
ลําดับ สังกัด จํานวน (คน)
1 คณะครุศาสตร 14
2 คณะพยาบาลศาสตร 19
3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 23
4 คณะวิทยาการจัดการ 15
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13
6 บัณฑิตวิทยาลัย 2
7 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 16
8 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 16
9 โรงเรียนการเรือน 28

146

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1 อาจารยเกยูร วงศกอม คณะครุศาสตร
2 อาจารยเกษร ขวัญมา คณะครุศาสตร
3 อาจารยขวัญใจ จริยาทัศนกร คณะครุศาสตร
4 อาจารยจุฬินฑิพา นพคุณ คณะครุศาสตร
5 อาจารยชนะศึก นิชานนท คณะครุศาสตร
6 อาจารยทิพย ขําอยู คณะครุศาสตร
7 อาจารยประภาวรรณ สมุทรเผาจินดา คณะครุศาสตร
8 อาจารยสิทธิพร เอ่ียมเสน คณะครุศาสตร
9 อาจารยสุธากร วสุโภคิน คณะครุศาสตร
10 อาจารยอัครวัฒน วงศฐิติคุณ คณะครุศาสตร
11 อาจารยอัษฎา พลอยโสภณ คณะครุศาสตร
12 อาจารยอารีย พรหมเล็ก คณะครศุาสตร
13 อาจารยเอมมิกา วชิระวินท คณะครุศาสตร
14 อาจารยเอ้ืออารี จันทร คณะครุศาสตร

รวมจํานวน

สรุปจํานวนอาจารยที่มีบทความวิชาการ หรือ ผลงานวิชาการ
(แยกรายหนวยงาน)

รายนามอาจารยที่มีบทความวิชาการ หรือ ผลงานวิชาการ



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
15 อาจารยชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ คณะพยาบาลศาสตร
16 อาจารยชุติมา ทองวชิระ คณะพยาบาลศาสตร
17 อาจารยญาดารัตน บาลจาย คณะพยาบาลศาสตร
18 อาจารยณัฐยา ศรีทะแกว คณะพยาบาลศาสตร
19 อาจารยณัฐรพี ใจงาม คณะพยาบาลศาสตร
20 อาจารยดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร
21 อาจารยธีระชล สาตสิน คณะพยาบาลศาสตร
22 อาจารยนงลักษณ เชษฐภักดีจิต คณะพยาบาลศาสตร
23 อาจารยเนตรรัชนี กมลรัตนานันท คณะพยาบาลศาสตร
24 อาจารยปณวัตร สันประโคน คณะพยาบาลศาสตร
25 อาจารยพิมพขวัญ แกวเกลื่อน คณะพยาบาลศาสตร
26 อาจารยพิไลพร สุขเจริญ คณะพยาบาลศาสตร
27 อาจารยเพลินตา พิพัฒนสมบัติ คณะพยาบาลศาสตร
28 อาจารยเรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร
29 อาจารยลัดดาวัลย เตซางกูร คณะพยาบาลศาสตร
30 อาจารยศรีสุดา วงศวิเศษกุล คณะพยาบาลศาสตร
31 อาจารยศิริพร นันทเสนีย คณะพยาบาลศาสตร
32 อาจารยสมจิต นิปทธหัตถพงศ คณะพยาบาลศาสตร
33 อาจารยอรนุช ชศูรี คณะพยาบาลศาสตร
34 อาจารยขจีนุช เชาวนปรีชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
35 อาจารยฆนา วีระเดชะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
36 อาจารยณัฐพร โอวาทนุพัฒน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
37 อาจารยธนศร วิสุทธิ์วารินทร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
38 อาจารยธนัญชย ชัยวุฒิมากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
39 อาจารยธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
40 อาจารยนวรัตน เตชะโชควิวัฒน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
41 อาจารยนันทวัน เรืองอราม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
42 อาจารยเนื้อออน ขรัวทองเขียว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
43 อาจารยบรรพต พิจิตรกําเนิด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
44 อาจารยบุญญลักษม ตํานานจิตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
45 อาจารยเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
46 อาจารยปริศนา มัชฌิมา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
47 อาจารยพัศรินท กอเลิศวรพงศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
48 อาจารยพิเชษฐ สุนทรโชติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
49 อาจารยพิษฐา พงษประดิษฐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
50 อาจารยวนิดา อัญชลีวิทยกุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
51 อาจารยวรกมล วงษสถาปนาเลิศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
52 อาจารยสมโภชน พนาวาส คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
53 อาจารยสฤษด์ิ ศรีโยธิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
54 อาจารยสายสุดา ปนตระกูล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
55 อาจารยสริิมา เชียงเชาวไว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
56 อาจารยอุทัย สติม่ัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
57 อาจารยณัฐพรรณ ตันติกุล คณะวิทยาการจัดการ
58 อาจารยนฤมล โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ
59 อาจารยนุชฤดี รุยใหม คณะวิทยาการจัดการ
60 อาจารยปราโมทย ยอดแกว คณะวิทยาการจัดการ
61 อาจารยปริศนา ม่ันเภา คณะวิทยาการจัดการ
62 อาจารยพรพิมล สุวรรณวัฒน คณะวิทยาการจัดการ
63 อาจารยวรรณรัตน โรจนวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ
64 อาจารยวราธร อภิรัตน คณะวิทยาการจัดการ
65 อาจารยวิภาดา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ
66 อาจารยศศิพร ตายคํา คณะวิทยาการจัดการ
67 อาจารยสุรพงษ น่ิมเกิดผล คณะวิทยาการจัดการ
68 อาจารยสุรัชนา ชวยรอดหมด คณะวิทยาการจัดการ
69 อาจารยอรรนพ เรืองกัลปวงศ คณะวิทยาการจัดการ
70 อาจารยอังคณา เชี่ยวชาญ คณะวิทยาการจัดการ
71 อาจารยอินทิรา ไพรัตน คณะวิทยาการจัดการ
72 อาจารยจิราภรณ ทองตัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
73 อาจารยชวาลศกัด์ิ เพชรจันทรฉาย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
74 อาจารยชาติ ทีฆะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
75 อาจารยฐิตินาถ สุคนเขตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
76 อาจารยฐิติยา เนตรวงษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
77 อาจารยณัฏฐา ผิวมา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
78 อาจารยพรรณี สวนเพลง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
79 อาจารยพิชญสินี พุทธิทวีศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
80 อาจารยเฟองฟา เปนศิริ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
81 อาจารยวัจนา ขาวฟา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
82 อาจารยวัชรากรณ เนตรหาญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
83 อาจารยวิทยา ศิริพันธวัฒนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
84 อาจารยสุทัศน จันบัวลา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
85 อาจารยธีรเดช ชื่นประภานุสรณ บัณฑิตวิทยาลัย
86 อาจารยองคอร สงวนญาติ บัณฑิตวิทยาลัย
87 อาจารยจตุพล ดวงจิตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
88 อาจารยจินตนา ตนัสุวรรณนนท โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
89 อาจารยชาติชาย มหาคีตะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
90 อาจารยดังนภสร ณ ปอมเพชร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
91 อาจารยเบญจพร พึงไชย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
92 อาจารยปนณฬยาข ฒิตสุนทโรทยาน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
93 อาจารยพรเพ็ญ ไตรพงษ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
94 อาจารยภาวินี รอดประเสริฐ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
95 อาจารยภิญโญ คูวัฒนาเสนีย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
96 อาจารยยอดชาย ชุติกาโม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
97 อาจารยศิริมา สุวรรณศรี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
98 อาจารยสรรเสริญ อินทรัตน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
99 อาจารยสรศักด์ิ ม่ันศิลป โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
100 อาจารยอัญชลี รัตนะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
101 อาจารยอานุภาพ รักษสุวรรณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
102 อาจารยอาภาศิริ สุวรรณานนท โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
103 อาจารยจิรานุช โสภา โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
104 อาจารยจุฑามาศ เชาวพิพัฒนะ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
105 อาจารยชฎาวรรณ ศิริจารุกุล โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
106 อาจารยชุติมา จักรจรัส โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
107 อาจารยณัฐปรียา โพธิ์พันธุ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
108 อาจารยทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
109 อาจารยธนะวิทย เพียรดี โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
110 อาจารยพนารัตน ศรีแสง โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
111 อาจารยพรพิมล อดทน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
112 อาจารยพิมพมาดา วิชาศิลป โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
113 อาจารยพิมพรวี ทหารแกลว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
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114 อาจารยเพ็ญพักรศิณา วิเชียรวรรณ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
115 อาจารยมาฆฤกษ ชูชวย โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
116 อาจารยรุงเพ็ชร ปนงาม โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
117 อาจารยวรรณพรรธน ริมผดี โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
118 อาจารยวริษฐา แกนสานสันติ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
119 อาจารยกาญจนา เฟองศรี โรงเรียนการเรือน
120 อาจารยจันทรจนา ศิริพันธวัฒนา โรงเรียนการเรอืน
121 อาจารยฉัตรชนก บุญไชย โรงเรียนการเรือน
122 อาจารยชุติปภา สุวรรณกนิษฐ โรงเรียนการเรือน
123 อาจารยณัชนก มีประถม โรงเรียนการเรือน
124 อาจารยดุษฎี ทรัพยบัว โรงเรียนการเรือน
125 อาจารยทิพยพิกา ธรฤทธิ์ โรงเรียนการเรือน
126 อาจารยนราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน
127 อาจารยนุจิรา รัศมีไพบูลย โรงเรียนการเรือน
128 อาจารยนุชนาฏ กุลวิทย โรงเรียนการเรือน
129 อาจารยบุญญาพร เชื่อมสมพงษ โรงเรียนการเรือน
130 อาจารยปญญภัสก ปนแกว โรงเรียนการเรือน
131 อาจารยปทมา กาญจนรักษ โรงเรียนการเรือน
132 อาจารยพัทธนันท ศรีมวง โรงเรียนการเรือน
133 อาจารยภัทราทิพย รอดสําราญ โรงเรียนการเรือน
134 อาจารยมนฤทัย ศรีทองเกิด โรงเรียนการเรือน
135 อาจารยยศพร พลายโถ โรงเรียนการเรือน
136 อาจารยวราภรณ วิทยาภรณ โรงเรียนการเรือน
137 อาจารยวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ โรงเรียนการเรือน
138 อาจารยสาวิตรี ณุวงศศรี โรงเรียนการเรือน
139 อาจารยสิรินทรทิพย สุตตาพงค โรงเรียนการเรือน
140 อาจารยสุภาวดี นาคบรรพ โรงเรียนการเรือน
141 อาจารยสุวรรณา พิชัยยงควงศดี โรงเรียนการเรือน
142 อาจารยโสรัจจ วิสุทธิแพทย โรงเรียนการเรือน
143 อาจารยหทัยชนก ศรีประไพ โรงเรียนการเรือน
144 อาจารยอัครพล ไวเชียงคา โรงเรียนการเรือน
145 อาจารยอิทธิพล อเนกธนทรัพย โรงเรียนการเรือน
146 อาจารยเอกพล ออนนอมพันธุ โรงเรียนการเรอืน



ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์

1 อ. สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี โรงเรียนการเรือน / การพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปร

รูปของวิสาหกิจชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8
29 มีนาคม 2562 0.2

2 อ. บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน / ผลิตภัณฑ์น้ําพริกนรกปลาสลิดเสริมแคลเซียม
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ครั้งที่ 3
18-19 มกราคม 2562 0.2

3 อ. สาวิตรี ณุวงศ์ศรี โรงเรียนการเรือน / การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซาลาเปาโดยทดแทน

ด้วยแป้งข้าวสังข์หยด

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 29 ประจําปี 2562
9-10 พฤษภาคม 2562 0.2

4 อ. ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ โรงเรียนการเรือน / การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาว

มะนาวโห่

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 29 ประจําปี 2562
9-10 พฤษภาคม 2562 0.2

5 อ. ดุษฎี ทรัพยบ์ัว โรงเรียนการเรือน / การพัฒนาสูตรไส้กรอกเครื่องแกงข้าวหมกไก่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 29 ประจําปี 2562
9-10 พฤษภาคม 2562 0.2

6 อ. สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์ โรงเรียนการเรือน / การพัฒนาขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 29 ประจําปี 2562
9-10 พฤษภาคม 2562 0.2

7 อ. ปัทมา กาญจนรักษ์ โรงเรียนการเรือน / การศึกษาการใช้น้ําเชื่อมจากหญ้าหวาน

ทดแทนการใช้น้ําตาลในขนมฝอยเงิน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ครั้งที่ 29 ประจําปี 2562
9-10 พฤษภาคม 2562 0.2

8

อ.

อ.

อ.

อ.

อ.

ศศิธร 

ปรียาภรณ์ 

หทัยชนก 

ฉัตรชนก 

ยศพร

สิงห์สว่าง

มาตรนอก

ศรีประไพ

บุญไชย

พลายโถ

โรงเรียนการเรือน /
การใช้หล่อฮังก้วยทดแทนน้ําตาลมะพร้าว

ในผลิตภัณฑ์สังขยาไข่ วารสารคหเศรษฐาสตร์ พ.ค.- ส.ค 61 0.6

9

อ.

อ.

อ.

พัทธนันท์ 

นิรมิต

สุวดา

ศรีม่วง

ภักดียิ่งยง

บุญรอด

โรงเรียนการเรือน /
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสจากน้ํานมถั่ว

เหลือง กะทิ และกะทิธัญพืช วารสารคหเศรษฐาสตร์ ก.ย.-ธ.ค. 61 0.6

10 อ. ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนการเรือน / การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ม.ค.-มี.ค.62 0.6

11

อ.

อ.

อ.

จุฑามาศ

กนกวรรณ

สาวิตรี

เชาว์พิพัฒนะ

วีระรัตนนุสรณ์

ณุวงศ์ศรี

โรงเรียนการเรือน /
ขนมเปี๊ยะเมืองตรังกับมิติทางประวัติศาสตร์ 

โภชนาการ และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยว

เชิงอาหาร

วารสารคหเศรษฐาสตร์ พ.ค.- ส.ค 61 0.6

12 miss Hathairat Pinkaew โรงเรียนการเรือน / Preparation of rice based fry using twin-

screw extrusion

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก.ย.-ธ.ค. 2561 0.6

13

อ.

อ.

อ.

นุจิรา  

ขจีจรัส 

สุธีลักษณ์

รัศมีไพบูลย์

ภิรมย์ธรรมศิริ

ไกรสุวรรณ

โรงเรียนการเรือน /

เส้นใยจากเปลือกลําต้นกระเจี๊ยบเขียว:ผล

ของวิธี เตรียมและระยะเวลาแช่หมักต่อ

ปริมาณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทาง

เชิงกลของเส้นใย

วารสารคหเศรษฐาสตร์ พ.ค.- ส.ค 61 0.6

14

อ.

อ.

อ.

อ.

นุชนาฏ 

กาญจนา

อิทธิพล

อัครพล

กุลวิทย์

เฟื่องศรี

อเนกธนทรัพย์

ไวเชียงค้า

โรงเรียนการเรือน / การพัฒนาไอศกรีมเสริมเนื้อเมล่อนตกเกรด วารสารคหเศรษฐาสตร์ ก.ย.-ธ.ค. 61 0.6

15 อ. มนฤทัย ศรีทองเกิด โรงเรียนการเรือน /
Influence of Pomelo Albedo on 

Characteristics of Chicken Sausage 

Emulsion Systems

Journal of Food Health and 

Bioenvironmental Science (May-August 

2018) 11(2) : 1-7.

May-Aug 2018 0.8

ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

น้ําหนักชื่อคํานําหน้า นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด ชื่อของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/หน่วยงานจัดทํา วัน/เดือน/ปี
ประเภทของผลงานวิชาการ

1/20



ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

น้ําหนักชื่อคํานําหน้า นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด ชื่อของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/หน่วยงานจัดทํา วัน/เดือน/ปี
ประเภทของผลงานวิชาการ

16 อ. สุภาวดี นาคบรรพ์ โรงเรียนการเรือน /

Petitioning for the Geographical 

Indication (GI) Symbol Usage on 

“Trang Roast Pork” Manufacturing 

Process

Journal of Multidisciplinary in Social Science

 (ชื่อเดิม วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์)
Jan-Apr 2019 0.8

17

อ.

อ.

อ.

