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รายช่ือมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562-2563 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาลุม่น  าโขงศึกษา 
1.  585080002-6 นายศิวกร ราชชมภ ู - วิถีพม่าในโลกสมัยใหม่: ภาวะพลเมืองโลกของ

แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในเขตเมือง
ขอนแก่น (Burmese Way in the Modern 
World: Myanmar Working-class 
Cosmopolitanism in Khon Kaen City) 

ช่ือผลงาน : ภาวะพลเมืองโลกและการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ
ชาวเมียนมาในเขตเมืองขอนแก่น 
ช่ือวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 
ใบตอบรับ : 30 เมษายน 2563 
TCI ฐาน 1 

30 กรกฎาคม 2563 
= Good 
- ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Thai Student's Socioeconomic Status and 
English Language Learning: A Critical Study 
วันท่ีเผยแพร่: 29 มีนาคม 2562 
ช่ือการประชุม: 10th National & International Conference 
วันท่ีจัดประชุม: 29 มีนาคม 2562 ถึง 29 มีนาคม 2562 
หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สถานท่ีจัดประชุม: Faculty of Humanities and Social Sciences 
Khon Kaen University 
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 การเผยแพรร่ะดบั: นานาชาติ 

2.  595080046-7  Miss MIN SHI - พลวัตของเส้นทางโบราณ "ชา-ม้า" ในต าบลยูน
นานยี ่อ าเภอเฉียงหยูน เขตปกครองตนเอง 
ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน 

- (The dynamics of the Ancient Tea Horse 
Road in Yunnan Yi Town, Xiang Yun 
County, Dali Bai Autonomous Prefecture, 
Yunnan Province) 

ช่ือผลงาน : พลวัตม้ากับชาในจีนสมัยโบราณ 
ช่ือวารสาร : วารสารสังคมลุ่มน  าโขง 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Center for Research on Plurality 
in the Mekong Region (CERP), Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Khon Kaen University 
TCI ฐาน 1 

14 มกราคม 2563 
= Good 
- รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกา
นนท์ 
-  



2 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.  595080048-3 นายศรีวิลาส มลู
เหลา 

- ความสัมพันธ์ลาว-จีน นับตั งแตส่มยัจารีต -ค.ศ. 
1991 

- The Relationship Laos - China from the 
Traditional Period to 1991 

ช่ือผลงาน : ความสมัพันธ์ทางการเมืองลาว-จีน ภายใตร้ะบบ
บรรณาการสมัยล้านช้าง (ในช่วง ค.ศ. 1353 – 1779) ; Laos - 
China Political Relationships under the Tribute System of 
Lan XangPeriod (AD 1353 - 1779 
ช่ือวารสาร : วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1  
ใบตอบรับ : 26 มิถุนายน 2563 

9 เมษายน 2564 
= Good 
- รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกา
นนท์ 
- ผศ.ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4.  585080010-7 นางสาวมนสินี     

น  าจันทร ์
- ปริมาณค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
ขอนแก่น 

ช่ือผลงาน : English Vocabulary List for Grade 10 Thai 
Students 
ช่ือวารสาร : The New English Teacher 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Assumption University 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2  
ISBN/ISSN: 1905-7725 
TCI ฐาน 2 

12 กันยายน 2562 
= Good 
- ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: English Vocabulary Size of Grade 10 Students 
in Khon Kaen Small-Sized Schools 
วันท่ีเผยแพร่: 5 เมษายน 2562 
ช่ือการประชุม: 13th International Conference on Language, 
Education, Humanities and Innovation (ICLEHI) 2019 
วันท่ีจัดประชุม: 5 เมษายน 2562 ถึง 6 เมษายน 2562 
หน่วยงาน: icsai 
สถานท่ีจัดประชุม: ANA Crowne Plaza   
ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 5 



3 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ
5.  585080029-6 นางสาวกฤตยา 

ทองย้อย 
 

- การศึกษาความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์ใน
ค าตอบจากข้อสอบการเขียนของการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- An Investigation of Syntactic Complexity 
in Writen Test Responses of Khon Kaen 
University Academic English Language 
Test (KKU-AELT) 

ช่ือผลงาน : Phrasal Complexity Measures as Predictors of 
EFL University Students’ English Academic Writing 
Proficiency 
ช่ือวารสาร : rEFLections 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : School of Liberal Arts, King 
Mongkut’s University of Technology Thonburi 
ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 1  
ISBN/ISSN: 1513-5934 (print), 2651-1479 (online) 

8 มิถุนายน 2563 
= Excellent  
- ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล  
 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: An Investigation of Syntactic Complexity in 
Essays Written by Test Takers of Khon Kaen University 
Academic English Language Test (KKU-AELT)   
วันท่ีเผยแพร่: 30 มกราคม 2563 
ช่ือการประชุม: The International Conference on English 
Language Studies 2019 (ICELS 2019) 
วันท่ีจัดประชุม: 13 กันยายน 2562 ถึง 14 กันยายน 2562 
หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถานท่ีจัดประชุม: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

6.  585080031-9 นางสาวจิตตมิา 
ไกรศรีวรรธนะ 

- วาทกรรมการโน้มน้าวใจในการพูดในท่ี
สาธารณะ: การวิเคราะห์อัตถภาคและวาท
กรรมโน้มน้าวใจจากคลังข้อมูลรายการเท็ด
ทอล์ก 

ช่ือผลงาน : A Discourse Analysis of Speech Structure from 
TED Talks Corpus 
ช่ือวารสาร : วารสารวิจยั มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

16 กรกฎาคม 2563 
= Good 
- ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล  
 



4 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

- Persuasive Discourse of Public Speaking: 
A discourse analysis of rhetorical moves 
and rhetorical appeals of TED corpus 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
ISBN/ISSN: 2672-9644 
TCI ฐาน 2 

7.  595080011-6 นายภาณุพันธ ์ปาน
ทอง 

- การศึกษากลุม่ค าศัพท์ของบทสนทนาระหว่าง
แพทย์ในละครชุดโทรทัศน์ทางการแพทย์ 

- An Analysis of Four-word Lexical 
Bundles of Doctor Talks in Medical TV 
Series 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: An Analysis of Structural Types of Four Word 
Lexical Bundles in Doctor Talks in Medical T.V. Series 
วันท่ีเผยแพร่: ICELS 2019 The International Conference on 
English Language Studies 
ช่ือการประชุม: 13 กันยายน 2562 ถึง 14 กันยายน 2562 
วันท่ีจัดประชุม: 13 กันยายน 2562 ถึง 14 กันยายน 2562 
หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถานท่ีจัดประชุม: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปี 2019 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

25 มิถุนายน 2563 
= Good 
-ผศ.ดร.กรวิภา พลูผล 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Translating Non-Equivalent Words in Salon 
News Column Employed by English Major Students at 
Khon Kaen University 
วันท่ีเผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2560 
ช่ือการประชุม: IC-HUSO 2017 
วันท่ีจัดประชุม: 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 
หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถานท่ีจัดประชุม: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



5 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ปี 2017 ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

สาขาวิชาสังคมวิทยา 
8.  605080001-0 น.ส. นุชนารถ 

สมควร 
กระบวนการกลายเป็นเกษตรกรผูป้ระกอบการ
ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 

- (BECOMING FARMING ENTREPRENEURS: 
FARMERS IN KHON KAEN) 

ช่ือผลงาน :The Transformation from Farmer to 
Entrepreneur in Khon Kaen Province, Thailand 
ช่ือวารสาร : JOURNAL OF MEKONG SOCIETIES 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Center for Research on Plurality 
in the Mekong Region (CERP), Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Khon Kaen University 
ปีท่ี 15 
ฉบับท่ี 3   
เดือน September - December 
ใบตอบรับ : 14 August 2562 

9 ตุลาคม 2563 
= Excellent  
-ผศ.ดร. รักชนก ช านาญมาก 
-อ.ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย 

ช่ือผลงาน : เศรษฐศาสตร์การเมือง กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
อุดมการณ์สู่การกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ   
ช่ือวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ใบตอบรับ : 28 กรกฎาคม 2563 

การประชุมวิชาการ  
ช่ือบทความ: จาก “เกษตรกร” สู่ “ผู้ประกอบการ”: การก่อตัวและ
รูปแบบการผลติทางการเกษตร 
วันท่ีเผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2562   
ช่ือการประชุม: การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
วันท่ีจัดประชุม: 28 พฤษภาคม 2562 ถึง 28 พฤษภาคม 2562 
หน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับเครือข่ายฯ 16 สถาบัน สนบัสนุนโดย ศูนย์มานุษยวิทยา 



6 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

สิรินธร (องค์การมหาชน) 
สถานท่ีจัดประชุม: โรงแรมเอส ด ีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพ 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Farmer as Entrepreneurs: Political Economy 
Analytical Framework 
วันท่ีเผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2561 
ช่ือการประชุม: 14th International Conference on Humanities 
& Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018) 
วันท่ีจัดประชุม: 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 
หน่วยงาน: Faculty of Humanities and Social Sciences 
สถานท่ีจัดประชุม: Faculty of Humanities and Social Sciences 
ปีท่ี 14 
ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: เศรษฐศาสตร์การเมอืง: การวิเคราะหเ์งื่อนไขการ
กลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ ในจังหวัดขอนแก่น 
วันท่ีเผยแพร่: 27 มีนาคม 2563 
ช่ือการประชุม: The 21st National Graduate Research 
Conference March 27, 2020 at Khon Kaen University 
วันท่ีจัดประชุม: 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563 
หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
สถานท่ีจัดประชุม: อาคารพจน ์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 1  
การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ



7 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Formation and Process of Becoming “Farmer-
entrepreneur” 
วันท่ีเผยแพร่: 7 สิงหาคม 2562   
ช่ือการประชุม: TASS International Conference on 
Advancement in Economics Management Studies, 
Humanities and Social Science (AEMHS) 
วันท่ีจัดประชุม: 6 สิงหาคม 2562 ถึง 7 สิงหาคม 2562 
หน่วยงาน: Taiwan Academy of Social Sciences (TASS) 
สถานท่ีจัดประชุม: The Howard Plaza Hotel Taipei, Taiwan 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

9.  605080014-1 น.ส. จิตตมิา 
พัฒนธนาภา 

พญานาคกับการต่อรองเชิงอ านาจในการพัฒนา
เขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดมุกดาหาร  

- (THE NEGOTIATING POWER OF NAGA IN 
MUKDAHAN SPECIAL ECONOMIC ZONE) 

ช่ือผลงาน : The Utilization of Naga’s Sign in Special 
Economic Zone, Mukdahan Province 
ช่ือวารสาร : journal of mekong societies 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Center for Research on Plurality 
in the Mekong Region (CERP), Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Khon Kaen University 
ใบตอบรับ : 14 กรกฎาคม 2563 

9 ตุลาคม 2563 
= Good 
-อ.ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย 
-ผศ.ดร. รักชนก ช านาญมาก 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: พญานาค: พัฒนาการความเช่ือในพื นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดมุกดาหาร 
วันท่ีเผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2562 
ช่ือการประชุม: การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
วันท่ีจัดประชุม: 28 พฤษภาคม 2562 ถึง 28 พฤษภาคม 2562 
หน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานท่ีจัดประชุม: โรงแรมเอส ด ีอเวนิว ปิ่นเกล้า   



8 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: The Symbolic Utilization of “Naga” in Special 
Economic Zone, Mukdahan Province, Thailand. 
วันท่ีเผยแพร่: 6 สิงหาคม 2562   
ช่ือการประชุม: TASS International Conference on 
Advancement in Economics Management Studies, 
Humanities and Social Science (AEMHS) 
วันท่ีจัดประชุม: 6 สิงหาคม 2562 ถึง 7 สิงหาคม 2562 
หน่วยงาน: Taiwan Academy of Social Sciences 
สถานท่ีจัดประชุม: Howard Plaza Hotel   
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Naga Beliefs in Isan: Buddhist and Brahmanical 
วันท่ีเผยแพร่: 23 พฤศจิกายน 2561   
ช่ือการประชุม: 14th International Conference on Humanities 
& Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018) 
วันท่ีจัดประชุม: 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561   
หน่วยงาน: Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon 
Kaen University 
สถานท่ีจัดประชุม: Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Khon Kaen University 
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1  
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

10.  615080001-1 นางสาวเบญจพร 
โคกแปะ 

ช่ือผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องสิทธิการท างานใน
กลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ในจังหวัด

18 กุมภาพันธ ์2564 
= Excellent  



9 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

- การผสมกลมกลืนในกลุ่มทายาทรุน่ท่ี 2 ของ
แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในจังหวัด
สมุทรสาคร 

- THE ASSIMILATION IN THE SECOND 
GENERATION OF MYANMAR MIGRANT 
WORKERS IN SAMUT SAKHON PROVINCE 

สมุทรสาคร 
ช่ือวารสาร : วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3   
เดือน ธันวาคม  
ใบตอบรับ : 2 มิถุนายน 2563 

-รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน ์

ช่ือผลงาน : การผสมกลมกลืนทางเศรษฐกิจในกลุม่ทายาทรุ่นท่ี 2 
ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร 
ช่ือวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี   
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยธนบุรี   
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 
เดือน พฤษภาคม 
ใบตอบรับ : 23 พฤศจิกายน 2563 
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบในชุมชน
ก่อสร้าง เขตมีนบรุี กรุงเทพมหานคร   
วันท่ีเผยแพร่: 26 ตุลาคม 2561 
ช่ือการประชุม: การประชุมวิชาการระดับชาติ พื นถิ่นโขง ชี มูล ราช
ภัฏอุดรธานี ครั งท่ี 3 "ถอดรื อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ สห
วิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล" 
วันท่ีจัดประชุม: 25 ตุลาคม 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี
สถานท่ีจัดประชุม: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ปี 2561 ฉบับท่ี 1  
การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ



10 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: ความสัมพันธท ์างสงัคมในกลุ่มทายาทรุ่นท่ี2 ของ
แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ในจังหวัดสมุทรสาคร 
วันท่ีเผยแพร่: 30 เมษายน 2564 
ช่ือการประชุม: การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2564 
วันท่ีจัดประชุม: 30 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 
หน่วยงาน: สมาคมนักประชากรไทย  
สถานท่ีจัดประชุม: สมาคมนักประชากรไทย (ออนไลน์) 
ปี 2563 ฉบับท่ี 1  
การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ

11.  585080038-5 นางสาวสุดารัตน์ 
ศรีอุบล 

- ตลาดชายแดน: ปฏิบตัิการในชีวิตประจ าวัน
ของผู้ค้าลาวในพื นท่ีชายแดนไทย - สปป.ลาว 

- The Border Marketplace: Practices of 
Everyday Life of Laotian Petty Traders in 
Thai - Lao PDR Borderland 

ชื่อผลงาน : สินค้าสัตว์ป่า: ปฏิบตักิารในชีวิตประจ าวันของผู้คา้ลาว 
ในตลาดชายแดนไทย – สปป.ลาว 
ชื่อวารสาร : วารสารไทยคดีศึกษา 
ชื่อหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปีที่ 16 ฉบับท่ี : 1 
TCI ฐาน 1 

26 กันยายน 2562 
= Excellent 
- ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 

ชื่อผลงาน : พลวัตของการควบคมุจัดการพื นท่ีตลาดชายแดนไทย - 
สปป.ลาว จังหวัดหนองคาย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน ์
ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ชื่อหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีที่ 37 ฉบับท่ี : 1 
ISBN/ISSN : 0125-5061 
TCI ฐาน 2 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 



11 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

12.  575080053-8  น.ส.อารยา ญาณ
พิบูลย ์

- แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
หนองบัวล าภูสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม 

- Means to Development the Community 
Enterprise in Nong Bue Lamphu Province 
to Social Business 

ช่ือผลงาน : การจัดการกลุม่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาในจังหวัด
หนองบัวล าภ ู
ช่ือวารสาร : วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : กองบรรณาธิการวารสารนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี  2 
เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562 
ใบตอบรับ : 3 ตุลาคม 2562 

15 ตุลาคม 2562 
= Good 
-ผศ.ดร. วิภาว ีกฤษณะภูต ิ

13.  595080063-7  นายรพินทร์ ยืน
ยาว 

- เครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา นโยบาย
เกษตรอินทรียจ์ังหวัดอุบลราชธานี 

- Social Network For the drive of Public 
Health Policy Case study of organic 
farming policy in Ubon Ratchathani 
province 

ช่ือผลงาน : กระบวนการสร้างเครอืข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดา้นเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
อุบลราชธานี The Process of Social Network Construction for 
Drive Public Health Policy The Organic Farming in 
Ubonratchathani. 
ช่ือวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีท่ี 37 
ฉบับท่ี  1 
เดือน มกราคม-เมษายน 
ใบตอบรับ : 26 กุมภาพันธ ์2563 

1 เมษายน 2563 
= Good 
-ผศ.ดร. ธนพฤกษ ์ชามะรัตน ์

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: การใช้เครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนนโยบายเกษตร
อินทรีย์ “Social Networking as a Driving Force for Organic 
Agricultural Policies”   



12 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

วันท่ีเผยแพร่: 22 ธันวาคม 2561 
ช่ือการประชุม: 8th Global Conference on Business and 
Social Sciences on "Contemporary Issues in Business and 
Social Sciences Research" (CIBSSR – 2018)   
วันท่ีจัดประชุม: 22 ธันวาคม 2561 ถึง 22 ธันวาคม 2561 
หน่วยงาน: Global Academy of Training and Research 
(GATR) Kuala Lumpur, Malaysia   
สถานท่ีจัดประชุม: Kuala Lumpur, Malaysia   
ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 8 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

14.  595080096-2 Mr. AGUSTIYARA -  การจัดการความร่วมมือของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปการจดัการป่าไม้ในจังหวัด
เรียว 

- Collaborative Management Between 
Local and Central Government Case 
Study: Forest Land-Use Policy in Riau 
Province 

ช่ือผลงาน : Land ownership transformation before and after 
forest fires in Indonesian palm oil plantation areas 
ช่ือวารสาร : Land Use Science 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Taylor and Francis Online 
ปี 2019 
ฉบับท่ี  1 
เดือน May 
ISBN/ISSN 1747-423X 
ใบตอบรับ : 14 September 2018 

20 มีนาคม 2563 
= Excellent  
-รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม 

ช่ือผลงาน : Collaborative Management for Improving Forest 
Land-use Policy in Local Government 
ช่ือวารสาร : Korean Journal of Policy Studies: KJPS 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Seoul National University 
ใบตอบรับ : 4 December 2019 
ระดับ นานาชาต ิ



13 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Collaborative Management for Improving 
Forest Land-use Policy in Local Government 
วันท่ีเผยแพร่: 27 กรกฎาคม 2562 
ช่ือการประชุม: Toward a Goog Government in the New 
Development Era   
วันท่ีจัดประชุม: 26 กรกฎาคม 2562 ถึง 27 กรกฎาคม 2562 
หน่วยงาน: Seoul National University 
สถานท่ีจัดประชุม: South Korea 
ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี 1  
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

15.  595080020-5 นายธนพล เลิศจตุ
รานนท์ 

การพัฒนาการบรหิารภาครัฐเพื่อรองรับการเป็น
เมืองศูนย์กลางการพัฒนา กรณี: จังหวัด
ขอนแก่น  
(The Development of Government 
Administration to Serve as The Center of 
Development City, Case: Khon Kaen 
Province) 

ช่ือผลงาน : การพัฒนาการเตรียมความพร้อมของผู้บรหิารภาครัฐเพื่อ
รองรับความเป็นเมืองศูนย์กลางพัฒนา กรณี: Smart City จังหวัด
ขอนแก่น 
ช่ือวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 
ใบตอบรับ : 19 มีนาคม 2564 

25 พฤษภาคม 2564 
= Good 
-อ.ดร. รุ่งอรณุ บุญสายันต ์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
16.  595080074-2 นายพิพัฒพงศ์ ชู

ประยรู 
- ระบบสารสนเทศในการประเมินสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานแผนกหม้อต้ม บริษัท น  าตาลไทย
อุดรธาน ีจ ากัด 

ช่ือผลงาน : ระบบสารสนเทศในการประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบตัิงาน
แผนกหม้อตม้ บริษัท น  าตาลไทยอุดรธานี จ ากัด 
ช่ือวารสาร : สารสนเทศศาสตร ์

 9 เมษายน 2564 
= Good 
-ผศ.ดร. กันยารัตน ์เควียเซ่น 



14 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

- Information system for assessing worker 
competency in the Evaporation 
department, Thai Udonthani Sugar Mill 
Co., Ltd. 

ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปี 39 ฉบับท่ี 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน   
ใบตอบรับ : 5 มีนาคม 2564 
ระดับชาต ิ

17.  595080097-0 นางสาวไพรินทร์ 
เมืองสนาม 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายงานผลการ
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร  

- Information System for Managing 
Curriculum Self-Assessment Report 

ช่ือผลงาน : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร   
ช่ือวารสาร : วารสารสารสนเทศศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปี 39 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 
ใบตอบรับ : 25 ธันวาคม 2564 
การเผยแพร่ในระดับ นานาชาต ิ

9 เมษายน 2564 
= Excellent  
-ศ.ดร. กุลธดิา ท้วมสุข 

18.  605080022-2 นางสาวสุภัทสรา 
เพ็งเที่ยง 

- พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตร
อินทรีย์ของเกษตรกร 

- Information seeking behavior of organic 
farmers 

ช่ือผลงาน : พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดา้นเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกร 
ช่ือวารสาร : รังสติสารสนเทศ 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยรังสิต   
ปี 27 ฉบับท่ี 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 
ใบตอบรับ : 1 มีนาคม 2564 
การเผยแพร่ในระดับ ชาต ิ

9 เมษายน 2564 
= Good 
-รศ.ดร. มาลี กาบมาลา 

19.  605080041-8 นางสาวณัฐนันท์ ตา
สุข 

- การออกแบบบริการส าหรับส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของ หออัตลักษณ์นคร
น่าน 

- Service Design for Cultural Tourism 
Identity of NAN Museum Promotion 

ช่ือผลงาน : ประสบการณ์ผู้ใช้และความต้องการของผู้ใช้บริการหออัต
ลักษณ์ นครนา่น 
ช่ือวารสาร : วารสารสารสนเทศศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
ปี 39 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม – มีนาคม   
ใบตอบรับ : 14 กุมภาพันธ ์2564 
การเผยแพร่ในระดับ ชาต ิ

12 พฤษภาคม 2564 
= Excellent  
-ผศ.ดร. กันยารัตน ์เควียเซ่น 



15 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Analysis of Tourists’ Complaints about Service 
Delivery of the Identity of Nan Museum 
วันท่ีเผยแพร่: 12 ธันวาคม 2562 
ช่ือการประชุม: 15thInternational Conference on Humanities 
and Social Sciences (IC-HUSO) 2019 11th-12th November, 
2019  
วันท่ีจัดประชุม: 11 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562 
หน่วยงาน: Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon 
Kaen University 
สถานท่ีจัดประชุม: Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Khon Kaen University 
ปี 2019 ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

สาขาวิชาภาษาไทย 
20.  595080083-1 นางสาววรัญญา 

ประพันธ ์
- การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค าเขียนค า
ฟ้องและค าให้การในคดีทางการแพทย์ 

- Meaning Expression of Writing Plaint and 
Plea on Medical Cases 

ช่ือผลงาน : การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค าเขียนค าฟ้อง และ
ค าให้การในคดีทางการแพทย ์
ช่ือวารสาร : มนุษย์กับสังคม 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาสารคม 
ปีท่ี 6 
ฉบับท่ี  1 
เดือน กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563 
ใบตอบรับ : 20 เมษายน 2563 

20 พฤษภาคม 2563 
= Good 
-ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพญ็ 

21.  605080006-0 นางสาวพร้อมสริิ 
นามมุงคุณ 

การแปรของวรรณยุกตภ์าษาถิ่นอีสาน อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

ช่ือผลงาน : ระบบวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นอีสาน อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 
ช่ือวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน ์

24 กันยายน 2563 
= Good 
-ผศ.ดร. ศุภกิต บัวขาว 



16 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

Tonal Variation in Northeast Thai Dialect 
of Phu Wiang, Khon Kaen Province 

ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี  1 
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 
ใบตอบรับ : 19 มีนาคม 2563 
การเผยแพร่ระดับ ชาต ิ

22.  615080018-4 น.ส. นุชารัตน์ มุง
คุณ 

ผู้หญิงกับธรรมชาติในนวนิยายไทยร่วมสมัย: 
ทฤษฎีสตรีนยิมเชิงนิเวศ  

- (WOMEN AND NATURE IN 
CONTEMPORARY THAI NOVELS: 
ECOFEMINIST APPROACH) 

ช่ือผลงาน : ผู้หญิงกับธรรมชาติในนวนิยายไทยร่วมสมัย มุมมองสตรี
นิยมเชิงนิเวศ   
ช่ือวารสาร : วารสารสังคมศาสตรแ์ละมานุษยวิทยาเชิงพุทธ  
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : ดวงัตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมรา 
ปีท่ี 6 
ฉบับท่ี  2 
เดือน กุมภาพันธ ์
ใบตอบรับ : 22 ตุลาคม 2563 

17 ธันวาคม 2563 
= Excellent  
-รศ.ดร. อรทยั เพียยุระ 

   -  การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: วีรพร นิติประภา: ผูห้ญิงกับธรรมชาติ มุมมองสตรีนยิม
เชิงนิเวศ ในนวนิยายวรรณกรรมซไีรต์ เรื่อง “ไส้เดือนตาบอดในเขา
วงกต” 
วันท่ีเผยแพร่: 18 กันยายน 2563 
ช่ือการประชุม: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั งที ่13 
วันท่ีจัดประชุม: 17 กันยายน 2563 ถึง 18 กันยายน 2563 
หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
สถานท่ีจัดประชุม: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ

 

23.  625080012-7 นายอานนท์ ลีสีค า ลีลาภาษาของเกตุเสพย์สวสัดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา ในรายการอยา่หาว่าน้าสอน 

ช่ือผลงาน : ลีลาภาษาของเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (น้า
เน็ก) ในรายการอย่าหาว่าน้าสอน 

25 พฤษภาคม 2564 
= Good 



17 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

THE LANGUAGE STYLE OF 
KETSAEPSAWAS PALAKAWONG NA 
AYUDHA ON THE "YAH HA WAA NAH 
SOHN" CHANNEL 

ช่ือวารสาร : วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี  2 
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
ใบตอบรับ : 30 พฤศจิกายน 2563 
ISBN/ISSN 2586-808X 
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ

-รศ.ดร. รัตนา จันทรเ์ทาว ์

24.  625080031-3  น.ส. อภิสรา โคตร
โยธา  

ลีลาภาษาของสุทธิชัย แซ่หยุ่น ในรายการกาแฟ
ด า 
THE LANGUAGE STYLE OF SUTHICHAI 
SAE-YOON IN KAFAE DAM 

ช่ือผลงาน : วัจนลีลาของสุทธิชัย แซ่หยุ่น ในรายการกาแฟด า 
ช่ือวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
ปีท่ี 29 
ฉบับท่ี 1  
เดือน มกราคม-เมษายน 2564 
ใบตอบรับ : 31 มีนาคม 2564 
ISBN/ISSN - 
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ

8 กรกฎาคม 2564  
= Good 
-รศ.ดร. รัตนา จันทรเ์ทาว ์

ปรัชญาและศาสนาตะวันออก 
25.  615080030-4 นายเด่นพงษ ์แสน

ค า 
ท่าทีของพุทธปรัชญาเถรวาทกับการพิจารณา
ปัญหาทางญาณวิทยาของวิกิพีเดีย 
Theravada Buddhist Philosophy and 
Consideration Epistemological Problems 
of Wikipedia 

ช่ือผลงาน : บทปริทัศน์บทความ Toward an Epistemology of 
Wikipedia of Don Fallis 
ช่ือวารสาร : วารสารปณิธาน 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  
ปีท่ี 15 

12 พฤษภาคม 2564 
= Excellent  
รศ.ดร. พุทธรักษ ์ปราบนอก 



18 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563  
ใบตอบรับ : 13 ธนัวาคม 2562 
ISBN/ISSN 1905-6788   
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ
ช่ือผลงาน : การให้เหตผุลสนับสนนุความรู้ที่มาจากวิกิพีเดีย: มมุมอง
ญาณวิทยาว่าด้วยค าบอกเล่าของประจักษ์พยาน 
ช่ือวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปีท่ี  
ฉบับท่ี  
เดือน  
ใบตอบรับ : 17 กนัยายน 2563 
ISBN/ISSN 1513-9131   
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ
ช่ือผลงาน : การประเมินความน่าเช่ือถือการส่งผ่านค าบอกเล่าของ
ประจักษ์พยาน: กรณีของวิกิพีเดีย 
ช่ือวารสาร : วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุราษฎร์ธาน ี
ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563  
ใบตอบรับ : 15 ตลุาคม 2563 
ISBN/ISSN - 2392-5779   
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ



19 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ช่ือผลงาน : บทพิจารณาปญัหาเชิงญาณวิทยาว่าด้วยระบบเชิงความ
เชื่อของวิกิพีเดียกับวิทยาศาสตร์   
ช่ือวารสาร : วารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563  
ใบตอบรับ : 22 กรกฎาคม 2563 
ISBN/ISSN - 
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Wikipedia and Epistemological Studies 
วันท่ีเผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2562 
ช่ือการประชุม: The 15th International Conference on 
Humanities and Social Sciences 
วันท่ีจัดประชุม: 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562   
หน่วยงาน: Faculty of Humanities and Social Science, Khon 
Kaen University 
สถานท่ีจัดประชุม: Faculty of Humanities and Social Science, 
Khon Kaen University   
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: บทวิเคราะห์ทัศนะของดอน ฟอลลิสเกี่ยวกับญาณวิทยา
ของวิกิพีเดีย  
วันท่ีเผยแพร่:  2 สิงหาคม 2562 
ช่ือการประชุม: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
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ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

สังคมศาสตร์ ครั งท่ี 7 
วันท่ีจัดประชุม: 2 สิงหาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562   
หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี
สถานท่ีจัดประชุม: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุบลราชธานี   
การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ

    การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: ข้อโต้แย้งต่อข้อเสนอของทอเลฟเซนว่าด้วยค าบอกเลา่
ของประจักษ์พยาน: กรณีของวิกิพเีดีย 
วันท่ีเผยแพร่: 28 มีนาคม 2563 
ช่ือการประชุม: การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับ
บัณฑิตศึกษาครั งท่ี 12 
วันท่ีจัดประชุม: 28 มีนาคม 2563 ถึง 28 มีนาคม 2563   
หน่วยงาน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
สถานท่ีจัดประชุม: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี  
การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ

 

    วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รบัรางวัล 
ช่ือผลงานท่ีไดร้ับรางวัล : บทวิเคราะห์ทัศนะของดอน ฟอลลสิ
เกี่ยวกับญาณวิทยาของวิกิพีเดีย   
ช่ือรางวัล : รางวัลน าเสนอบทความดีเด่น   
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี    
วันท่ีรับมอบรางวัล : 2 สิงหาคม 2562 
สถานท่ีจัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี    

 

    วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รบัรางวัล  
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ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันที่ส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ช่ือผลงานท่ีไดร้ับรางวัล : รางวัลผูน้ าเสนอบทความดีเด่น จาก การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั งท่ี 
7 "สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล" จากบทความเรื่อง "บท
วิเคราะห์ทัศนะของดอน ฟอลลสิเกี่ยวกับญาณวิทยาของวิกิพีเดีย" 
ช่ือรางวัล : ผู้สรา้งช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
2562 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
วันท่ีรับมอบรางวัล : 27 มีนาคม 2563 
สถานท่ีจัด : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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รายช่ือดุษฎีนิพนธ์ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562-2563 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
1.  587080038-9  นางสาวอาริยา 

ป้องศิริ 
-  การบริหารจัดการชายแดนร่ วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมชายแดน
ตามมาตรฐานสากลในการพัฒนาการค้า
ชายแดนและการค้าผ่านแดน ไทย-ลาว ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- Joint Boder Management of Border 
Control Agencies Based on the 
International Standards for Developing 
Boeder Trade and Cross-Border Trade 
between Thai and Laos in the Northeast 

ชื่อผลงาน : กรอบมโนทัศน์การบริหารจดัการชายแดนร่วมกันของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคมุชายแดนมาตรฐานสากลในการ
พัฒนาการค้าขายชายแดนและการค้าผ่านแดนไทย-ลาว ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร : วารสารกการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  
ชื่อหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ปีที่ 29 ฉบับท่ี 1, มกราคม-มิถุนายน 2563 
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์: 22 กุมภาพันธ ์2562   

24 กันยายน 2563 
= Excellent  
- รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
 

2.  557080016-6 นาย พิธันดร นิตย
สุทธ์ิ 

สถาบันขององค์การกับการด าเนินงานส่งเสรมิ
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของส านักงาน
เกษตรอ าเภอในทุ่งกุลาร้องไห้  
(Institutions of Organisation and Organic 
Jasmin-Rice Production Extension of the 
District-Agricultural offices in Thung 
Kularonghai) 

ช่ือผลงาน : Institution of Organisation and Organic Jasmine-
Rice Production Extension of the District Agriculture 
Offices in Thung Kularonghai 
ช่ือวารสาร : International Journal of Public Sector 
Performance Management 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Inderscience Publishers Ltd. 
ปีท่ี  
ฉบับท่ี   
เดือน  
ใบตอบรับ : 12 August 2019 

19 กันยายน 2562 
= Good 
-ผศ.ดร. วิยุทธ ์จ ารัสพันธุ ์

3.  577080038-8  นายอาทิตย์ ผดุง
เดช 

- ตัวแบบการพัฒนาการพึ่งพาตนเองทางด้าน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะ
สั น ระยะกลาง และระยะยาว: ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

ช่ือผลงาน : การพึ่งพาตนเองทางด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   
ช่ือวารสาร : วารสารการบรหิารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ

25 สิงหาคม 2563 
= Good 
-อ.ดร.วีระกลุ ชายผา 

https://gsmis.gs.kku.ac.th/advisor/details/32
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ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

Modeling for Revenue Self-reliant 
Development of Local Governments in 
the Short-range, Medium-range and 
Long-range: Policy Recommendation 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 
ใบตอบรับ : 2 เมษายน 2562 
ISBN/ISSN 2697-4029 

4.  587080036-3 Mr. DARYONO - กลยุทธ์ในการเสริมสรา้งการจัดการเครือข่าย
ระหว่างกลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศ
อินโดนีเซีย   
(Strategy to Strengthen Network 
Management Among Small and Medium 
Enterprises (SMEs) Cluster in East 
Kalimantan Province Indonesia) 

ช่ือผลงาน : Network Management Strategy in Strengthening 
Small and Medium Enterprises (SMEs) Cluster. A Case 
Study in Indonesia 
ช่ือวารสาร : International Journal of Innovation, Creativity 
and Change 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : United Kingdom, Primrose Hall 
Publishing Group 
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี  4 
เดือน September 
ใบตอบรับ : 14 June 2020 

26 ตุลาคม 2563 
= Good 
- ผศ.ดร. วิยุทธ ์จ ารัสพันธุ ์

5.  597080031-4 นายสุขุมวิทย์ ไสย
โสภณ 

- ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุดรธาน ี

- Effective Performance of Emergency 
Medical Service, Local Administrative 
Organizations, Udon Thani Province 

ช่ือผลงาน : ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานบริการแพทย์ฉุกเฉินโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ช่ือวารสาร : วารสารสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี  4 
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 
ใบตอบรับ : 30 ตุลาคม 2563 
การเผยแพร่ระดับชาต ิ

17 ธันวาคม 2563 
= Good 
-รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม 

ช่ือผลงาน : The Performance Effectiveness of Emergency 
Medical Services by Local Administrative Organizations: A 



24 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

Case in the Northeastern Thailand 
ช่ือวารสาร : the International Journal of Innovation, 
Creativity and Change 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : United Kingdom C/- PHPG, Suite 
2498, Kemp House, City Road, London EC1V 2NX  
ใบตอบรับ : 12 October 2020 
ISSN 2201-1323 
การเผยแพร่ในระดับ นานาชาต ิ

6.  607080014-5 
  

นางจินตนา 
ก าแพงศิริชัย 

- ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏบิัติงานท่ีมี
คุณค่าต่อชุมชนของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบล เขตสุขภาพท่ี 8  
(Factors Influencing to Achievement 
Administration and Valued Health 
Services in Community of Health 
Promotion Hospitals in 8th Rational 
Health) 
 
 
 

ช่ือผลงาน : ปัจจัยที่มผีลต่อการปฏิบัติงานโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
ช่ือวารสาร : วารสารสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี  3 
เดือน กรกฎาคม-กันยายน 
ใบตอบรับ : 23 กันยายน 2563 

9 ตุลาคม 2563 
= Good 
-รศ.ดร. ประสิทธ์ิ คุณุรตัน ์

ช่ือผลงาน : Performance of Sub-District Health Promoting 
Hospital: A Case study of Health Region 8 in Northeastern 
of Thailand 
ช่ือวารสาร : International Journal of Psychosocial 
Rehabilitation 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Internationnal Journal of 
Psychosocial Rehabilitation 
ปีท่ี 24 
ฉบับท่ี  6 
เดือน June 



25 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ใบตอบรับ : 6 June 2020 
7.  597080032-2 

  
จ.ส.อ. อาวุธ รื่น
ภาคพจน ์

รูปแบบการบริหารจัดการขอนแก่นเมือง
อัจฉริยะเพื่อสุขภาวะ (Management Model 
of Khon Kaen Smart and Wellness City) 

ช่ือผลงาน : SMART CITY MANAGEMENT FOR A SMART, 
HEALTHY CITY: A CASE STUDY ON KHON KAEN CITY, 
THAILAND 
ช่ือวารสาร : International Journal of Modern Agriculture 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : International Journal of Modern 
Agriculture 
ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี  4 
เดือน December 2020 
ใบตอบรับ : 25 January 2021 

12 พฤษภาคม 2564 
= Good 
- รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม 

