
วิจัย สรางสรรค
ผลงานทาง

วิชาการ

หนวยงาน

หรือองคกร

ระดับชาติ

วาจางให

ดําเนินการ

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

1 การสืบคนขอมูลสมุนไพรไทยบนมือถือระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "การวิจัย

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

26-Aug-59 อาจารยบุญศรี เลิศวิริยจิตต วิทยาลัยสหเวชศาสตร

2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง 

สํานักงานใหญ

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 

ดาน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”ครั้งที่ 5 ป The 5th 

Suan Sunandha

1 - 2 ธันวาคม 2559 อาจารยวรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแกว วิทยาลัยสหเวชศาสตร

3 พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสาย

งานการผลิตและสงน้ําโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานคร

หลวง

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 

ดาน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”ครั้งที่ 5 ป The 5th 

Suan Sunandha Academic National Conference on “Research

 for Sustainable Development” ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร 

กรุงเทพมหานคร

1 - 2 ธันวาคม 2559 อาจารยวรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแกว วิทยาลัยสหเวชศาสตร

4 การปรับปรุงกระบวนการบริการแผนกผูปวยนอกคณะ

แพทยศาสตรวชิรพยาบาล

  0.20 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th Academic Metting National and 

International Conference “Speed up Research towards World

 Class University” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กรุงเทพมหานคร

 25-26 มีนาคม 2559 อาจารย ดร.รัตนา ปานเรียนแสน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

5 Health Literacy and Self-Care Behavior in Elderly with 

Diabetes in Ratchaburi Province, Thailand

  0.40 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 

Social Science and Economics (ICSSE) ณ เมืองเซนตปเตอร

เบิรก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

3-8 กันยายน 2559 อาจารยกันตพงษ ปราบสงบ วิทยาลัยสหเวชศาสตร

6 Short-term effects of Court-type traditional thai massage on  

pressure pain threshold and  pain intensity in patients with 

chronic  tension - type headach

  1.00 วารสาร International Journal of GEOMATE (ESCI) Vol.11 Issue

 28 หนา 2824-2829

2559 อาจารย ดร.พีรดา ดามาพงษ

อาจารย ดร.พงศมาดา ดามาพงษ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

7 Model Development for outbreak of dengue fever surveillance 

system in district level

  1.00 วารสาร International Journal of GEOMATE (ESCI) Vol.11 Issue

 27 หนา 2777-2781

2559 อาจารย ดร.พงศมาดา ดามาพงษ 

อาจารย ดร.พีรดา ดามาพงษ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

8 โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินคาและบริการ

ทองเที่ยว (กิจกรรมการสํารวจและวิเคราะหความเชื่อมั่นใน

สินคาและบริการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559

  1.00 กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 1-Feb-59 อาจารย ดร.รัตนา ปานเรียนแสน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

9 ผลของการสอนสุขศึกษาดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือที่มี

ตอความรูเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4

  0.20 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th Academic Metting National and 

International Conference “Speed up Research towards World

 Class University” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กรุงเทพมหานคร

 25-26 มีนาคม 2559 อาจารยวัลลภา วาสนาสมปอง วิทยาลัยสหเวชศาสตร

วัน/เดือน/ป

ที่ตีพิมพ

ชื่อ-สุกล 

เจาของผลงาน
สังกัดหนวยงาน

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (Output) ป พ.ศ. 2559

รายละเอียดผลการดําเนินงานของานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพหรือเผยแพรระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําที่เปนไปตามเปาหมาย 

ลําดับ
ชื่องานวิจัย/

งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร/ผลงานทางวิชาการ

ประเภทชิ้นงาน การตีพิมพ การนําเสนอ

คาน้ําหนัก

งานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/

แหลงที่เผยแพร/หนวยงานประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ/หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ
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ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

10 พฤติกรรมการใชสมุนไพรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน กรณีศึกษาศูนยสุขภาพชุมชนเมืองแมกลอง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา จังหวัดสมุทรสงคราม

  0.20 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th Academic Metting National and 

International Conference “Speed up Research towards World

 Class University” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กรุงเทพมหานคร