องค์อร 

พัทธนันท์ 

วิจิตรา

สงวนญาติ

ศรีม่วง 

ศรีสอน

โรงเรียนการเรือน /
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้

บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Journal of Multidisciplinary in Social Science

 (ชื่อเดิม วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์)

Sep-Dec 2018 0.8

18 อ. ภัทราทิพย์ รอดสําราญ โรงเรียนการเรือน /
Microwave heating

extraction of pectin from lime peel: 

Characterization

Food Chemistry
25 April 2019, Pages 

364-372
1

19 อ. ภัทราทิพย์ รอดสําราญ โรงเรียนการเรือน /
Extraction of phenolic

compounds from lime peel waste 

using ultrasonicassisted

Journal of Food Bioscience April 2019, Pages 66-

73
1

20 อ. ภัทราทิพย์ รอดสําราญ โรงเรียนการเรือน /
Carboxymethyl cellulose from 

renewable rice stubble

incorporated with Thai rice grass

Journal of Food Processing and Preservation
21-ก.ย.-18 1

21 อ. โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนการเรือน / ตํารา: อาหารไทย 2

ุ ุ

 4(38)/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562

(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์)
2559 1

22 อ. จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา โรงเรียนการเรือน / เบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่น

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 

ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์และบางกอกคอนเวน

วันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
7-10 เมษายน 2562 0.6

23 อ. ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนการเรือน /
การทดแทนส่วนผสมบางส่วนโดยใช้ไขมัน

จากพืชและซูคราโลสในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ดิปิ้งช็อคโกแลต

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 

ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์และบางกอกคอนเวน

วันเซน็เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

7-10 เมษายน 2562 0.6

24 อ. ณัชนก มีประถม โรงเรียนการเรือน / การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นอบกรอบจากเศษ

เหลือจากการตกแต่ง

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 

ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์และบางกอกคอนเวน

วันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

7-10 เมษายน 2562 0.6

25 อ. นราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน / ซอสพริกผงกึ่งสําเร็จรูป

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 

ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์และบางกอกคอนเวน

วันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

7-10 เมษายน 2562 0.6

26 อ. เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ โรงเรียนการเรือน / แกงกุรุหมาไก่ รายการ ครัวคุณต๋อย  (ช่อง 3) ออกอากาศ 18 มี.ค. 62 0.6

27 อ. เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ โรงเรียนการเรือน / ไส้กรอกไก่เสริมข้าวไรซ์เบอรี่ (ฮาลาล)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 

ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์และบางกอกคอนเวน

วันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

7-10 เมษายน 2562 0.6

28

Miss

Miss

Miss

Foophow

Poohinkong

Chysirichote

T

W

T

โรงเรียนการเรือน /

Antioxidant Flour is Fortified by the 

Molecular Encapsulation of Lycopene, 

Which is Different from Adding 

Lycopene Fruit due to High 

Antioxidant, Water Solubility and 

Environment Stability

47E Salon International Des Inventions de 

Genève
10-14 April 2019 1
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ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

น้ําหนักชื่อคํานําหน้า นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด ชื่อของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/หน่วยงานจัดทํา วัน/เดือน/ปี
ประเภทของผลงานวิชาการ

29 Miss Foophow
T

โรงเรียนการเรือน /

Food Preservative Plastic Film 

Packaging Contains Polysaccharide and 

Copper Zinc Oxide by Nano-Hybrid 

Materials Synthesis to Prolong Shelf 

Life of Food

47E Salon International Des Inventions de 

Genève
10-14 April 2019 1

30
อ.

อ.

วราภรณ์ 

วีรพงศ์

วิทยาภรณ์

วิรุฬห์ธนกฤษณ์
โรงเรียนการเรือน / 3-in-1 Instant coffee mix with 

isoflavones from soy germ

The international trade fair-ideas, inventions

 and new products. (iENA 2018)

ณ เมืองบรูมเบิร์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1 - 4 พ.ย. 61 1

31
อ.

อ.

วราภรณ์ 

วีรพงศ์

วิทยาภรณ์

วิรุฬห์ธนกฤษณ์
โรงเรียนการเรือน / Healthy ready-to-cook Pad Thai sauce

The international trade fair-ideas, inventions

 and new products. (iENA 2018)

ณ เมืองบรูมเบิร์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1 - 4 พ.ย. 61 1

32

ms.

ms.

ms.

ms.

ms.

Nonglak 

Somchit

Ranu

Yadarat 

Chutima 

Chetpakdeechit

Niputhuttapong

Kwanyuen

Baljay

Thongwachira

พยาบาลศาสตร์ /

Relationship between perceptions of 

health status, needs, expectations, 

ability for self-care among elderly 

people dwelling at Community in Khet 

Bang Phlat in Bangkok of Thailand

KKU International Journal of Humanities and

 Social Sciences. 8(3): 22-43. (วารสารนานาชาติ

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์)

กันยายน-ธันวาคม 2561 0.8

33

อ.

อ.

อ.

อ.

ศิริพร

ศรีสุดา

พิไลพร

ลัดดาวัลย์

นันทเสนีย์

วงศ์วิเศษกุล 

สุขเจริญ 

เตชางกูร.

พยาบาลศาสตร์ / การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับ

นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 

10(2): 166-179.

กรกฎาคม-ธันวาคม 

2561
0.8

34

อ.

อ.

อ.

ดวงเนตร 

ชญานิศ 

ณัฐยา

ธรรมกุล

ชอบอรุณสิทธิ

ศรีทะแก้ว.

พยาบาลศาสตร์ /

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรม

การกําากับตนเองของนักศึกษาพยาบาล โดย

การจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึกในวิชา

วิจัยทางการพยาบาล.

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 10(3): 

129-142.
กันยายน-ธันวาคม 2561 0.8

35

อ.

อ.

อ.

อ.

อรนุช

ณัฐรพี 

ศรีสุดา 

ปณวัตร

ชูศรี

ใจงาม

วงศ์วิเศษกุล

สันประโคน.

พยาบาลศาสตร์ /
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนที่มี

อายุระหว่าง 2-5 ปี ในเขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร: การจัดการในครอบครัว.

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 28(3): 

51-62.
กันยายน-ธันวาคม 2561 0.8

36

อ.

อ.

อ.

ปณวัตร 

อรนุช 

ศรีสุดา

สันประโคน

ชูศรี 

วงศ์วิเศษกุล.

พยาบาลศาสตร์ / วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 28(3):
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 28(3): 

87-100.
กันยายน-ธันวาคม 2561 0.8

37
ms. Peerayut Rattanaselanon

พยาบาลศาสตร์ /
Effects of Occupational Health 

Prevention Program among Thai 

Farmers

Journal of Food Health and 

Bioenvironmental Science. 11(3): 41-48.
Sep-Dec 2018 0.8

38 อ. ชุติมา ทองวชิระ พยาบาลศาสตร์ /

ชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชน

และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: 

กรณีศึกษา ชุมชนท่าเสด็จ อําาเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี.

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขา

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. 5 (ฉบับพิเศษ): 

51-61.

ฉบับพิเศษ สิงหาคม 

2561.
0.8
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ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

น้ําหนักชื่อคํานําหน้า นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด ชื่อของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/หน่วยงานจัดทํา วัน/เดือน/ปี
ประเภทของผลงานวิชาการ

39 ms Petcharat Techathawewon พยาบาลศาสตร์ /

The effect of preparedness pram 

before clinical practice on 

achievement of nursing students in 

the subject of Maternal and Newborn 

Nursing and Midwifery practicum.

Conference Program International Business 

Economic Tourism Sciences Technology 

Humanities Social Sciences and Education 

Research Conference 2018 ICBTS 

International Multidiscipline Research 

Conference. Helsinki, Finland.

9 – 11 August, 2018. 0.4

40

ms.

ms.
 Petcharat 

Areeya 

Techathawewon

Techamaitrechit
พยาบาลศาสตร์ / Effect of Positive Discipline Program 

for Adolescence in School.

The 2018 International Academic Research 

Conference in Rome, Italy. International 

Journal of Business Tourism and Applied 

Sciences ( IJBTS). Page 225-232.  ISBN: 978 

616 406 8759.

http://www.ijbts- journal.com/images/ 

column_1547523403/ Tract%203.pdf

28-30 November, 

2018.
0.4

41

อ.

อ.

อ.

อรนุช 

ปณวัตร 

ศรีสุดา

ชูศรี 

สันประโคน

วงศ์วิเศษกุล.

พยาบาลศาสตร์ /

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุที่

ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง 

กรุงเทพมหานคร.

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 

34(3): 77-88.
กันยายน-ธันวาคม 2561 0.8

42 ms. Peerayut Rattanaselanon พยาบาลศาสตร์ /
An Occupational Health Education 

Program for Thai Farmers Exposed to 

Chlorpyrifos.

Asia Pacific Journal of Public Health. : 1-7 2018 1

43
ms

ms

Orranuch 

Wannee

CHUSR

DEOISRES
พยาบาลศาสตร์ /

Influencing of Family Management in 

Families with Thalassemic Children on 

Health Related Quality of Life and 

Family Functioning: SEM approach.

Walailak J Sci & Tech 2019; 16(1): 27-38. ม.ค.-19 1

44
อ.

อ.

ณรงค์กร 

ปณวัตร

ชัยวงศ์

สันประโคน
พยาบาลศาสตร์ /

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทาย

ของพยาบาลฉุกเฉินในการดูแลผู้ป่วยระยะ

วิกฤติ (นิพนธ์ปริทัศน์)
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ. 14(1): 43-51 มกราคม-มีนาคม 2562 0.8

45
ms

ms

Rungnapa

Sresuda  

Pongkiatchai

Wongwisetkul
พยาบาลศาสตร์ / Nutrition Literacy and the Elderly with 

Hypertension.