ช่ือผลงาน : Factors Influencing Smart City Development in 
Khon Kaen, Thailand 
ช่ือวารสาร : International Journal of Pharmaceutical 
Research 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : International Journal of 
Pharmaceutical Research 
ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี  4 
เดือน Oct - Dec 2020 
ใบตอบรับ : 23 December 2020 
ช่ือผลงาน : การบริหารจัดการสาธารณะในมิติของขอนแก่นเมือง
อัจฉริยะ 
ช่ือวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



26 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ปีท่ี 2 
ฉบับท่ี  1 
เดือน มกราคม – มิถุนายน 2560 
ใบตอบรับ : 23 ธันวาคม 2559 

8.  587080027-4 ว่าท่ี ร.ท. วิเชษฐ 
หลุดพา 

รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวใน
ลุ่มแม่น  าเจ้าพระยาตอนกลางอย่างยั่งยืน 
(Sustainability of New Management 
Tourism Model for Local Administrative 
Organization in Middle of Chao Phraya 
River area) 

ช่ือผลงาน : รูปแบบการจดัการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนกลาง 
ช่ือวารสาร : วารสารวิทยาลัยสงฆน์ครล้าปาง มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์นครลา้ปาง 
ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี  3 
เดือน กันยายน-ธันวาคม 
ใบตอบรับ : 20 มิถุนายน 2563 

17 ธันวาคม 2563 
= Good 
-รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 

ช่ือผลงาน : บริบทการบริหารด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในลุ่มแม่น  าเจ้าพระยาตอนกลาง 
ช่ือวารสาร : วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ปีท่ี 38 
ฉบับท่ี  1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 
ใบตอบรับ : 1 กันยายน 2563 
ช่ือผลงาน : แนวทางการบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส าหรับการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น  าเจ้าพระยาตอนกลาง 
ช่ือวารสาร : วารสารรามค าแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



27 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี  3 
เดือน กันยายน-ธันวาคม 
ใบตอบรับ : 2 กันยายน 2563 
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Local communities and New Public 
Management for Sustainable Tourism 
วันท่ีเผยแพร่: 29 กันยายน 2562 
ช่ือการประชุม: การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบรหิารรัฐกิจ 
ครั งท่ี 9   
วันท่ีจัดประชุม: 28 กันยายน 2562 ถึง 29 กันยายน 2562 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
สถานท่ีจัดประชุม: โรงแรมอวาน ี
ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

9.  587080028-2 น.ส. วิลาสิน ีชูทอง รูปแบบความร่วมมือทางการบริหารเพื่อการ
พัฒนาข้าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (The 
Administrative Collaboration Model for 
Rice Development of Local 
Administrative Organization in Upper 
Central Provincial Cluster 2) 

ช่ือผลงาน : ความร่วมมือทางการบริหารเพื่อการพัฒนาข้าวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
ช่ือวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑติวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม 
ปีท่ี 15 
ฉบับท่ี  1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 
ใบตอบรับ : 17 มิถุนายน 2563 

17 ธันวาคม 2563 
= Good 
-รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 

ช่ือผลงาน : ปัจจัยความร่วมมือทางการบริหารทีม่ีผลต่อการพัฒนา
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ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้าว : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 
ช่ือวารสาร : วารสารรัฐประศาสนศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี  1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน   
ใบตอบรับ : 30 มิถุนายน 2563 
ช่ือผลงาน : รูปแบบความร่วมมือทางการบริหารเพื่อการพัฒนาข้าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
ช่ือวารสาร : วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี  1 
เดือน มกราคม-เมษายน   
ใบตอบรับ : 20 กรกฎาคม 2563 
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: The Local Administrative Organization and Rice 
Development: On The Administrative Collaboration 
วันท่ีเผยแพร่: 28 สิงหาคม 2562 
ช่ือการประชุม: การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบรหิารรัฐกิจ 
ครั งท่ี 9 
วันท่ีจัดประชุม: 28 สิงหาคม 2562 ถึง 29 สิงหาคม 2562   
หน่วยงาน: มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถานท่ีจัดประชุม: โรงแรมอวานี    
ปีท่ี 9 
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ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

10.  587080025-8
  

นางสาวภาวิดา รังษี
  

การจัดการประมงร่วมในการประมงพาณิชย์
จังหวัดระนอง (Commercial Fisheries Co-
management in Ranong Province) 

ช่ือผลงาน : ปัญหาการประมงพาณิชย์ในจังหวัดระนอง 
ช่ือวารสาร : วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครราชสมีา 
ปีท่ี 14 
ฉบับท่ี  4 
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563   
ใบตอบรับ : 9 กรกฎาคม 2563 

21 มกราคม 2564 
= Good 
-ศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย ์

ช่ือผลงาน : บทบาทของสหภาพยโุรปต่อการจัดการประมงพาณิชย์
ในประเทศไทย กรณศีึกษา การประกอบอาชีพประมงในจังหวัด
ระนอง   
ช่ือวารสาร : วารสารวิชาการ วิทยาลัยบรหิารศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ ้
ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี  1 
เดือน มกราคม-มีนาคม   
ใบตอบรับ : 12 ตุลาคม 2563 
ช่ือผลงาน : พัฒนาการของการประมงพาณิชย์จังหวัดระนอง   
ช่ือวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี  2 



30 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม   
ใบตอบรับ : 11 มิถุนายน 2563 

ช่ือผลงาน : การจัดการประมงพาณิชย์ในจังหวัดระนอง 
ช่ือวารสาร : วารสารรัชต์ภาคย์  
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สถาบันรัชต์ภาคย ์
ปีท่ี 15 
ฉบับท่ี  38 
เดือน มกราคม-กุมภาพันธ ์  
ใบตอบรับ : 15 ธันวาคม 2563 
ช่ือผลงาน : การมสี่วนร่วมในการจัดการประมงพาณิชย์จังหวัด
ระนอง 
ช่ือวารสาร : วารสารการบรหิารนติิบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 
Journal of Legal Entity Management and Local Innovation 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร์าช
วิทยาลัย 
ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี  4 
เดือน เมษายน   
ใบตอบรับ : 3 ธันวาคม 2563 

สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ 
11.  577080002-9 นายปิติ ศรีวงศ์ชัย - รูปแบบเมืองคาร์บอนต่ าส าหรับเทศบาลนคร

ขอนแก่น 
- Low Carbon City Model for Khon Kaen 
Municipality 

ช่ือผลงาน : A Structural Equation Model of Individual 
Greenhouse Gas Emission Behaviours for Khon Kaen: A 
Low Carbon City 
ช่ือวารสาร : Journal of Contemporary Issues in Business 
and Government 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Swinburne Univ Technology  
ใบตอบรับ : 26 February 2021 

15 มีนาคม 2564 
= Good 
-ผศ.ดร. ธนพฤกษ ์ชามะรัตน ์
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ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: The Lifestyle Change Solutions to Reduce the 
Individual Greenhouse Gas (GHG) Emissions for Low 
Carbon City in Khon Kaen, Thailand. 
วันท่ีเผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2561 
ช่ือการประชุม: 9th NEU-KKU International Conference on 
Socio-Economic and Environmental Issues in 
Development 
วันท่ีจัดประชุม: 11 พฤษภาคม 2561 ถึง 12 พฤษภาคม 2561 
หน่วยงาน: Hung Vuong University 
สถานท่ีจัดประชุม: Hung Vuong University  
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

12.  577080003-7
  

น.ส. กิ่งกาญจน์ 
ส านวนเย็น
  

- การพัฒนาพันธะพลเมืองด้วยทุนทางสังคม 
กรณี ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิท่ีดินท ากิน
และที่อยู่อาศัยในเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
(The Development of Civic Engagement 
by Social Capital: The Case of An Urban 
Land Rights Movement in 
Ubonratchathani Province) 

ช่ือผลงาน : The Right to Live in the City”: Exploring 
Discrimination Against the Urban Poor Inhabitants of Ubon 
Ratchathani, North-Eastern Thailand   
ช่ือวารสาร : Journal of Contemporary Issues in Business 
and Government 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Swinburne Univ Technology , 
Fac Business and Law, C/o Arran Gare Philosophy and 
cultural Inquiry (Hawthorn Australia) 
ปีท่ี 27 
ฉบับท่ี  1 
เดือน February   
ใบตอบรับ : 18 February 2021 

15 มีนาคม 2564 
= Good 
-นาย บัวพันธ ์พรหมพักพิง 

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: An Introductory Survey of Civic Engagement in 
the Struggle for Urban Arable and Residential Land Rights 
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ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

วันท่ีเผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2558 
ช่ือการประชุม: 11th International Conference on 
Humanities and Social Sciences : Challenge, Equity and 
Responsibility (IC-HUSO 2015)   
วันท่ีจัดประชุม: 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 
หน่วยงาน: Faculty of Humanities and Social Science Khon 
Kaen University (KKU) , Thailand   
สถานท่ีจัดประชุม: Faculty of Humanities and Social Science 
Khon Kaen University   
ปีท่ี 11 
ฉบับท่ี 11 
การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ

13.  577080005-3 น.ส.พัชรวดี เพ็ง
สระเกต ุ

- รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายชุมชนช้างเลี ยงใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

- Model of Social Network Development 
of Domesticated Elephant Community 
in Northeastern Thailand for Cultural 
Tourism 

ช่ือผลงาน : Investigating the Relationship Between Social 
and Cultural Tourism in Northeast Thailand : A Case Study 
of Elephant Community   
ช่ือวารสาร : Journal of Contemporary Issues in Business 
and Government 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Swinburne Univ Technology , 
Fac Business and Law, C/o Arran Gare Philosophy and 
cultural Inquiry (Hawthorn Australia) 
ปีท่ี 27  
ใบตอบรับ : 3 March 2021 
ISBN/ISSN 1323-6903 

