหสถาน กรณีศึกษา หมู ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
บานจัดสรร ในตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปมุมธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

M.P.A.CJA.

การศึกษาแนวทางการใชมาตรการลงโทษ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ระดับกลาง: กรณีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
สําหรับงานควบคุมความประพฤติในประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

ชื่นสํานวล

M.P.A.CJA.

เรื่องแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการ
กระทําผิดซ้ําของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาใน
พื้นที่ ตําบลเพชรละคร อําเภอหนองไผ จังหวัด
เพชรบูรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5709710 ร.ต.อ.ธงไทย

ไพเราะ

M.P.A.CJA.

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5709711 รอยตํารวจเอกนพพร

หิรัฐรักษ

M.P.A.CJA.

การแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทดวยทฤษฎี
อาชญาวิทยา: กรณีศึกษาสถานประกอบการบน
ถนนขาวสาร
การศึกษาสาเหตุและรูปแบบการกอเหตุ
อาชญากรรม: ลักษณะการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การปลนรถขนเงิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
M.P.A.CJA.

ปญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในการ การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2562 วันที่ 2
สิงหาคม 2562
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 : กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธร
เมืองสระแกว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5710889 รอยตํารวจเอกหญิงหทัยชนก พิมพะกุล

M.P.A.CJA.

สาเหตุของการตกเปนเหยื่อในคดีฉอโกงซื้อขาย
ออนไลน

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5710890 รอยตํารวจโทอนัญวัฒน

รัตนวิชัย

M.P.A.CJA.

THE PERFORMANCE ON THE PREVENTION RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES วารสารวิชาการระดับ
AND SUPPRESSION OF ADDICTION BY THE AND HUMANITIES (RASH) Volume 6 Number นานาชาติที่มหาวิทยาลัยใหการ
รับรอง
BORDER PATROL POLICE ATTACHED: A 2 (July - December 2019)
CASE STUDY OF BORDER PATROL POLICE
COMPANY 327,CHIANGRAI PROVINCE

5808463 นางสาววิชชุดา

อุชุวิจารย

M.P.A.CJA.

5808465 พันตํารวจตรีมรุตพงศ

วิเชียรศรี

M.P.A.CJA.

5808468 รอยตํารวจโทณัฐกร

เทียนจันทร

M.P.A.CJA.

5808506 วาที่พันตํารวจเอกดิฐภัทร

บวรชัย

M.P.A.CJA.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม
2563
การใชกลองวงจรปด CCTV เพื่อลดปญหา
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาชญากรรม: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
สาเหตุและปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมรุนแรงของ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
การทุจริตของขาราชการตํารวจ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู
สังคมธรรมาธิปไตย" วันที่ 22 มิถุนายน 2561

5808512 รอยตํารวจเอกณัฐวุฒิ

ธนจินดา

M.P.A.CJA.

5710887 ร.ต.อ.พิชชากร

ภูสันต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การมีสวนรวมของคณะกรรมการการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตํารวจ กรณีศึกษา
สถานีตํารวจเตาปูน

ทัศนคติของประชาชนตออาชญากรรมประเภทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
เสพติด
ประจําป 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

อยูระหวางรอการตีพิมพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ของพนักงานสอบสวน: กรณีศึกษาสถานี
ตํารวจภูธรคูคต
แนวทางการปองกันและปราบปรามยาเสพติดที่มี
ประสิทธิภาพในพื้นที่จังหวัดแพร
ทัศนคติของประชาชนตอการรัฐประหาร พ.ศ.
2557: กรณีศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 ประจําป 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ตีพิมพแลว

5808544 ร.ต.อ.ภารดา

ตันติรุงอรุณ

M.P.A.CJA.

5808573 ร.ต.อ.สัจจะพันธุ

สุนทรธีมากร

M.P.A.CJA.

6006854 นายเจตริน

เชยประเสริฐ

M.P.S.

6007037 นางสาววรุฬฬทิพย

สุทธิประเสริฐ

M.P.S.

ทัศนคติของประชาชนตอการดําเนินงานตามนโน การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 ประจําป 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563
บายเรงดวนของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร
โอชา พ.ศ.2562: กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี

6105058 นายภาคภูมิ

แสงพลอย

M.P.S.

ปจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน:
กรณีศึกษา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดเพชรบุรี เขตการเลือกตั้งที่ 2 พ.ศ.2562

6105135 นายทรงชัย

ศรีชาย

M.P.S.

บทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
หัวหนาพรรคอนาคตใหม พ.ศ.2561-2562
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

6105312 นางสาววลัยพรรณ

พรวงศเลิศ

M.P.S.

ทัศนคติของประชาชนตอบทบาทดานเศรษฐกิจ 11th National and International Conference on การประชุมวิชาการระดับชาติ
Humanities and Scial Sciences, 25-26 May 2020
ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา พ.ศ.
2557-2562: กรณีศึกษา เทศบาลนครระยอง อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ตีพิมพแลว

6105316 นายสุรชัย

โตเรืองศรี

M.P.S.

ตีพิมพแลว

6105649 นางสาวปวีณนุช

ยิ้มภักดี

M.P.S.

พรรคประชาชาติในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม พ.ศ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต การประชุมวิชาการระดับชาติ
2562
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ปจจัยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ครั้งที่ 15 ประจําป 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.
2562 กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 4

11th National and International Conference on การประชุมวิชาการระดับชาติ
Humanities and Scial Sciences, 25-26 May 2020

อยูระหวางรอการตีพิมพ

อยูระหวางรอการตีพิมพ

ตีพิมพแลว

อยูระหวางรอการตีพิมพ

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.
2562
นโยบายคนไรรัฐสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ
จันทรโอชา (พ.ศ.2557-2562)
Antifungal effect of Sena tora (L.) Roxb. Seed
extract againt Microsporum gypseum.
Simultaneous determination of physcion and
chrysophanol in Senna tora seed extract by thin
layer chromatography (TLC) - densitometric
methd

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
RSU International Research Conference 2017, 27
April 2017
Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2017,
Vol.41 (Supplement Issue)

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
วารสารวิชาการนานาชาติใน
ฐานขอมูลสากลอื่นๆ

ตีพิมพแลว

6105807 นางสาวธนัญญา

สุนทรอภิชาติ

M.P.S.

6105810 นางสาวบงกชลักษณ

มากดํา

M.P.S.

5709381 นายณฐวรรธน

จันคณา

M.Pharm.

5709381 นายณฐวรรธน

จันคณา

M.Pharm.

6006502 นางสาวศจี

ทวีกิจพัฒนภักดี

M.Pharm.

Abalone Collagen Extracts Potentiate Stem Cell
Properties of Human Expidermal Keratinocytes

5906964 นายหริศ

เหลาวิทยวงศ

M.S.I.T.

6th International Conference on Networking and การประชุมวิชาการระดับ
SPAM MAIL FIL TERING USING
INFORMATION EXTRACTION STOP-WORD Computer Application, September 25th-26th, 2018 นานาชาติ
REMOVAL AND CLASSIFICATION
TECHNIQUES

ตีพิมพแลว

6004551 นายบัวเรียน

สูงพล

M.S.I.T.

Developing Independent Study and Tesis
Information Systems (IT IS) Based on Spiral
Model

51st International Conference Los Angeles, USA, การประชุมวิชาการระดับ
18th-19th April, 2019
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6005549 นายณพล

ศิริภิบาล

M.S.I.T.

2019 International Conference on Management การประชุมวิชาการระดับ
A COMPARATIVE STUDY OF OBJECT
RECOGNITION TECHNIQUES: SOFTMAX, Science and Industrial Engine, May 24-26, 2019 นานาชาติ
LINEAR AND QUADRATIC DISCRIMINANT
ANALYSIS BASED ON CONVOLUTIONAL
NEURAL NETWORK FEATURE
EXTRACTION

ตีพิมพแลว

6105786 นางสาวฐิตินันท

อนุสรณ

M.S.I.T.

การพยากรณการเลือกกลุมคณะในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยใช
เทคนิคการทําเหมืองขอมูล

Marine drugs volume 17, Issue 7, July 2019

วารสารรังสิตสารสนเทศประจําป 26 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ในบัญชี สกอ.

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

อยูระหวางรอการตีพิมพ

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6105835 นายพจนประพันธ

โชคลิขิตอํานวย

M.S.I.T.

Design Smart Home Hydroponic Gardening
System Using Raspberry PI 3

RESEARCHFORA 51st International Conference การประชุมวิชาการระดับ
Los Angeles, USA 18th-19th April, 2019
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6105836 นายสุทธิศักดิ์

พงษเจริญ

M.S.I.T.

Design and Develop Smart Smoke and Fire
International Conference on Science, Engineering การประชุมวิชาการระดับ
Detector on Raspberry PI 3 Connecting Arduino & Technology 20th-21st October, 1019
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6105912 นางสาววราพร

เกษแกว

M.S.I.T.