Journal of Food Health and 

Bioenvironmental Science. 11(3): 49-55.
กันยายน - ธันวาคม 2561 0.8

46
อ.

อ.

ดวงเนตร 

ศิริพันธุ์

ธรรมกุล

ศรีสุวรรณ.
พยาบาลศาสตร์ /

การสร้างเสริมสุขภาวะการทํางานของ

พยาบาลวิชาชีพ: บทเรียนจากโครงการงาน

บันดาลใจ.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 35(1): 

article in press.
ม.ค.-เม.ย. 62 0.8

47

อ.

อ.

อ.

ธีระชล 

เพลินตา 

พิมพ์ขวัญ

สาตสิน

พิพัฒน์สมบัติ

แก้วเกลื่อน.

พยาบาลศาสตร์ / การเรียนรู้บนพื้นฐานเทคโนโลยี: รายวิชา

พยาธิวิทยาของนักศึกษาพยาบาล.
วชิรสารการพยาบาล. 20(1): article in press.

มกราคม

–มิถุนายน 2562 0.6

48 อ. เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์. พยาบาลศาสตร์ / น้ํานมแม่: โภชนาหารแห่งมวลมนุษย์.
กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2561 1
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49
อ.

อ.

นันทวัน  

ปริศนา

เรืองอร่าม

มัชฌิมา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

การพัฒนาตันแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านเกมเสริมทักษะการสร้างสรรค์เมนูอาหาร

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบ

การศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3” ณ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

29-30 พฤศจิกายน 

2561
0.2

50 อ. อุทัย สติมั่น
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ ภาษาบาลี: ภาษารักษาพระพุทธพจน์

รายงานการประชุมวิชาการ“บาลีปริยัติก้าวหน้า 

พระพุทธศาสนามั่นคง ส่งเสริมวิปัสสนาสู่สากล”

ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬี

ศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

2561 0.2

51 อ. ธนัสชย์ ชัยวุฒิมากร
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

ธรรมาภิบาลในพระบรมราโชวาทและพระ

ราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้หลัก

ทศพิธราชธรรม

วารสารทีทัศน์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา
2561 0.6

52 อ. บุญลักษณ์ ตํานานจิตร
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ วิธีการสอนแบบ 4Kโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน”

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา    ปีที31  ฉบับที่ 107 

หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
กรกฎาคม -กันยายน 2561 0.8

53 อ. ฐิติยา เนตรวงษ์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ สเต็มในระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอม

เกล้า  พระนครเหนือ ปีที่ 9  ฉบับที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรกฎาคม -ธันวาคม 

2561
0.8

54 อ. ฐิติยา เนตรวงษ์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ “ห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนร่วมและ

พัฒนาทักษะการอยู่รอดในยุคดิจิทัล”

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา    ปีที31  ฉบับที่ 

108 หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

ตุลาคม -ธันวาคม 

2561
0.8

55 อ. บุญลักษณ์ ตํานานจิตร
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา    ปีที31  ฉบับที่ 

109 หน่วยงาน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

มกราคม -มีนาคม 

2562
0.8

56 อ. ฐิติยา เนตรวงษ์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

“การสอนแบบเรียนร่วมด้วยโครงการเป็น

ฐานการเรียนรู้: โอกาสทางการศึกษาเพื่อ

ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ”

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระเจอม

เกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

มกราคม -มิถุนายน 

2562
0.8

57

อ.

อ.

อ.

สายสุดา 

ฐิติยา 

บรรพต

ปั้นตระกูล

เนตรวงษ์

พิจิตรกําเนิด

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จําเป็น

สําหรับบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 11  ฉบับที่ 1 หน่วยงาน:

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มกราคม -เมษายน 

2562
0.8

58
อ.

อ.

ฐิติยา 

บรรพต

เนตรวงษ์ 

พิจิตรกําเนิด

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

ห้องสมุด 4.0 กับการจัดบริการสารสนเทศ

สนับสนการเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
เมษายน -มิถุนายน 

2562
0.8

5/20



ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ
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59

อ.

อ.

อ.

ฐิติยา 

สุรัชนา 

รัชฎาพร

เนตรวงษ์

ช่วยรอดหมด

ธิราวรรณ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

ด้วยโครงการและชุมชนเป็นฐานการวิจัย”

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

มกราคม -มิถุนายน 

2562
0.8

60 อ. วนิดา อัญชลีวิทยกุล
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

การพฒนาแบบฝกไวยากรณในบรบทเสรม

การสอนภาษาอักฤษปรับพื้นฐานสําหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดสิต

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 0.8

61 อ. สฤษดิ์ ศรีโยธิน
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ การจัดการความคาดหวัง : เครื่องมือสร้าง

คุณภาพในองค์กรบริการ
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

มกราคม-เมษายน 

2562 0.8

62 ms Titiya Netwong
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

Instructional Creation Media Project 

Based for Mainstreaming of 

Undergraduate Students to Enhance 

21st Century Learning”

วารสาร International Journal of e-Education,

 e-Business, e-Management and e-Learning 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 4

ธ.ค.-18 1

63 ms Titiya Netwong
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

Development of Problem Solving 

Skills by Integration Learning Following 

STEM Education for Higher Education”

วารสาร International Journal of Information 

and Education Technology ปีที่ 8 ฉบับที่ 9
ก.ย.-18 1

64

ms

ms

ms

Sansern

Titiya

Suriya

Intharat

Netwong

Jiamprachanarakorn

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

A Study of Knowledge, Belief and 

Practice in Religious Teachings for 

Living together with Peace at 

Individual and Communal Level of 

New Generations Venerating 

Buddhism, Islam and Christianity 

วารสาร International Journal of Management

 & Economics (IJME) ปีที่ 1  ฉบับที่ 1
ก.พ.-19 1

65 ms Titiya Netwong
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

“The School Library Roles in 

Information Services through 

Mainstreaming for Enhance 21st 

Century Learning Skills

วารสาร International Journal of Information 

and Education Technology
ก.พ.-19 1

66 อ. ธีรเดช ชื่นประภาณุสรณ์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

The Development of the Creative 

Tourism’s Model within the Peranakan 

Culture in Andaman Folkway of Life at

Mediterranean Journal of Social Sciences. 2018 1

67 อ. ธีรเดช ชื่นประภาณุสรณ์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

Teaching the Ecological Awareness on 

the use of John Steinbeck’s Novel in 

English Language Learning for

Social Science Research Network. 2018 1

68 อ. ธีรเดช ชื่นประภาณุสรณ์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

Learning English through Literature: 

Poetry as a Mirror Reflecting the 

Human’s being

Social Science Research Network. 2018 1

69 อ. เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
หมายเลข 65922 30 ตุลาคม 2561 1

70 อ. เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
หมายเลข 65923 30 ตุลาคม 2561 1

71 อ. เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
หมายเลข 65924 30 ตุลาคม 2561 1

72 อ. เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/

จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
หมายเลข 65925 30 ตุลาคม 2561 1

73 อ. ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กราฟฟิคไซท์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2560)
2560 1
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ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

น้ําหนักชื่อคํานําหน้า นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด ชื่อของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/หน่วยงานจัดทํา วัน/เดือน/ปี
ประเภทของผลงานวิชาการ

74 อ. พิเชษฐ์ สุนทรโชติ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ การวาดเส้น

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กราฟฟิคไซท์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2561)
2561 1

75 อ. สิริมา เชียงเชาว์ไว
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ ภาษาไทยในองค์กร

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กราฟฟิคไซท์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2561)
2561 1

76 อ. พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ การประยุกต์การให้คําปรึกษา

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561
2561 1

77 อ. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ ในองค์การ

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กราฟฟิคไซท์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561
2561 1

78 อ. สรพล จิรสวัสดิ์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ หลักการแปล Graphic Site Suan Dusit University 2561 1

79 อ. สมโภชน์ พนาวาส
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ English Pronunciation for 

Business Communication.
Graphic Site Suan Dusit University 2561 1

80 อ. ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ การดําเนินงานธุรกิจขนาดย่อม สํานักพิมพ์กราฟฟิคไซค์ (2561) 2561 1

81 อ. นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ Principles of Translation สํานักพิมพ์กราฟฟิคไซค์ (2561) 2561 1

82 อ. พิษฐา พงษ์ประดิษฐ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ ศิลปะการดํารงชีวิตในการสร้างสรรค์

สังคมและสิ่งแวดล้อม
สํานักพิมพ์กราฟฟิคไซค์ (2562) 2562 1

83 อ. ขจีนุช เชาวนปรีชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ English for Marketing สํานักพิมพ์กราฟฟิคไซค์ (2562) 2562 1

84 อ. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ การแปลเชิงวิชาการ สํานักพิมพ์กราฟฟิคไซค์ (2562) 2562 1

85 อ. วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ นาฏศิลป์ ลีลา ดนตรี สํานักพิมพ์กราฟฟิคไซค์ (2562) 2562 1

86 อ. ฆนา วีระเดชะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
/ The Fallen 46th International 

Print Award CAMEN AROZENA
พิพิทธภัณฑ์ Museo Casa de la Moneda กรุง

มาดริด ประเทศสเปน
2018 1

87

อ.