29 มีนาคม 2564 
= Good 
-ผศ.ดร. ธนพฤกษ ์ชามะรัตน ์

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ:  The impacts on the way of mahout group life 
in Surin Province from Problem Resolution Policy on the 
Domesticate Elephant Community of Thailand 
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ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

Government 
วันท่ีเผยแพร่: 30 ธันวาคม 2561 
ช่ือการประชุม: the 14thInternational Conference on 
Humanities and Social Sciences (IC-HUSO) 2018 22nd-23rd 
November, 2018 KhonKaen, Thailand . 
วันท่ีจัดประชุม: 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 
หน่วยงาน: Humanities and Social Sciences KhonKaen 
University 
สถานท่ีจัดประชุม: Humanities and Social Sciences 
KhonKaen University  
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Social Network of Domesticated Elephant 
Community in Northeastern Thailand 
วันท่ีเผยแพร่: 30 สิงหาคม 2560 
ช่ือการประชุม: the International Conference on 
Management in Emerging Economies and International 
Conference on Innovation in Business and Strategy 2017 
“TowardSustainable and Entrepreneurial Business 
Ecosystem for Inclusive Growth andInnovation in Emerging 
Markets”   
วันท่ีจัดประชุม: 26 กรกฎาคม 2560 ถึง 28 กรกฎาคม 2560 
หน่วยงาน: Institut Teknologi Bandung  
สถานท่ีจัดประชุม: Inaya Putri hotel  
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

สาขาวิชาสังคมวิทยา 

14.  ช่ือผลงาน : Social Capital and Social Class in Sub-Urban 25 สิงหาคม 2563  



34 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

587080003-8
  

นางสาวประภาพร 
สุปัญญา  

- ลีลาชีวิตของคนชานเมืองในช่วงชั นทางสังคม 
(Life Style of Suburban People in Social 
Stratification) 

Community of Thailand   
ช่ือวารสาร : communications on stochastic analysis  
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Conference Organizer: ICBESS-
2019 Academic Research Foundations (India) 4383/4A, 
Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 (India) 
ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี  6 
เดือน มิถุนายน  
ใบตอบรับ : 14 May 2019 

= Good 
-นางสาว ดุษฎี อายุวัฒน ์  

ช่ือผลงาน : Lifestyle of Generations in the Sub-urban Case 
study: Major Cities in Northeastern Thailand 
ช่ือวารสาร : Journal of Social and Political Sciences 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : The Asian Institute of Research 
ปีท่ี 2 
ฉบับท่ี  2 
เดือน June   
ใบตอบรับ : 3 June 2019 
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนชานเมืองเมื่อเข้ามา
ท างานในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
วันท่ีเผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2561 
ช่ือการประชุม: การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 
วันท่ีจัดประชุม: 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 
หน่วยงาน: สมาคมนักประชากรไทย 
สถานท่ีจัดประชุม: โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์,กรุงเทพมหานคร 
ปีท่ี 2018 
ฉบับท่ี 1  
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ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: แบบแผนการบริโภคของคนชานเมืองเมื่อเข้ามาท างาน
ในเมือง กรณีศึกษา:จังหวัดขอนแก่น Consumption Patterns of 
the Suburban People When Working in the Urban Areas A 
Case Study: Khon Kaen Province 
วันท่ีเผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2562 
ช่ือการประชุม: การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั งท่ี 18 
วันท่ีจัดประชุม: 28 พฤษภาคม 2562 ถึง 28 พฤษภาคม 2562   
หน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานท่ีจัดประชุม: โรงแรมเอส ด ีอเวนิว ปิ่นเกล้า , กรุงเทพฯ  
ปีท่ี 2019 
ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: ชาต ิ
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: CRITERIA CLASSIFICATION OF CLASS IN THE 
SUBURBS: A CASE STUDY OF THE NORTHEASTERN REGION 
OF THAILAND   
วันท่ีเผยแพร่: 17 ธันวาคม 2561 
ช่ือการประชุม: World Conference on Social Sciences, 
Technology & Innovation (WSTI2018)   
วันท่ีจัดประชุม: 17 ธันวาคม 2561 ถึง 18 ธันวาคม 2561   
หน่วยงาน: The Malaysia Social Sciences and Technology 
Association (MaSSTA)   
สถานท่ีจัดประชุม: Penang , Malasia  
ปีท่ี 2019 
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ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: LIFESTYLE AND ACTIVITIES OF SUBURBAN 
PEOPLE   
วันท่ีเผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2561 
ช่ือการประชุม: 9th International Conference on Socio-
economic and Environmental Issues in Development, 
2018   
วันท่ีจัดประชุม: 11 พฤษภาคม 2561 ถึง 12 พฤษภาคม 2561   
หน่วยงาน: National Economics University   
สถานท่ีจัดประชุม: National Economics University, Hanoi, 
Vietnam    
ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Lifestyles and Consumption Patterns of the 
Suburban People:A Case Study of a Major City in 
Northeastern Region of Thailand 
วันท่ีเผยแพร่: 1 กันยายน 2561 
ช่ือการประชุม: The International Conference on the 
Humanities, Social Sciences and Sustainability   
วันท่ีจัดประชุม: 1 กันยายน 2561 ถึง 2 กันยายน 2561   
หน่วยงาน: International Education for Sustainable 
Development Alliance (INTESDA)   
สถานท่ีจัดประชุม: Hotel Sunroute Plaza Shinjuku, Tokyo, 
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ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

Japan 
ปีท่ี 2018 
ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Lifestyle Of Generations In The Suburban Case 
study: Major Cities In Northeastern Thailand   
วันท่ีเผยแพร่: 15 กุมภาพันธ ์2562 
ช่ือการประชุม: 2nd International Conference on Future of 
women 2019   
วันท่ีจัดประชุม: 14 กุมภาพันธ ์2562 ถึง 15 กุมภาพันธ ์2562   
หน่วยงาน: The International Institute of Knowledge 
Management (TIIKM) 
สถานท่ีจัดประชุม: Taj Samudra Hotel , Colombo, Sri lanka  
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ
 

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
15.  577080012-6 นาย ประสิทธ์ิ ประ

ทุมรัตน ์
รูปแบบบริการห้องสมดุส าหรับนักศึกษาพิการ
ในห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษาไทย  

- (Library Services Model for Students 
with Disabilities in Thai Academic 
Libraries) 

ช่ือผลงาน : สภาพการจัดบริการหอ้งสมุดสถาบันอดุมศึกษาส าหรับ
นักศึกษาพิการ 
ช่ือวารสาร : อินฟอร์เมชั่น 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : ส านักหอสมุด มหาวิทยาขอนแก่น 
ปีท่ี 27 
ฉบับท่ี  1 
เดือน มกราคม 
ใบตอบรับ : 26 สิงหาคม 2562 

15 ตุลาคม 2562 
= Good 
-ศ.ดร. กุลธดิา ท้วมสุข 

16.  577080014-2 นาย ยุทธนา เจริญ
รื่น 

ลิงค์เดตา้ส าหรับดจิิทัลคอลเล็กชัน
สถาบันอุดมศึกษาไทย (ทีดีซี)  

ช่ือผลงาน : Lifecycle and Requirements for Digital 
Collection Management of Thai Theses and Dissertations 

15 ตุลาคม 2562 
= Excellent 
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ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

- (Linked Data for Thai Academic Digital 
Collection (TDC)) 

ช่ือวารสาร : Journal of Information Science Theory and 
Practice 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Korea Institute of Science and 
Technology Information 
ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี  3 
เดือน September - November 
ใบตอบรับ : 20 กันยายน 2563 

-ศ.ดร. กุลธดิา ท้วมสุข 

17.  587080019-3 นางบุษกร จันท์เทว
นุมาส 

ตัวแบบการจดัการทุนมนุษยส์ าหรบั
มหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

- (Human Capital Management Model in 
the University for Local Development) 

ช่ือผลงาน : การศึกษาตัวบ่งชี ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
ช่ือวารสาร : วิจัยราชภัฏพระนคร 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนคร   
ปีท่ี 14 
ฉบับท่ี  2 
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 
ใบตอบรับ : 5 กุมภาพันธ ์2562 

10 ตุลาคม 2562 
= Good 
-ศ.ดร. กุลธดิา ท้วมสุข 

18.  597080013-6 นายนวพล แก้ว
สุวรรณ 

การพัฒนาระบบการให้ค าแนะน าการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาภาคใต้  

- (The Development of Research 
Recommendation System for Southern 
Thailand Development) 

ช่ือผลงาน : การสังเคราะหป์ัญหา ความต้องการ และยุทธศาสตร์
ของส านักบริหารกลุ่มจังหวดั 14 จังหวัดภาคใต้กับความสอดคล้อง
ของสาขาวิชาการจากสภาวิจัยแหง่ชาติ 
ช่ือวารสาร : วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
ทักษิณ 
ปีท่ี 32 
ฉบับท่ี  1 
เดือน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562   
ใบตอบรับ : 28 กุมภาพันธ ์2561 

2 มกราคม 2563 
= Good 
-ผศ.ดร. กันยารัตน ์เควียเซ่น 
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ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ช่ือผลงาน : โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้   
ช่ือวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร   
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
ปีท่ี 39 
ฉบับท่ี 2 
เดือน มีนาคม - เมษายน 
ใบตอบรับ : 4 มกราคม 2562 