Development of a Biometrics payment system
using IOT

International Conference on Science, Engineering การประชุมวิชาการระดับ
& Technology 20th-21st October, 1019
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6105914 นายสิทธิโชค

แสงอรุณ

M.S.I.T.

Differentiating of TTL to USB Devices on
Raspberry PI 3 Base on Fingerprint Reader

RESEARCHFORA 71st International Conference การประชุมวิชาการระดับ
Singapore 20th-21st October, 2019
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

6105918 นายภัคคณัฐ

มีอิ่ม

M.S.I.T.

DESIGNING A MARINE SAFETY STORE
SYSTEM USING MARIADB AND FLASK
BASED ON INFORMATION FLOW
DIAGRAM (IFD)

RESEARCHFORA International Conference on
science, Engineering & Technology 18th-19th
April, 2019

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

5707577 นายดนัยฤทธิ์

พิลา

M.S.ITM(Online)

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการ
จัดสรางโครงขายความเร็วสูงของนิคม
อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมาณฑล

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
6 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20
กรกฎาคม 2562

ตีพิมพแลว

5709470 นางสาวธนิษณษ

ธนีวุฒิ

M.S.ITM(Online)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกหลักสูตรอบรม
คอมพิวเตอรของพนักงานดวยตัวแบบการจัดกลุม ภูเก็ต วันที่ 20 ตุลาคม 2562
และกฎความสัมพันธ กรณีศึกษา บ.การบินไทย

ตีพิมพแลว

5710004 นายทิวา

คุณวัฒนานนท

M.S.ITM(Online)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการใชเครื่อง
จําหนายสินคาอัตโนมัติของประชาชนในพื้นที่เขต ภูเก็ต วันที่ 20 ตุลาคม 2562
ลาดพราว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
5710378 นายภูษิต

จินตานนท

M.S.ITM(Online)

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพซอฟตแวร วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจําปที่ 26 ฉบับที่ 2
ที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชแอปพลิเคชัน เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563
กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ จังหวัดสงขลา

5808440 นางสาววทวัญุตา

นีลาภาตระกูล

M.S.ITM(Online)

การศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการตัดสินใจลาออก
และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบ
พยากรณการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษัทประกันภัย

5809407 นางสาวฉัตรวดี

ศิริโภค

M.S.ITM(Online)

การประยุกตกรอบการปฏิบัติงาน ITIL ในงานรับ วารสารรังสิตสารสนเทศประจําปที่ 26 ฉบับที่ 1
แจงปญหาขอขัดของดานการใชงานเทคโนโลยี เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
สารสนเทศ กรณีศึกษา: บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

5710640 นายสิทธิศักดิ์

จุลเชาว

5808344 นางสาวมยุรี

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 1)

วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปที่ 8
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

อยูระหวางรอการตีพิมพ

ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI(กลุม 2)

ตีพิมพแลว

M.S.ITM.

การวิเคราะหถอถอยโลจิสติกสพหุกลุมเพื่อพัฒนา Viridian E-Journal Silpakorn University ฉบับ
วารสารวิชาการระดับชาติใน
ภาษาไทย มนุษยศาสต สังคมศาสตร และศิลปะ ป ฐานขอมูลTCI (กลุม 2)
ตัวแบบอิทธิพลการยอมรับและใชเทคโนโลยี
สําหรับรถโดยสารประจําทางในจังหวัดขอนแกน: ที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561
ศึกษาเฉพาะกรณี KK Transit

ตีพิมพแลว

วัฒนกุลจรัส

M.S.ITM.

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจําป 21 ฉบับที่ 2
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI (กลุม 2)

ตีพิมพแลว

5808356 นายณัฐพล

ยิ้มยวน

M.S.ITM.

ชัชวาลธนทรัพย

M.S.ITM.

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจําป 26 ฉบับที่ 2
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจําป 26 ฉบับที่ 2
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI (กลุม 2)
วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI (กลุม 2)

ตีพิมพแลว

5907042 นายกรวิศว

ตัวแบบการยอมรับและใชแอปพลิเคชันเสริมสราง
ทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ทัศนมิติวาดวยสิทธิความเปนสวนตัวบนสื่อสังคม
และกลไกปกปอง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรม
M-payment ของกลุมผูใชงานภายใน
กรุงเทพมหานคร

5907354 นายจิรายุส

ปนสินชัย

M.S.ITM.

แบบจําลองการยอมรับและใชเทคโนโลยีระบบ
ตรวจสอบกระเปาสัมภาระกอนขึ้นเครื่อง ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจําปที่ 26 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI (กลุม 1)

ตีพิมพแลว

อยูระหวางรอการตีพิมพ

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
5709527(

นายสุทธิภาส

ชาญชัยศิลป

M.S.ITM.

การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
พึงพอใจ ในการใชโปรแกรม Chatbot ธนาคารใน
ประเทศไทย
M.Sc.(Biomedical Sciences) Antimicrobial Efficacy of Contact Lens Solutions
against Pseudomonas aeruginosa and
Staphylococcus aureus
M.Sc.(Biomedical Sciences) Antimicrobial Efficacy of Contact Lens Solutions
against Pseudomonas aeruginosa and
Staphylococcus aureus

วารสารรังสิตสารสนเทศ ประจําปที่ 26 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI (กลุม 1)

อยูระหวางรอการตีพิมพ

RSU International Research Conference 2017, 27 การประชุมวิชาการระดับ
April 2017
นานาชาติ

ตีพิมพแลว

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2017,
Vol.41 (Supplement Issue)

วารสารวิชาการนานาชาติใน
ฐานขอมูลสากลอื่นๆ

ตีพิมพแลว

การศึกษาระบบการจัดการตนทุนการกระจายสินคา การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
เพื่อลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
บริการลูกคา สําหรับธุรกิจผูผลิตและจําหนายเบียร 15 พฤษภาคม 2563
บริษัท ซาน มิเกล มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

M.Sc.(ML.)

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจผูใชอาคารโดยสาร
ขาออก ของสนามบินสุวรรณภูมิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

พูลผล

M.Sc.(ML.)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสงสินคา
E-COMMERCE ประเภทสินคา BULKY
กรณีศึกษา: บริษัทขนสง ABC จํากัด SITE DEF

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

5907363 นางสาววันวิสา

กิระนันทวัฒน

M.Sc.(ML.)

ตีพิมพแลว

5907365 นางสาวภัททิยา

ชูชาติ

M.Sc.(ML.)

5907931 นายธัชกร

มณีราย

M.Sc.(ML.)

การพยากรณยอดขายอิฐมอญ เพื่อแกไขปญหา
การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2019 วันที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
สินคาคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท ชัยชนะ 2530 จํากัด 23 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความลาชาในการจัดซื้อ การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2019 วันที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดวยวิธีทางสถิติ กรณีศึกษา ศูนยนาโนเทคโนโลยี 23 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แหงชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2019 วันที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
การเปรียบเทียบการพยากรณความตองการ
เครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษของบริษัท AAA 23 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในสนามบินดอนเมือง

5709558 นางสาวเมธาวี

หวงพลานันท

5709558 นางสาวเมธาวี

หวงพลานันท

5808137 นายณัฐพล

พงษศิริ

M.Sc.(ML.)

5808242 นายพงษพัฒน

เถาทอง

5809215 นายธนันธร

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
5907934 นายสุรเดช

ศรีทองดี

M.Sc.(ML.)

ปจจัยในการใหบริการที่มีผลกระทบตอความพึง
พอใจในการเลือกใชบริการรถรับจางสาธารณะ
ผาน แอพพลิเคชั่น ในเขตพื้นที่ปริมณฑล

การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2019 วันที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
23 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตีพิมพแลว

5907935 นายพีรวิชญ

กังเจริญสัมพันธ

M.Sc.(ML.)

การพยากรณความตองการชิ้นสวนอะไหลแอร
รถยนต กรณีศึกษา รานเมืองใหมแอร

ตีพิมพแลว

5907936 นายวาริช

เลิศโสภา

M.Sc.(ML.)

ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการจัดการ
สินคาคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท ซีวา ลอจิสติกส
(ประเทศไทย) จํากัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2019 วันที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
23 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจําป การประชุมวิชาการระดับชาติ
2562 เรื่อง Professioal Management in a disruptive
world มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 30 มีนาคม 2562

5907937 นางสาวธมลวรรณ

ทรัพยพาลี

M.Sc.(ML.)

การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2019 วันที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
23 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตีพิมพแลว

5907975 นางสาวพลัฏฐวฌา

สวัสดีมงคล

M.Sc.(ML.)

M.Sc.(ML.)

การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2019 วันที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
23 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563

ตีพิมพแลว

โกษะ

การประยุกตใชกลยุทธการจัดการสินคาคงคลังเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ กรณีศึกษา
หางหุนสวนจํากัด ศิริทิพยพัฒนา
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจลูกคาที่มาใช
บริการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัท อินทรักษา
รุงเรือง จํากัด
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกผูใหบริการ
บริษัท KERRY EXPRESS ของผูคาออนไลน

อินทะระ

M.Sc.(ML.)