อ.

อ.

วิริยะ

หาญสกุล 

ทัศนาวลัย

พุ่มเอียด

ตุ้งซี่

ตันติเอกรัตน์

โรงเรียนการท่องเที่ยว /

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว             

เชิงนิเวศโดยชุมชนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กรณีศึกษาชุมชนบ้านเขาหลัก 

จังหวัดตรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัยครั้งที่ 8

 “วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

29 มีนาคม 2562 0.2

88

อ.

อ.

อ.

พลอยชมพู 

ธารทิพย์ 

ทัศนาวลัย

วัฒนจิโรจน์กุล

บุญช่วย

ตันติเอกรัตน์

โรงเรียนการท่องเที่ยว /
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

เชิงอาหารของจังหวัดตรัง กรณีศึกษา ขนม

เค้กเมืองจรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัยครั้งที่ 8

 “วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

29 มีนาคม 2562 0.2

89
อ.

อ.

ปิยธิดา 

มาฆฤกษ์

เส็งหลวง

ชูช่วย
โรงเรียนการท่องเที่ยว /

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาวนอุทยาน

บ่อน้ําร้อนกันตัง ตําบลบ่อน้ําร้อน อําเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัยครั้งที่ 8

 “วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

29 มีนาคม 2562 0.2

90
อ.

อ.

ณรินทร์วัฒน์  

ชฎาวรรณ

ยินหาญมิ่งมงคล

ศิริจารุกุล
โรงเรียนการท่องเที่ยว /

แนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงอาหาร กรณีศึกษาหมูย่างเมือง

ตรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัยครั้งที่ 8

 “วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

29 มีนาคม 2562 0.2
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ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

น้ําหนักชื่อคํานําหน้า นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด ชื่อของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/หน่วยงานจัดทํา วัน/เดือน/ปี
ประเภทของผลงานวิชาการ

91

อ.

อ.

อ.

จาตุรงค์

ธนะวิทย์ 

อินทิรา

บุญขันธ์

เพียรดี

ไพรัตน์

โรงเรียนการท่องเที่ยว /
แนวทางการส่งเสริมส่วนประสมการตลาด

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของชุมชน

เมืองกันตัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัยครั้งที่ 8

 “วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

29 มีนาคม 2562 0.2

92

อ.

อ.

อ.

ธนะวิทย์ 

อินทิรา 

เศวตฉัตร

เพียรดี

ไพรัตน์

นาคะชาติ

โรงเรียนการท่องเที่ยว /
แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายของ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอเมือง

ตรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 

ประจําปี 2561 ในประเด็นท้าทายในอุตสาหกรรม

บริการ “ท่องที่ยววิถีไทย ก้าวไกลสู่การพัฒนา” 

คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร์

17 สิงหาคม 2561 0.2

93

อ.

อ.

อ.

อ.

อมาวสุ 

กัญญาภรณ์ 

ศิริประภา 

ธนะวิทย์

เช้าฉ้อง

ปล้องใหม่

อันตรัตน์

เพียรดี

โรงเรียนการท่องเที่ยว /
การจัดการส่วนประสมการตลาดการทอง

เที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา

เกาะสุกร อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะศาสตร์ 

ครั้งที่ 4 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1 เมษายน 2562 0.2

94

อ.

อ.

อ.

อ.

มลิวัลย์ 

ปิยธิดา 

จาตุรงค์

ธนะวิทย์

สมพงค์

เส็งหลวง

บุญขันธ์

เพียรดี

โรงเรียนการท่องเที่ยว /
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 กรณีศึกษาวนอุทยานบ่อน้ําร้อนกันตัง 

ตําบลบ่อน้ําร้อน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่

 4 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย

1 เมษายน 2562 0.2

95

อ.

อ.

อ.

อ.

ปาริสา 

กรรณิการ์ 

ธนะวิทย์ 

เบญจวรรณ

กานต์ฎีกานนท์

หลีเหม

เพียรดี

ขุนฤทธิ์

โรงเรียนการท่องเที่ยว /
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

กรณีศึกษาบ้านเกาะเคี่ยม ตําบลกันตังใต้ 

อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่

 4 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย

1 เมษายน 2562 0.2

96

อ.

อ.

อ.

อ.

สุวิมล

นันทรัตน์ 

ธนะวิทย์ 

เบญจวรรณ

พลอินทร์

ชวนานันท์

เพียรดี

ขุนฤทธิ์

โรงเรียนการท่องเที่ยว /
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งทอง

เที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ถ้ําเขาช้างหาย 

ตําบลนาหมื่นศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่

 4 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย

1 เมษายน 2562 0.2

97 อ. จิรานุช โสภา โรงเรียนการท่องเที่ยว /
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดํารงความ

เป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน

งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่

 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ

พระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 114 ปี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี

19 ธันวาคม 2561 0.2

98 อ. ธนะวิทย์ เพียรดี โรงเรียนการท่องเที่ยว /
The guideline to the development of 

the interpretation of Cultural Heritage 

tourism of Mueung city, Trang Province

21th International joint World Cultural 

Tourism Conference 2017

7th World Tourism Conference 2017
พฤศจิกายน 2561 0.4

99 อ. เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ โรงเรียนการท่องเที่ยว / การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-มีนาคม 2562 0.6

100 อ. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ โรงเรียนการท่องเที่ยว /

A Model for Competency 

Development of Thai Tourism and 

Hospitality Business Entrepreneurs for 

Operating International Business with 

in the ASEAN Economic Community 

(AEC)"

International Journal of Management Cases : 

Volume 20, Issue 4
(August 2018) 0.8

8/20



ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

น้ําหนักชื่อคํานําหน้า นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด ชื่อของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/หน่วยงานจัดทํา วัน/เดือน/ปี
ประเภทของผลงานวิชาการ

101
อ.

อ.

ชุติมา    

พิมพ์รวี

จักรจรัส

ทหารแกล้ว
โรงเรียนการท่องเที่ยว /

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะพหุวัฒนธรรม

กับเจตคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน

ภูมิภาคอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาการ

ท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยของแก่น
กันยายน-ธันวาคม 

2561
0.8

102 อ. รุ้งเพ็ชร ปั้นงาม โรงเรียนการท่องเที่ยว /

การรับรู้และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่มีต่อโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี กันยายน–ธันวาคม 2561 0.8

103 อ. วรรณพรรธน์ ริมผดี โรงเรียนการท่องเที่ยว / การพัฒนาระบบนําทางท่องเที่ยวแบบครบ

วงจรผ่านสมาร์ทโฟนในจังหวัดราชบุรี
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ มกราคม-มิถุนายน 2562 0.8

104

ms

ms

ms

Sarath

Ratananaphadol 

Mana

Simsiri

Smitin

Eiambua

โรงเรียนการท่องเที่ยว /

A Development of Product Packaging 

for Promoting Community-Based 

Tourism in Ratchaprapa Dam, Khao 

Sok National Park, Thailand

Journal of ASIAN Behavioural Studies (jABs), 

4(12) Jan / Apr  2019 (p.1-11)
2019 0.8

105
ms

ms

Sutas

Mana

Janbuala

Eiambua
โรงเรียนการท่องเที่ยว /

Effect of bagasse and bagasse ash 

levels on properties of pottery 

products

Heliyon 4 (2018) e00814 19-ก.ย.-18 1

106

ms

ms

ms

Sutas

Mana

Arpapan 

Janbuala

Eiambua

Satayvibul

โรงเรียนการท่องเที่ยว /

Mechanical Properties and Thermal 

Conductivity of Lightweight Clay Bricks 

Fabricated with a powdered Marble 

Dust Additive

Key Engineering Materials. ISSN:1662-9795, 

Vol.777, pp465-470
31-ส.ค.-18 1

107 อ. พรพิมล อดทน โรงเรียนการท่องเที่ยว /

Influence  of Internal  and External  

Factors on Supply  Chain  Information  

System  Risk  Management  

Implementtion

International  Journal of Supply Chain 

Management
เม.ย.-19 1

108 อ. พนารัตน์ ศรีแสง โรงเรียนการท่องเที่ยว / A Cross Sectional Study of the Ten 

Longest Ultra-Long-Range Air Routes
Transport and Telecommunication

April 2019, Volume 

20 Issue 2
1

109 อ. พนารัตน์ ศรีแสง โรงเรียนการท่องเที่ยว /

ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE 

AIRPORT ENERGY

MANAGEMENT USING SOLAR POWER 

TECHNOLOGY: THE

CASE OF ADELAIDE AIRPORT, 

AUSTRALIA

International Journal for Traffic and 

Transport Engineering, 

March 2019, 

Volume 9              

      Issue 1

1
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ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