ช่ือผลงาน : โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต ้
ช่ือวารสาร : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ปีท่ี 25 
ฉบับท่ี 1  
เดือน มกราคม – เมษายน   
ใบตอบรับ : 20 กุมภาพันธ ์2562 
ช่ือผลงาน : ความต้องการสารสนเทศของนักวิจัยเกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อการพัฒนาภาคใต้ (Information Needs of Researchers on 
Research for Southern Thailand Development) 
ช่ือวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : ส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภเูก็ต   
ปีท่ี 16 
ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม - มิถุนายน   
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ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ใบตอบรับ : 10 มิถุนายน 2562 
ช่ือผลงาน : Knowledge Organization on the Research for 
Development of Southern Thailand 
ช่ือวารสาร : Journal of Engineering and Applied Sciences 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Journal of Engineering and 
Applied Sciences@UAE 
ปีท่ี  
ฉบับท่ี   
เดือน  
ใบตอบรับ : 2 กรกฎาคม 2563 
ช่ือผลงาน : THE DEVELOPMENT OF RESEARCH 
RECOMMENDATION SYSTEM FOR SOUTHERN THAILAND 
DEVELOPMENT 
ช่ือวารสาร : International Journal of Managing Information 
Technology (IJMIT) 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : AIRCC Publishing 
ใบตอบรับ : 30 กันยายน 2563 
ช่ือผลงาน : Knowledge System Management on the 
Research for Development of Southern Thailand 
ช่ือวารสาร : TEM JOURNAL - Technology, Education, 
Management, Informatics 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : UIKTEN - Association for 
Information Communication Technology Education and 
Science. 
ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี  4 
เดือน November 
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ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ใบตอบรับ : 21 November 2019 
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Knowledge Structure of research for the 
Southern of Thailand development 
วันท่ีเผยแพร่: 18 สิงหาคม 2561 
ช่ือการประชุม: The 1st International Conference on Library 
and Information Science: From Open Library to Open 
Society 
วันท่ีจัดประชุม: 18 สิงหาคม 2561 ถึง 19 สิงหาคม 2561 
หน่วยงาน: Sukhothai Thammathirat Open University   
สถานท่ีจัดประชุม: Room 148 Seminar Building 2 Sukhothai 
Thammathirat Open University 
ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

19.  567080017-5 นางธิดารัตน์ สาระ
พล 

กรอบแนวทางการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย  

- (E-Book Management Framework in Thai 
Academic Libraries) 

ช่ือผลงาน : สภาพปัจจบุันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัไทย 
ช่ือวารสาร : วารสารบรรณศาสตร ์มศว 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี  2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 
ใบตอบรับ : 13 ธันวาคม 2562 

14 มกราคม 2563 
= Good 
-รศ.ดร. ล าปาง แม่นมาตย ์

20.  567080021-4 น.ส.สภุาสินี วิเชียร การพัฒนาเค้ารา่งเมทาดาตาส าหรับการ
จัดระบบความรูม้รดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง

ช่ือผลงาน : พฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไมไ่ด้: กรณีความรู้ภมูิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย   
ช่ือวารสาร : วารสารบรรณศาสตร ์มศว 

14 มกราคม 2563 
= Good 
-รศ.ดร. ล าปาง แม่นมาตย ์



42 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ไม่ได้ กรณีความรู้ภูมิปญัญาคชศาสตร์ชาวกูย 
จังหวัดสุรินทร์  

- (Development of metadata scheme for 
organizing intangible cultural heritage, a 
case of folk Gajasastra inherited wisdom 
of the Kui in Surin province) 

ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี  2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 
ใบตอบรับ : 13 ธันวาคม 2562 

21.  577080015-0  น.ส.ปรญิญ์ ขวัญ
เรียง 

การออกแบบบริการสารสนเทศดจิิทัลส าหรับ
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัเปิดในประเทศไทย  

- (Digital Information Service Design for 
Open University Library in Thailand) 

ช่ือผลงาน : สภาพการให้บริการสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เปิดในประเทศไทย 
ช่ือวารสาร : วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
ทักษิณ 
ใบตอบรับ : 15 มิถนุายน 2563 

25 สิงหาคม 2563 
= Good 
-ผศ.ดร. กันยารัตน ์เควียเซ่น 

22.  607080036-5
  

MissNGUYEN THI 
LAN  

การพัฒนารูปแบบความร่วมมืออาจารย์กับ
บรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อสนับสนนุการสอนและ
วิจัยของมหาวทิยาลัยนสาธารณรฐัสังคมนิยม
เวียดนาม (Development of the faculty-
librarian collaboration model to support 
teaching and research at Vienamese 
Universities) 

ช่ือผลงาน : Factors influencing the faculty-librarian 
collaboration at the Vietnamese universities 
ช่ือวารสาร : The Journal of Academic Librarianship 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Elizabeth Blakesley 
ปีท่ี 46 
ฉบับท่ี  2 
เดือน March   
ใบตอบรับ : 17 January 2020 

27 กันยายน 2563 
= Excellent 
- ศ.ดร. กุลธดิา ท้วมสุข  

ช่ือผลงาน : Factors Influencing the Collaboration between 
Faculty and Librarian at the Universities: A Literature 
Review 
ช่ือวารสาร : TLA Research Journal 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Thai Library Association under 
the Royal Patronage of H.R.H. Princess Mahachakri 
Sirindhorn 



43 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ปีท่ี 2 
เดือน July-Dec   
ใบตอบรับ : 22 ตุลาคม 2561 

ช่ือผลงาน : Roles of the Faculty and Librarian in the 
Collaborative Relationships at Vietnamese Universities: A 
Qualitative Methodology 
ช่ือวารสาร : Journal of Information Science Theory and 
Practice 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Korea Institute of Science and 
Technology Information 
ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี  1 
เดือน March 
ใบตอบรับ : 7 December 2019 
ช่ือผลงาน : Faculty-Librarian Collaborative Administration 
and Activities at Vietnamese Universities 
ช่ือวารสาร : IFLA JOURNAL 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Official Journal of the 
International Federation of Library Associations and 
Institutions 
ปีท่ี 46 
ฉบับท่ี  3 
ใบตอบรับ : 24 May 2020 
ช่ือผลงาน : Factors influencing the faculty-librarian 
collaboration at the Vietnamese universities   
ช่ือวารสาร : The Journal of Academic Librarianship 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Elizabeth Blakesley 



44 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ปีท่ี 46 
ฉบับท่ี  2 
เดือน March   
ใบตอบรับ : 17 January 2020 
การประชุมวิชาการ 
ช่ือบทความ: Collaborative model for faculties-librarians in 
academic libraries: A literature review 
วันท่ีเผยแพร่: 18 สิงหาคม 2561 
ช่ือการประชุม: The 1st International Conference on Library 
and Information Science: “From Open Library to Open 
Society”   
วันท่ีจัดประชุม: 18 สิงหาคม 2561 ถึง 19 สิงหาคม 2561   
หน่วยงาน: Library and Information Science Society for Asia 
and the Pacific (LISSASPAC), the Thai Library Association, 
Sukhothai Thammathirat Open University, Mahasarakam 
University and Khonkaen University, Thailand 
สถานท่ีจัดประชุม: Sukhothai Thammathirat Open University   
ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 
การเผยแพร่ระดับ: นานาชาต ิ

23.  607080025-0
  

นายสมเพ็ชร จุล
ลาบุดด ี  

ระบบการสืบค้นเชิงความหมายส าหรับข้อมูล
งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (Semantic 
Search System for Research Data in 
Information Science) 

ช่ือผลงาน : Analysis of Research Data in Information 
Science Using Topic Modeling Method 
ช่ือวารสาร : JOURNAL OF MEKONG SOCIETIES 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : Center for Research on Plurality 
in the Mekong Region (CERP) Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Khon Kaen University, 
ปีท่ี 17 

9 เมษายน 2564  
= Good 
-ศ.ดร. กุลธดิา ท้วมสุข  



45 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ฉบับท่ี  1 
เดือน January-April   
ใบตอบรับ : 4 March 2021 

ช่ือผลงาน : ระบบสืบค้นเชิงความหมายส าหรับข้อมลูงานวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร ์
ช่ือวารสาร : วารสารสนเทศศาสตร์ 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : วารสารสารสนเทศศาสตร ์
ปีท่ี 39 
ฉบับท่ี  3 
เดือน กรกฏาคม - กันยายน   
ใบตอบรับ : 10 มีนาคม 2564 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก 

24.  567080034-5
  

นายธนกร ชูสุข
เสรมิ  

การวิเคราะห์พิธีกรรมในคัมภีร์พระเวท (An 
Analysis of Rites in the Vedas) 

ช่ือผลงาน : Namakarana: Pali-Sanskrit Language in Naming 
Rites of Thai and Hindu people   
ช่ือวารสาร : มนุษยสังคมสาร 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์
ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี  1 
เดือน มกราคม-เมษายน   
ใบตอบรับ : 1 January 2020 

15 ตุลาคม 2562  
= Good 
-ศ.ดร. ประยงค์ แสนบรุาณ  

25.  567080037-9
  

นายปัญญา เสนา
เวียง  

ตรรกศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท: 
กรณีศึกษาคมัภรี์กถาวัตถุ (Logic in 
Theravada Buddhism: A case study in 
Kathavatthu) 

ช่ือผลงาน : ตรรกศาสตร์ในพระพทุธศาสนาเถรวาท:กรณศีึกษา
คัมภีร์กถาวตัถ ุ
ช่ือวารสาร : วารสารครุศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
ปีท่ี 17 
ฉบับท่ี  1 

26 กันยายน 2562  
= Good 
-ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา  



46 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

เดือน มกราคม-มิถุนายน   
ใบตอบรับ : 5 สิงหาคม 2562 

ช่ือผลงาน : Perception in Kathavtthu 
ช่ือวารสาร : มจร สังคมศาสตร์ปรทิรรศน ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : บณัฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี  2 
เดือน เมษายน- มิถุนายน 2561   
ใบตอบรับ : 17 มิถุนายน 2562 