6006329 นายภัทรพงศ

กีรติภักดีพงศ

M.Sc.(ML.)

6006903 นางสาวธนภรณ

เรืองสวัสดิ์

M.Sc.(ML.)

6004679 พรนัชชา โกษะ

6006326 นายทวี

การปรับปรุงประสิทธิภาพตนทุนการขนสงดวย
กลยุทธดานโลจิสติกสของบริษัทกรณีศึกษา

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่
13 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การประชุมวิชาการระดับชาติดานบริหารธุรกิจ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อชิ้นสวน
อะไหลและเครื่องมือ กรณีศึกษา บริษัทสายการบิน ครั้งที่ 7 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563
เอกชน
การพัฒนาคุณภาพกระบวนการเลี้ยงและบรรจุ
วารสารวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 10 ฉบับที่ 1
ภัณฑกุงขาวธเนศฟารม
เดือนมกราคม-เมษายน 2563

ตีพิมพแลว

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ตีพิมพแลว

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูลTCI (กลุม 2)

ตีพิมพแลว

สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6006904 นางสาวบุณฑริกา

ศิริธรรม

M.Sc.(ML.)

6105813 นายปรมินทร

ควนเครือ

M.Sc.(ML.)

6105815 นางสาวกันตยา

เผากอน

M.Sc.(ML.)

6105818 นางสาวณัฐวิมล

จักรนวรัตน

M.Sc.(ML.)

5808367 นายนภัทร

อรุณธนา

5709637 นางสาวโซฟยะห

วาเตะ

M.Sc.OM.

5709638 นางสาวฮาลาห

บิลสุลตาน

M.Sc.OM.

5709639 นางสาวนูรีซัน

ยูโซะ

M.Sc.OM.

5806863 นายทีปตวริทธิ์

หาญบุญญาพิพัฒน

M.Sc.OM.

5807977 นางปภาดา

หอมจันทร

M.Sc.OM.
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ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาผลการดําเนินงานเนื่อง
ดวยการควบรวมกิจการ บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิรค
เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการขนสงสัตว
ทางอากาศ กรณีศึกษา บริษัท สายการบินนกแอร
จํากัด มหาชน
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล กรณีศึกษา ตูเติมเงิน ABC

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
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ศึกษาความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการ
ใหบริการขนสงพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท SCG
EXPRESS
การศึกษาการจําแนกขอมูลความเปนสวนตัวโดยใช
เทคนิคการเขารหัสและการแฮช
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของชายานาง
แดงกับชารางจืด ในการถอนพิษอนุพันธสารแอม
เฟตามีน โรงพยาบาลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการ นวัตกรรม
ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ. 2563 วันที่
15 พฤษภาคม 2563
The 6 th Thai-Nichi Institute of Technology:
การประชุมวิชาการระดับชาติ
Academic Conference, 21 May 2020
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมูบานจอม การประชุมวิชาการระดับชาติ
บึงวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัณหมูบานจอมบึง วันที่ 1
มีนาคม 2562
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การสกัดน้ํามันรําขาวพันธุหอมกระดังงาโดยวิธี
สกัดเย็นและการตั้งตํารับครีมบํารุงผิวแบบ
อิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ํา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาดวย
การอบสมุนไพรสําหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ
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THE DEVELOPMENT OF HERBAL
PREPARATION "YA TAT" IN
EFFERVESCENT POWDER FORM
A study of causes and factors contributing to
violent behaviors among students in Bangkok
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สรุปจํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ประจําปการศึกษา 2562
6004810 นางสาวพิชชาภา

หอมา

M.Sc.OM.

6004813 นางสาวชนัญชิดา

วงษทาว

M.Sc.OM.

6006368 นางสาวขวัญฤดี

คงเทพ

M.Sc.OM.

6006369 นางสาวขจีธัญชินี

หนานิรันดรกุล

M.Sc.OM.

6006372 นางสาวนุชนารถ

คงทรัพย

M.Sc.OM.

การพัฒนาผลิตภัณฑกันแดดของสารพิเพอรีนที่
แยกไดจากสารสกัดพริกไทยดําในรูปแบบไมโคร
อิมัลชัน
การพัฒนากรดพิเพอริกในรูปแบบไมโครอิมัลชัน
เปนสารกันแดด
การเตรียมไมโครอิมัลชันของสารสกัดรากชะเอม
เทศในรูปแบบปราศจากสารลดแรงตึงผิว
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