 25-26 มีนาคม 2559 อาจารยวันวิสาข สายสนั่น ณ อยุธยา วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11 ความสัมพันธของความแตกฉานดานสุขภาพกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ไมพึ่งอินซูลิน ใน 

อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี

  0.20 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th Academic Metting National and 

International Conference “Speed up Research towards World

 Class University” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กรุงเทพมหานคร

 25-26 มีนาคม 2559 อาจารยกันตพงษ  ปราบสงบ วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชบริการทางการแพทยแผน

ไทยประเภทการนวดยกกระชับมดลูกของประชาชนเขตปอม

ปราบศัตรูพาย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  0.20 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th Academic Metting National and 

International Conference “Speed up Research towards World

 Class University” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กรุงเทพมหานคร

 25-26 มีนาคม 2559 อาจารย ดร.ศุภะลักษณ  ฟกคํา วิทยาลัยสหเวชศาสตร

13 การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผูปวยรับยาสมุนไพรในคลินิก

การแพทยแผนไทยโรงพยาบาลสมุทรสาคร

  0.20 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th Academic Metting National and 

International Conference “Speed up Research towards World

 Class University” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 25-26 มีนาคม 2559 อาจารย ดร.ศุภะลักษณ  ฟกคํา วิทยาลัยสหเวชศาสตร

14 A New OTOP Development by Knowledge-Based OTOP 

Network: Case  Study of Soap Containing Mud from Salt 

Pan, Phetchaburi Province, Thailand

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy: Local 

Solutions for Global Challenges (ACE-2016+) ณ ประเทศ

เดนมารก

19-22 พฤษภาคม 2559 อาจารย ดร.รัตนา  ปานเรียนแสน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

15 พฤติกรรมการจายยาเม็ดสเตียรอยดจากรานขายยาในเขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "การวิจัย

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

26-Aug-59 ผูชวยศาสตราจารย ภญ.พิมพร ทองเมือง วิทยาลัยสหเวชศาสตร

16 การประเมินความเสี่ยงโรคไขเลือดออกและความสัมพันธ

ระหวางปริมาณน้ําฝนกับลูกน้ํายุงลายในอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "การวิจัย

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

26-Aug-59 อาจารยธนวัฒน ชัยพงศพัชรา

อาจารยวันวิสาข สายสนั่น ณ อยุธยา

อาจารยวัลลภา วาสนาสมปอง

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

17 Study on the Development of International Herbal Hub of 

Thailand with Good Governance

  0.40 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 

Social Science and Economics (ICSSE) ณ เมืองเซนตปเตอร

เบิรก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

3-8 กันยายน 2559 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  กมลธรรม วิทยาลัยสหเวชศาสตร

18 Effect of Foot Reflexology and Oral Hypoglycemic Drug on 

Haemoglobin A1c in  Diabetic Type 2 Persons

  0.40 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 

Social Science and Economics (ICSSE) ณ เมืองเซนตปเตอร

เบิรก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

3-8 กันยายน 2559 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

19 Relationships of Health Literacy and Self-Care Behavior 

among Elderly with Type 2 Diabetes

  0.40 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 

Social Science and Economics (ICSSE) ณ เมืองเซนตปเตอร

เบิรก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

3-8 กันยายน 2559 อาจารยกันตพงษ ปราบสงบ

อาจารยนภัทร ปราบมีชัย

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

20 Efficiency of upflow water system in the iron removal from 

aqueous solution

  0.40 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 

Social Science and Economics (ICSSE) ณ เมืองเซนตปเตอร

เบิรก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

3-8 กันยายน 2559 อาจารยธัญญะ  พรหมศร วิทยาลัยสหเวชศาสตร

21 The effected factors of Learning English Language for Early 

Childhood

  0.40 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 

Social Science and Economics (ICSSE) ณ เมืองเซนตปเตอร

เบิรก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

3-8 กันยายน 2559 อาจารยพรรณี  โรจนเบญจกุล วิทยาลัยสหเวชศาสตร

22 Muttakit, Vaginal Discharge in Thai Traditional Medicine   0.40 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 

Social Science and Economics (ICSSE) ณ เมืองเซนตปเตอร

เบิรก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

3-8 กันยายน 2559 อาจารยพงษศักดิ์  เจริญงามเสมอ

อาจารยวรรณี พรมดาว

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

การนําเสนอ

วัน/เดือน/ป

ที่ตีพิมพ

ชื่อ-สุกล 

เจาของผลงาน
สังกัดหนวยงาน

คาน้ําหนัก

งานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/

แหลงที่เผยแพร/หนวยงานประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ/หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ

ลําดับ
ชื่องานวิจัย/

งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร/ผลงานทางวิชาการ

ประเภทชิ้นงาน การตีพิมพ
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23 Health Promotion of the Elderly in Nakornpatom Province, 

Thailand

  0.40 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 

Social Science and Economics (ICSSE) ณ เมืองเซนตปเตอร

เบิรก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

3-8 กันยายน 2559 อาจารยศุภรัศมิ์  อัศวพรธนภัทร วิทยาลัยสหเวชศาสตร

24 The Promotion of Healthy Tourism for Aging People in JBRIC 

and AEC Countries

  0.40 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 4th International Conference 

on "Business, Economics, Social Science & Humanities- 

BESSH-2016 ณ ประเทศญี่ปุน

25-31 พฤษภาคม 2559 อาจารย ดร.รัตนา  ปานเรียนแสน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

25 Relationships of Health Literacy Diabetes Knowledge and 

Social Support to Self-Care Behavior among Type 2 Diabetic 

Patients 

  0.40 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 4th International Conference 

on "Business, Economics, Social Science & Humanities- 

BESSH-2016 ณ ประเทศญี่ปุน

25-31 พฤษภาคม 2559 อาจารยกันตพงษ  ปราบสงบ วิทยาลัยสหเวชศาสตร

26 Steroid Tablets Dispensing from Drug Stores in Ratchathewl 

Distric Bangkok Thailand

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The WCES 2016 : 8th 

World Conference on Educational Sciences ณ กรุงมาดริด 

ประเทศสเปน

4-6 กุมภาพันธ 2559 ผูชวยศาสตราจารย ภญ.พิมพร  ทองเมือง วิทยาลัยสหเวชศาสตร

27 26 years retrospective study: Cause of rabies death in 

Thailand

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Internationnal 

conference Social และ The International Conference Business

 Tourism and Applied Sciences" ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

6-11 พฤศจิกายน 2559 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย กมลธรรม วิทยาลัยสหเวชศาสตร

28 Effects of areobic hula-hoop exercise on waist circumference 

and blood hdl cholesterol in health care personnel

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Internationnal 

conference Social และ The International Conference Business

 Tourism and Applied Sciences" ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

6-11 พฤศจิกายน 2559 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

29 Water Birth, the Modified Natural Child Birth   0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Internationnal 

conference Social และ The International Conference Business

 Tourism and Applied Sciences" ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

6-11 พฤศจิกายน 2559 อาจารย รอ.พงษศักดิ์ เจริญงามเสมอ วิทยาลัยสหเวชศาสตร

30 Chronic treatment with the wisdom of Folk Doctor: case study 

of Mr.In Kusollam Pathum Thani  Province, Thailand

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Internationnal 

conference Social และ The International Conference Business

 Tourism and Applied Sciences" ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

6-11 พฤศจิกายน 2559 อาจารยพัฒนพงศ  กมลดิลก วิทยาลัยสหเวชศาสตร

31 Rehabilitation of Postpartum Mothers based on Thai 

Traditional Medicine in Nakhon Pathom Province, Thailand

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Internationnal 

conference Social และ The International Conference Business

 Tourism and Applied Sciences" ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