26.  577080018-4
  

นายวันชาติ ชาญ
วิจิตร  

บทบาทของพระธรรมวสิุทธิมงคล (บัว ญาณสมั
ปันโน) ในสังคมไทย (THE ROLE OF PHRA 
DHAMMAVISUDHIMONGKON (Bua 
Nanasampanno) IN THAI SOCIETY) 

ช่ือผลงาน : บทบาทของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรม 
ช่ือวารสาร : สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : วัดวังตะวันตก 1343/5 ถนนราช
ด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี  2 
เดือน กุมภาพันธ ์  
ใบตอบรับ : 29 กุมภาพันธ ์2563 

16 กรกฎาคม 2563 
= Good 
- ศ.ดร. ประยงค์ แสนบรุาณ  

ช่ือผลงาน : แนวคิดและบทบาททางเศรษฐกิจของพระธรรมวิสุทธิ
มงคล (บัว ญาณสมฺปนโฺน) ในสังคมไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544   
ช่ือวารสาร : วารสารสังคมศาสตรแ์ละมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : วัดวังตะวันตก อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี  5 
เดือน พฤษภาคม   
ใบตอบรับ : 12 เมษายน 2563 



47 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

27.  587080024-0
  

พระพจนันท์ กุมพล
  

ความตายในปรัชญาของศรี อรพินโท (Death in 
The Philosophy of Sri Aurobindo) 

ช่ือผลงาน : มโนทัศน์เรื่องความตายในทัศนะศรี อรพินโท Concept 
of Death in Sri Aurobindo's Perspective 
ช่ือวารสาร : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (ฉบับพิเศษ) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 
ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี  3 
เดือน กันยายน-ธันวาคม   
ใบตอบรับ : 6 กุมภาพันธ ์2562 

31 มกราคม 2563  
= Good 
-ผศ.ดร. กรรณิกา ค าด ี  

ช่ือผลงาน : แนวคิดเรื่องความตายของศรี อรพินโทที่มีอิทธิพลต่อ 
ปรากฏการณ์ในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม Sri Aurobindo’s 
Concept of Death that Influence in Individual and Social 
Phenomenon 
ช่ือวารสาร : วารสารบณัฑติศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  งานวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
ปีท่ี 36 
ฉบับท่ี  3 
เดือน กันยายน-ธันวาคม   
ใบตอบรับ : 29 เมษายน 2562 

28.  597080016-0 นายณรงค์วรรษ 
บุญมา 

สภาพสังคมที่พึงปรารถนาตามแนวพุทธปรัชญา
เถรวาท 
THE DESIRABLE SOCIAL STATE IN 
ACCORDANCE WITH THERAVADA 
BUDDHIST PHILOSOPHY 

ช่ือผลงาน : ศึกษาวิเคราะห์สภาพสังคมที่ปรากฏในจักกวัตตสิูตร 
ช่ือวารสาร : วารสารสังคมศาสตรแ์ละมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : วัดวังตะวันตก อ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี  7 

24 กันยายน 2563 
= Good 
-ผศ.ดร. กรรณิกา ค าด ี



48 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง-ไทย/ภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการ 

วันท่ีส าเร็จการศึกษา /ผลการ
ประเมิน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

เดือน กรกฎาคม 2563  
ใบตอบรับ : 4 มิถุนายน 2563 
การตีพิมพ์ระชาต ิ

ช่ือผลงาน : สภาพสังคมที่พึงปรารถนาตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท   
ช่ือวารสาร : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 4 
เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม  
ใบตอบรับ : 2 พฤษภาคม 2563 
ISSN: 2539-6765 (Online) 

29.  597080023-3 นายจักรพันธ์ แสง
ทอง 

วาทกรรมพุทธศาสนาในสังคมไทยตามทัศนะ
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
The Discourse of Buddhism in Thailand 
in View of Somdet Phra 
Buddhaghosacharya (P. A. Payutto) 

ช่ือผลงาน : ปัญหาพุทธศาสนาในสังคมไทยตามทัศนะของสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺต) The Problem of Buddhism 
in Thailand in View of Somdet Phra Buddhaghosacharya 
(P.A. Payutto) 
ช่ือวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  ส านักงานวารสารมหาวิทยาลัย
นครพนม 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 
เดือน กันยายน-ธันวาคม  
ใบตอบรับ : 13 พฤษภาคม 2563 
ISSN 2651-2467 
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ

25 สิงหาคม 2563 
= Good 
-ผศ.ดร. วิเชียร แสนม ี

ช่ือผลงาน : วาทกรรมพุทธศาสนาแบบรัฐในสังคมไทย: ปัญหาและ
ทางออกในทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ. ปยตฺุโต) 
Discourses on Civic Buddhism in Thai Society : Problems 
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and Solutionsin View of Somdet Phra Buddhaghosacharya 
(P. A. Payutto)   
ช่ือวารสาร : Journal of Modern Learning Development 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  ศนูย์พัฒนาการเรยีนรูส้มัยใหม่ บจก. 
พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ต าบลบ้านชัย อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธาน ี 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 
เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน    
ใบตอบรับ : 30 มิถุนายน 2563 
ISSN 2697-455X (Online) 

สาขาวิชาภาษาไทย 
30.  607080020-0  น.ส. สุมาลี พลขุน

ทรัพย ์  
การกลายเป็นค าไวยากรณ์ของค ากริยาแสดง
อาการเคลื่อนที่ในภาษาไทยถ่ินอีสาน 
GRAMMATICALIZATION OF MOTION 
VERBS IN NORTHEASTERN THAI DIALECT 

ช่ือผลงาน : การกลายเป็นค าไวยากรณ์ของค าว่า "ฮอด" ในภาษาไทย
ถิ่นอีสาน 
ช่ือวารสาร : ภาษาและภาษาศาสตร ์
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563  
ใบตอบรับ : 3 เมษายน 2563 
ISSN 0857-1406 (Print) ISSN 2672-9881 (Online) 
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ

26 พฤศจิกายน 2563  
= Good 
ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพญ็ 
 

31.  607080018-7
  

นายดิษยทรรศน์ ศรี
บุญเรือง  

เพศภาวะและเพศวิถีในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน 
GENDER AND SEXUALITIES IN KHUN 
CHANG KHUN PAEN 

ช่ือผลงาน : เพศภาวะและเพศวิถีในเสาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
ช่ือวารสาร : วารสารสังคมศาสตรแ์ละมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  วดัวังตะวันตก 1343/5 ถนนราช
ด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 
เดือน มีนาคม 2563  

26 พฤศจิกายน 2563  
= Good 
รศ.ดร. อรทัย เพียยรุะ 
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ใบตอบรับ : 12 กุมภาพันธ ์2563 
ISSN  
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ

32.  607080017-9  นาง กัลยรัตน์ อุ่น
ทานนท์ 

ค าเรียกสีภาษาไทยในยุคดิจิทัล 
Thai Color Terms in the Digital Era 

ช่ือผลงาน : ค าเรียกสีในภาษาไทยและโครงสร้างค าเรยีกสี (THAI 
COLOR TERMS AND THEIR STRUCTURES) 
ช่ือวารสาร : วารสารสังคมศาสตรแ์ละมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 6 
เดือน มิถุนายน  2563  
ใบตอบรับ : 14 พฤษภาคม 2563 
ISSN  
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ

17 มิถุนายน 2564  
= Good 
รศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต ์
33.  577080024-9

  
นางสาวนวพร 
วรรณทอง  

- การส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศโดยใช้รูปแบบการเรยีนการ
สอนกลยุทธ์ในการอ่าน (Enhancing Reading 
Comprehension of Thai EFL 
Undergraduates Using Reading Strategy 
Instructional Model) 

ช่ือผลงาน : Enhancing Reading Comprehension of Thai EFL 
Undergraduates Using Reading Strategy Instructional 
Model 
ช่ือวารสาร : วารสารวิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร : วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย 
ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี  3 
เดือน กรกฎาคม-กันยายน   
ใบตอบรับ : 8 March 2020 

8 มิถุนายน 2563  
= Good 
-นางสาว อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
  

34.  587080018-5 
  

นาย สุวิชชาน อุ่น
อุดม  

ผลของการใช้กิจกรรมในรูปแบบ Stabilize 
Simplify Automatize Restructure 
Complexify Model ต่อการพัฒนาการเขียน
ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

ช่ือผลงาน : Effects of Task Sequencing in the Cognition 
Hypothesis on EFL Learner Perception of Task Difficulty 
ช่ือวารสาร : Journal of Studies in the English Language 
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  Department of English and 

25 พฤษภาคม 2564  
= Good 
ผศ.ดร. จอมรัฐ พัฒนศร 
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The Effects of Tasks in Stabilize Simplify 
Automatize Restructure Complexify 
Model on the Development of EFL 
Learner Writing 

Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, 
Thailand 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563  
ใบตอบรับ : 24 เมษายน 2563 
ISSN 2651-1347   
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ

35.  587080010-1 
  

นาง ณฐยา อุ่นอุดม
  

การพัฒนารูปแบบการสอนค าปรากฏร่วม 
(InExILH) เพื่อเพ่ิมความรูด้้านค าปรากฏร่วม
ของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลยั 
A Development of a Collocation 
Instruction Model (InExILH) to Enhance 
University Students’ Collocation 
Knowledge 

ช่ือผลงาน : The Students’ Perceptions of the Involvement 
Load Hypothesis on Collocation Learning/การรับรู้ของ
นักศึกษาต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนค าปรากฏร่วม 
ช่ือวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ช่ือหน่วยงานเจ้าของวารสาร :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 6 
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564  
ใบตอบรับ : 14 มิถุนายน 2564 
ISSN08595992/E-ISSN26729733   
การตีพิมพ์ระดับชาต ิ

20 กรกฎาคม 2564  
= Good 
ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต 

 