น้ําหนักชื่อคํานําหน้า นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด ชื่อของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/หน่วยงานจัดทํา วัน/เดือน/ปี
ประเภทของผลงานวิชาการ

110 อ. พนารัตน์ ศรีแสง โรงเรียนการท่องเที่ยว /

The Air Cargo Carrying Potential of The 

Airbus A350-900XWB and Boeing 787-9 

Aircraft on Their Ultra-Long-Haul 

Flights: A Case Study for Flights from 

San Francisco to Singapore

Transport and Telecommunication
December 2018

 Volume 19 Issue 4
1

111 อ. พนารัตน์ ศรีแสง โรงเรียนการท่องเที่ยว /
An Assessment of Sustainable Airport 

Water Management: The Case of 

Osaka’s Kansai International Airport

Infrastructures

November 2018

Volume 3

Issue 4
1

112 อ. พนารัตน์ ศรีแสง โรงเรียนการท่องเที่ยว /

THE ROLE OF FREIGHTER AIRCRAFT IN 

A FULL-SERVICE NETWORK AIRLINE AIR 

FREIGHT SERVICES: THE CASE OF 

QANTAS FREIGHT

Magazine of Aviation Development

October 2018, 

Volume 6   

 Issue 4

1

113 อ. ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนการท่องเที่ยว / ตํารา การดําเนินงานและการจัดการงานจัด

เลี้ยง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตุลาคม 2561 1

114 อ. รุ้งเพ็ชร ปั้นงาม โรงเรียนการท่องเที่ยว / ตําราการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กันยายน 2561 1

115 อ. เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ โรงเรียนการท่องเที่ยว / ตําราการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจ

โรงแรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กันยายน 2561 1

116 อ. วริษฐา แก่นสานสันติ โรงเรียนการท่องเที่ยว / ตําราการจัดการงานแม่บ้าน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กันยายน 2561 1

117 อ. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ โรงเรียนการท่องเที่ยว / Application Adrenaline Junkie
Google Play  สําหรับระบบปฏิบัติการ Android 

และ App Store สําหรับระบบปฏิบัติการ IOS 19 มีนาคม 2562 0.6

118 อ. อัญชลี รัตนะ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ กราฟฟิคไซค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2559 1

119 อ. สรศักดิ์ มั่นศิลป์
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กราฟฟิคไซค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561 1

120 อ. พรเพ็ญ ไตรพงษ์
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มกราคม-มิถุนายน 

2562
0.8

121 อ. พรเพ็ญ ไตรพงษ์
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ คําอธิบายกฎหมายลักษณะประกันด้วย

บุคคลและทรัพย์
กราฟฟิคไซค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2560 1

122 อ. พรเพ็ญ ไตรพงษ์
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

การติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

พ.ศ. 2546 ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการ

บังคับใช้กฎหมาย

สํานักงานกิจการยุติธรรมงบประมาณ 2561 2561 1
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123 อ. พรเพ็ญ ไตรพงษ์
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติการ

ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ก.ค.-ธ.ค. 62 0.8

124 อ. พรเพ็ญ ไตรพงษ์
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ ทัศนคติและการรับรู้ของประชาชนต่อ

กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย

วารสารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์
พ.ค.- ส.ค 61 0.8

125 อ. ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ ความจําเป็นของการเป็นบริษัทของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ค.- ส.ค 61 0.6

126 อ. ยอดชาย ชุติกาโม
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองยุค

คลาสสิค 263 หน้า

กราฟฟิคไซท์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2559 1

127 อ. ยอดชาย ชุติกาโม
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ บทวิจารณ์หนังสือ “ธัมมิกสังคมนิยม

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 

ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
2561 0.6

128 อ. จตุพล ดวงจิตร
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ ตําราการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 254 

หน้า

กราฟฟิคไซท์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2562 1

129 อ. จตุพล ดวงจิตร
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

การจัดการสวนยางของเกษตรกรสวนยาง

อําเภอเบตง จังหวัดยะลาในยุคราคายาง 

ถดถอย. งานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 8. การนําเสนอผลงานประเภท

งานประชุมทางวิชาการพะเยา วิจัย ครั้งที่ 8. 

มหาวิทยาลัยพะเยา. (รางวัลดีเด่น)
2562 0.4

130 อ. จตุพล ดวงจิตร
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงครามการ

ประชุมทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 2562 0.4

131 อ. จตุพล ดวงจิตร
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการ

ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราช

ภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้: 

ความท้าทายของ สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น 

โขง ชี มูล. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2561 0.2

132 อ. เบญจพร พึงไชย
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

ตําราการเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง 

208 หน้า

กราฟฟิคไซท์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2562 1

133 อ. ภาวินี รอดประเสริฐ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ ตําราการเมืองการปกครองไทย. 210 หน้า

กราฟฟิคไซท์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2559 1

134 อ. ภาวินี รอดประเสริฐ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์

 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท 

(Syndicate)

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัย-

เกษตรศาสตร์ 2562 0.4
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135 อ. ดังนภสร ณ ป้อมเพชร
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ ชนชั้นนําทางการเมือง. กรุงเทพฯ 151 หน้า

กราฟฟิคไซท์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561 1

136 อ.
อาภาศิริ 

ชาติชาย

สุวรรณานนท์  

มหาคีตะ

โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจ

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานตารวจประจําปีงบประมาณ 2562

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง

ให้ดําเนินการ
2562 1

137 อ. ปีนณ์ฬยาข์ ฒิตสุนทโรทยาน
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

โครงการสํารวจความผูกพันและความพึง

พอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย ปี 2561

(ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง

ให้ดําเนินการ)
2561 1

138 อ. จินตนา ตันสุวรรณนนท์
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

ปัจจัยทางการสื่อสารและจิตสังคมที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ

ผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน ปีที่ 11 ฉบับที่

 4
2561 0.8

139 อ. อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/

การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

งบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการ

ปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561. 

สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 2561 1

140

อ. อานุภาพ รักษ์สุวรรณ โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

/

การจัดทํา (ร่าง) กรอบการจัดทํางบประมาณ

ในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมาย

และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564. สํานักงาน

กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 2561 1

141

อ. ศิริมา สุวรรณศรี โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง

/

A Study of Knowledge, Belief and 

Practice in Religious Teachings for 

Living together with Peace at 

Individual and  Communal Level of 

New Generetions Venerating 

Buddhism, Islam and Christianity. 

International Journal of Management 

and Economics (IJME). No.29  February 

2019 (P.47). Chetan publication, 

Aurangabad India.

International Journal of Management and 

Economics (IJME). No.29  February 2019 

(P.47). Chetan publication, Aurangabad India.

2019 1

142
อ. สรรเสริญ อินทรัตน์ โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง
/ หนังสือธรรมาภิบาลในพุทธธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2561 1

143

อ. วิภาดา มุกดา วิทยาการจัดการ

/
ความสุขในการทํางานของครูผู้ดูแลเด็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก

ของประเทศไทย

วารสารวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม - ธันวาคม 

2561 หน้า 105-115
0.8

12/20



ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ
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144

อ. Runjuan Prawatmuang  วิทยาการจัดการ

/
Operation Leveraging Guidelines for 

Small and Micro Community 

Enterprises in Lop Buri Province

Journal of Multidisciplinary in Social Sciences 
January - April 2019 , 

15(1) : 1-9
0.8

145

อ. ศศิพร ต่ายคํา วิทยาการจัดการ

/

การพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปร

รูปของวิสาหกิจชุมชน
การประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 

8 ประจําปี 2562  The 8th PSU Trang National

 Conference on Research across Disciplines 

2019

29 มีนาคม 2562 0.2

146

อ. สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล วิทยาการจัดการ

/

การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของผู้จัดการ

แผนกแม่บ้านของโรงแรมในอําเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขัน์  ตามกรอบมาตรฐาน

สมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพ

ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ  เทคโนโลยีภาคใต้

วิจัย ครั้งที่ 9 หัวข้อ "Social  Innovation : 

นวัตกรรมเพื่อสังคม"

22 กุมภาพันธ์ 2562 0.2

147

อ. นฤมล โสภารัตนกุล วิทยาการจัดการ

/
พฤติกรรมของผู้ประกอบการขับแท็กซี่ที่มีผล

ต่อเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ตามโครงการฮัก TAXI เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย

SME BANK

27 ธันวาคม 2561 - 31

 มีนาคม 2562
N/A

148
ว่าที่ร้อยตรี 

ดร
วราธร  อภิรัตน์ วิทยาการจัดการ /

การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เทศบาลตําบลบ้าน

คลอง)

เทศบาลตําบลบ้านคลอง

พล 54201/1150 วันที่

 1 พฤศจิกายน 2561
N/A

149
ว่าที่ร้อยตรี 

ดร
วราธร  อภิรัตน์

วิทยาการจัดการ

/

การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เทศบาลตําบล

พลายชุมพล)

เทศบาลตําบลพลายชุมพล มีนาคม 2562

N/A

150
ว่าที่ร้อยตรี 

ดร
วราธร  อภิรัตน์

วิทยาการจัดการ

/

การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เทศบาลตําบลวง

ฆ้อง)

เทศบาลตําบลวงฆ้อง พล 52801/138 วันที่ 

15 มีนาคม 2562

N/A

151
ว่าที่ร้อยตรี 

ดร
วราธร  อภิรัตน์

วิทยาการจัดการ / การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ มีนาคม 2562
N/A

152 อ. ปราโมทย์ ยอดแก้ว วิทยาการจัดการ /
โครงการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ

โ ี ี

บริษัท ไออาร์พีซีจํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561
N/A
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153 อ. อังคณา เชี่ยวชาญ วิทยาการจัดการ /

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2551303) N/A คําสั่งมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต ที่ 241/2562 สั่ง 

ณ วันที่ 21 มกราคม 

2562
N/A

154 อ. พรพิมล สุวรรณวัฒน์ วิทยาการจัดการ / มนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน (3512404) N/A

คําสั่งมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต ที่ 1247/2562 สั่ง

 ณ วันที่ 26 มีนาคม 

2562

N/A

155 อ. จินตนา ตันสุวรรณนนท์ วิทยาการจัดการ / การรู้เท่าทันสื่อ N/A
สวพ.1739/2561 วันที่ 

22 ตุลาคม 2561
N/A

156 อ. วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร วิทยาการจัดการ / การผลิตวารสารสนเทศ N/A
สวพ.1739/2561 วันที่ 

22 ตุลาคม 2561
N/A

157 อ.
ณัฐพรรณ  

ตันติกุล วิทยาการจัดการ / ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสําหรับนักบัญชี N/A
สวพ.1959/2561 วันที่ 

4 ธันวาคม 2561
N/A

158 อ. อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ วิทยาการจัดการ / การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง N/A
สวพ.1996/2561 วันที่ 

11 ธันวาคม 2561
N/A

159 อ. นุชฤดี รุ่ยใหม่ วิทยาการจัดการ / โฆษณากับสังคม N/A
สวพ.588/2562 วันที่ 

21 มีนาคม 2562
N/A

160 อ. ปริศนา มั่นเภา วิทยาการจัดการ / การดําเนินงานของศูนย์บริการลูกค้า N/A
สวพ.777/2562 วันที่ 

24  เมษายน 2562
N/A

162 อ. พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
การพัฒนาระบบนําทางการท่องเที่ยวแบบ

ครบวงจรผ่านสมาร์ทโฟนในจังหวัดราชบุรี
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

มกราคม - มิถุนายน 

2562
0.6

163 อ. Chawalsak Phetchanchai วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

Forecasting East Asian Tourist Arrivals 

to Thailand with Adaptive Neuro-Fuzzy 

Inference System

Global Journal of Engineering and 

Technology Review
January - March 2019 1

164 อ. วัจนา  ขาวฟ้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
The Efficiency of using Salt Against 

Password Attacking
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

มกราคม - มิถุนายน 

2562
0.8

165 อ. Wittawat Ratanathavorn วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

Synthesis of Silica Nanoparticles by 

Ultrasonic Spray Pyrolysis Technique 

for Cream Perfume Formulation 

Development

Journal of Food Health and 

Bioenvironmental Science

September - 

December 2018
0.8

166 อ. พรรณี สวนเพลง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

ศักยภาพการท่องเที่ยวตามรอยโครงการ

พระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่9

วารสารVeridian E-Journal, Silpakorn 

University ( สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

ศิลปะ)

กันยายน-- ธันวาคม 

2018
0.8

167 อ. Chanu Photiphitak วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
PtSn/GO Co-Catalyst for Quasi-Solid-

State Dye Sensitized Solar Cells
Solid State Phenomena ก.ย.-18 ม.ค.-00

168 อ. วัชรากรณ์ เนตรหาญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

การสร้างแอปพลิเคชันต้นแบบ เรื่อง ระบบ

การปลูกข้าวต้นเดียวด้วยเทคโนโลยีออคเมน

เต็ดเรียลลิตี้

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
กรกฎาคม – ธันวาคม 

2561
0.8
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ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)
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ประเภทของผลงานวิชาการ

169 อ. Chat Teeka วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

A comparison of gravitational 

acceleration measurement methods 

for undergraduate experiment 

Journal of Physics: Conference Series, 1144: 

012001
2018 0.4

170 อ. ณัฏฐา  ผิวมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

การพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านเกมเสริมทักษะการสร้างสรรค์เมนูอาหาร

 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย”

 ครั้งที่ -3
29-30พฤศจิกายน 2561 0.2

171 อ. ชวาลศักดิ์  เพชรจันทร์ฉาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
ความชอบของนักท่องเที่ยวไทยต่ออาหารริม

ทางประเภทอาหาร ปิ้งย่างในกรงุเทพมหานคร

3rd National and International Research 

Conference 2019 : NIRC III
1 กุมภาพันธ์ 2562 0.2

172 อ. Rittipun Rungruang วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

Phenolic Compouns and Antioxidant 

Activities of Coffee Extract for 

Cosmetic Product

The 13th SEATUC Symposium 14 - 15 March 2019 0.4

173 อ. Rittipun Rungruang วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

Optimization of Ultrasonic Extraction 

of Phenolic Compouns from Tubtim 

Chum Phae Rice Bran for 

Development of Sunscreen Product

The 13th SEATUC Symposium 14 - 15 March 2019 0.4

174 อ. เฟื่องฟ้า เป็นศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
Clustering Tourist using DBSCAN 

Algorithm

2nd Asia-Pacific Conference on Applied 

Mathematics and Statistics(AMS 2019)
21- 24 Febuary 2019 0.4

175 อ. วิทยา  ศิริพันธ์วัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

Consumers Behavior of Cosmetics 

Products in Bangkok Metropolitan Area 

of Thailand

International Conventional on Strategy in 

Management Information System and 

Applied Business Research (MISAB)

19 - 20 June 2019 0.4

176 อ. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

ถุงมือยางที่มีส่วนประกอบพอลิเมทิลเมทาคริ

เลท และนาโนซิลเวอร์ (เลขที่อนุสิทธิบัตร 

14741)

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน

 2566

0.4

177 อ. Sutas Janbuala วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
Effect of bagasse and bagasseash 

levels on properties ofpottery products
Heliyon 19-ก.ย.-18 1

178 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

a New Class of Four-Point Fractional 

Sum Boundary Value Problems for 

Nonlinear Sequential Fractional 

Difference Equations Involving Shift 

Operators 

Kragujevac Journal of Mathematics/  Vol 42 (3)2018 1

179 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

Existence Results of Initial Value 

Problems for Hybrid Fractional Sum-

Difference Equations 

Discrete Dynamics in Nature and Society 2018 1
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ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)
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180 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

On Four-Point Fractional q- 

Integrodifference Boundary Value 

Problems Involving Separate 

Nonlinearity and arbitrary fraction order 

Boundary Value Problems 2018 1

181 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

On Nonlocal Boundary Value 

Problems for Hybrid Fractional Sum-

Difference Equations Involving 

Different Orders 

Journal of Nonlinear Functional Analysis 2018 1

182 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

On Nonlocal Robin Boundary Value 

Problems for Riemann-Liouville 

Fractional Hahn Integrodifference 

Equation  

Boundary Value Problems 2018 1

183 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

Nonlocal q-Symmetric Integral 

Boundary Value Problem for 

Sequential q-Symmetric 

Integrodifference Equations

Mathematics 2018 1

184 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

"Existence and Uniqueness Result 

of Nonlocal Fractional Sum Boundary 

Value Problem for a Coupled System 

of Nonlinear Fractional Sum-

Difference Equations

Dynamic Systems and Applications 2019 1

185 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

On Positive Solution to Multi-point 

Fractional h-Sum Eigenvalue Problems 

for Caputo Fractional h-Difference 

Equations 

Filomat 2019 1

186 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

Existence Results of a Coupled System 

of Caputo Fractional Hahn Difference 

Equations with Nonlocal Fractional 

Hahn Integral Boundary Value 

Conditions

Mathematics 2019 1

187 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

A Coupled System of Fractional 

Difference Equations with Nonlocal 

Fractional Sum Boundary Conditions 

on the Discrete Half-Line

Mathematics 2019 1

188 อ. Thanin Sitthiwirattham วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

Existence of positive solution to a 

coupled system of singular fractional 

difference equations via fractional sum 

boundary value conditions 

Advances in Difference Equations 2019 1
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ประเภทของผลงานวิชาการ

189 อ. Thitiporn Linitda วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

On nonlocal Neumann boundary 

value problem for a second-order 

forward (α,β)-difference equation

Advances in Difference Equations 2018 1

190 อ. Sutas Janbuala วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Mechanical Properties and Therma 

lConductivity of Lightweight Clay Bricks 

Fabricated with a Powdered Marble 

Dust Additive

Key Engineering material. Vol. 777 สิงหาคม 2018 1

191 อ. สุทัศน์ จันบัวลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ฟิสิกส์ทั่วไป
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 450 หน้า
2561 1

192 อ. Chat Teeka วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

A comparison of gravitational 

acceleration measurement methods 

for undergraduate experiment 

Journal of Physics: Conference Series, 1144: 

012001
2018 0.4

193 อ. chat Teeka วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
Teaching Specific Heat Using Learning 

by Laboratory Activity 
AIP Conference Proceedings 2081, 030016 2019 0.4

194 อ. ชาติ ทีฆะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

การออกแบบและสร้างชุดทดลอง

กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบทานาย สักเกต อธิบาย

การประชุมวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การบูรณา

การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน” หน้า 218 – 226

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 

2561
0.2

195 อ. ชาติ ทีฆะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบและสร้างชุดทดลองสัมประสิทธิ์การ

พาความร้อนของวัสดุราคาประหยัด และ

เหลือใช้ที่หาง่ายในท้องถิ่นร่วมกับการจัดการ

เรยีนการสอนแบบการทดลองเป็นฐาน

การประชุมวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การบูรณา

การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน” หน้า 273 – 281

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 

2561
0.2

196 อ. ชาติ ทีฆะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
การออกแบบและพัฒนาสเปกโทรสโคปอย่าง

ง่ายเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบการทดลอง

การประชุมวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การบูรณา

การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่น

อยา่งยั่งยืน” หน้า 998 – 1007

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 

2561
0.2

197 อ. ชาติ ทีฆะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

การออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง

สนามไฟฟ้าและเส้นสมศักย์ไฟฟ้าโดยใช้คู่ขั้ว

ตัวนาไฟฟ้าร่วมกับการสอนแบบเพียร์

การประชุมวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การบูรณา

การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน” หน้า 1022 – 1032

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 

2561
0.2

198 อ. ชาติ ทีฆะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

การวัดค่าแรงแม่เหล็กและความเข้ม

สนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กถาวรแรงสูง

ชนิดนีโอไดเมียม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 

12 “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ยุคใหม่ Research and Innovation toward 

Modernized University” ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร. หน้า 539 – 549

วันที่ 20-21 มีนาคม 

2562
0.2
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199 อ. ชาติ ทีฆะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

การวัดค่าความถี่การสัน่ พ้องของท่อ

ปลายเปิด 1 และ 2 ด้านด้วยสมาร์ตโฟน

เซนเซอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 

12 “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ยุคใหม่ Research and Innovation toward 

Modernized University” ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร. หน้า 582 – 591

วันที่ 20-21 มีนาคม 

2562
0.2

200 ผศ.ดร. จิราภรณ์ ทองตัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
/

ถุงมือยางที่มีส่วนประกอบพอลิเมทิลเมทาคริ

เลท และนาโนซิลเวอร์
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14741 อกให้เมื่อ 25 ธันวาคม 256 0.4

201 ผศ.ดร. จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ครุศาสตร์
/

eDLRU วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา

ปฐมวัยให้กับครู

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

202 ผศ.ดร. จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ครุศาสตร์
/

eDLRU วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้กับครู

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

203 ผศ.ดร. จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ครุศาสตร์
/

eDLRU วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา 

การศึกษาพิเศษ ให้กับครู

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

204 ผศ.ดร. จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ครุศาสตร์
/

eDLRU วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย ให้กับครู

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

205 ผศ.ดร. จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ครุศาสตร์
/

eDLRU วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา 

การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

206 ผศ.ดร. จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ครุศาสตร์
/

eDLRU วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา 

การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 2

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

207 ผศ.ดร. จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ครุศาสตร์
/

eDLRU วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา 

การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

208 ผศ.ดร. จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ครุศาสตร์
/

eDLRU วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา 

การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

209 ผศ.ดร. จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ครุศาสตร์
/

eDLRU วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา 

การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

210 ผศ.ดร. จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ครุศาสตร์
/

eDLRU วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา 

การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

211 ผศ.ดร. เกยูร วงศ์ก้อม ครุศาสตร์
/

วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา การศึกษา

พิเศษ ให้กับครู 2559

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

212 ผศ.ดร. เกยูร วงศ์ก้อม ครุศาสตร์
/

วิดีทัศน์แนะนําการจัดการศึกษา การศึกษา

พิเศษ ให้กับครู 2560

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
0.4

213 ดร. เอื้ออารี  จันทร ครุศาสตร์ / iPad เครื่องมือในการพัฒนาครูปฐมวัย ออนไลน์ 0.2

214 ดร. เอื้ออารี  จันทร ครุศาสตร์

/

Roadmap ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยตาม

โครงการ รมป.2

ออนไลน์ 0.2

อ. เชาวรัตน์ โทณผลิต

ครุศาสตร์

/

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท

กรุงเทพ
0.6

อ. จุฬินฑิพา นพคุณ

ครุศาสตร์

/

การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จใน

ศตวรรษที่ 21 สําหรับเด็กปฐมวัยผ่านการ

สอนแบบมอนเตสซอรี่

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 0.6
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ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

น้ําหนักชื่อคํานําหน้า นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด ชื่อของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/หน่วยงานจัดทํา วัน/เดือน/ปี
ประเภทของผลงานวิชาการ

อ. จุฬินฑิพา นพคุณ

ครุศาสตร์

/

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในศูนย์การเรียนรู้มอน

เตสซอรี่

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 0.6

รศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์

ครุศาสตร์

/

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับ

ผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้

การทํางานเป็นฐาน

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 0.8

ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน

ครุศาสตร์

/

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิต

วิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับโครงการ

ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 

9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 

11 เรื่อง นวัตกรรมการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน

0.4

ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน

ครุศาสตร์

/

การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0.6

อ. สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย
ครุศาสตร์

/ การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน
วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
0.6

อ. ทิพย์ ขําอยู่

ครุศาสตร์

/

A Development of an Instructional 

Model Based on Model of the 

Development of the Teacher’s 

Competencies for Thailand 4.0 for 

Student Teachers, Suan Dusit University

“International Conference on Innovation, 

Smart Culture and Well-Being” (ICISW2018) 

8th November 2018,, At Suan Sunandha 

Rajabhat University

0.4

อ. อัษฎา พลอยโสภณ ครุศาสตร์ /

ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อนที่

ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วารสาร มจร. มนุษยศาสตร์ 0.6

อ. เอมมิกา วชิระวินท์ ครุศาสตร์ /

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติ ครั้งที่ 6 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา, กรุงเทพมหานคร

0.4

อ. ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา ครุศาสตร์ /

การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของ

นักศึกษา ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และ

การจัดการชั้นเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019  ครั้งที่

 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรม

เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” 

ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหา

วชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ

0.2
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ตํารา หนังสือ งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ บทความวิจัย บทความวิชาการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา งานสร้างสรรค์
ลําดับ

ข้อมูล  (ตํารา หนังสือ งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ)
ของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)

น้ําหนักชื่อคํานําหน้า นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด ชื่อของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/หน่วยงานจัดทํา วัน/เดือน/ปี
ประเภทของผลงานวิชาการ

อ. สุธากร วสุโภคิน ครุศาสตร์ /

ผลการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 เครือข่ายประกันคุณภาพ
0.2

อ. เกษร ขวัญมา ครุศาสตร์ /

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

สําหรับเด็กปฐมวัย

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุริรทร์ ครั้งที่

 9 เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการด้วยงานวิจัย หน้า 

1965-1972

0.2

อ. อารีย์ พรหมเล็ก ครุศาสตร์ /

การพัฒนาสมรรถนะการสร้างองค์ความรู้โดย

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ DUSIT สําหรับ

ครูปฐมวัย

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 เครือข่ายประกัน

คุณภาพระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก หน้า 

139-148

0.2

อ. ขวัญใจ จริยาทัศน์ ครุศาสตร์ /

การวิเคราะห์จําแนก ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะ

มุ่งอนาคตและ ควบคุมตนของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

การประชุม 

และนําเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษา 

ระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หน้า 501-509

0.2
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