6-11 พฤศจิกายน 2559 อาจารยศุภรัศมิ์  อัศวพรธนภัทร วิทยาลัยสหเวชศาสตร

32 The Attitude of learning English at College Allied Health 

Sciences Suan Sunandha Rajabhat University 

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 

on Management and Information technology (ICMIT) ณ  

เมืองลอสแองเจลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา

21-22 พฤศจิกายน 2559 อาจารยพรรณี  โรจนเบญจกุล วิทยาลัยสหเวชศาสตร

33 The Practice of Lying by the Fire of the Mothers After 

Childbirth in Thai Traditional Medicine

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 

on Management and Information technology (ICMIT) ณ  

เมืองลอสแองเจลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา

21-22 พฤศจิกายน 2559 อาจารย ดร. ทิพยวารินทร  เบ็ญจนิรัตน วิทยาลัยสหเวชศาสตร
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งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพหรือ
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ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

34 Treatment of Paresis and Paralysis with Herbal Medicines by 

Thai Traditional Medicine

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 

on Management and Information technology (ICMIT) ณ  

เมืองลอสแองเจลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา

21-22 พฤศจิกายน 2559 อาจารย ดร.ศุภะลักษณ  ฟกคํา วิทยาลัยสหเวชศาสตร

35 Development of Herbal Facial Mask from Suan Sunandha 

Palace Facial Beauty

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 

on Management and Information technology (ICMIT) ณ  

เมืองลอสแองเจลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา

21-22 พฤศจิกายน 2559 อาจารยธัญญะ  พรหมศร วิทยาลัยสหเวชศาสตร

36 Suan Sunandha Palace Style Aromatherapy   0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 

on Management and Information technology (ICMIT) ณ  

เมืองลอสแองเจลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา

21-22 พฤศจิกายน 2559 อาจารยวรรณี  พรมดาว วิทยาลัยสหเวชศาสตร

37 Diabetes Mellitus (Madhumeho) in Thai Traditional Medicine 

Theory

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 

on Management and Information technology (ICMIT) ณ  

เมืองลอสแองเจลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา

21-22 พฤศจิกายน 2559 อาจารยแสงสิทธิ์  กฤษฎี วิทยาลัยสหเวชศาสตร

38 ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมลีลาศของ

ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

  0.80 วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 19 

เลมที่ 2 หนา 112-120

กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 อาจารยวันวิสาข สายสนั่น ณ อยุธยา วิทยาลัยสหเวชศาสตร

39 พฤติกรรมการใชยาตานจุลชีพของนักศึกษาในวิทยาลัยสหเวช

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร, 

ประเทศไทย

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 

ดาน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”ครั้งที่ 5 ป The 5th 

Suan Sunandha Academic National Conference on “Research

 for Sustainable Development” ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร 

กรุงเทพมหานคร

1 - 2 ธันวาคม 2559 ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง วิทยาลัยสหเวชศาสตร

40 การตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทย   0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 

ดาน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”ครั้งที่ 5 ป The 5th 

Suan Sunandha Academic National Conference on “Research

 for Sustainable Development” ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร 

กรุงเทพมหานคร

1 - 2 ธันวาคม 2559 อาจารย ดร.ศุภะลักษณ ฟกคํา วิทยาลัยสหเวชศาสตร

41 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของการประปา

นครหลวง สายงานบริการ ภาค 5

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 

ดาน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”ครั้งที่ 5 ป The 5th 

Suan Sunandha Academic National Conference on “Research

 for Sustainable Development” ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร 

กรุงเทพมหานคร

1 - 2 ธันวาคม 2559 อาจารยธรรมศักดิ์ สายแกว วิทยาลัยสหเวชศาสตร

คาน้ําหนัก

งานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร
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วิชาการ/หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
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งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร/ผลงานทางวิชาการ

ประเภทชิ้นงาน การตีพิมพ การนําเสนอ



วิจัย สรางสรรค
ผลงานทาง

วิชาการ

หนวยงาน

หรือองคกร

ระดับชาติ

วาจางให

ดําเนินการ

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

42 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 3อ 2ส 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลบางนก

แขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 

ดาน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”ครั้งที่ 5 ป The 5th 

Suan Sunandha Academic National Conference on “Research

 for Sustainable Development” ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร 

กรุงเทพมหานคร

1 - 2 ธันวาคม 2559 อาจารยธรรมศักดิ์ สายแกว

อาจารยสุรียวรรณ ลีลาดเลา

อาจารยวรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแกว

อาจารยชาญเวช ศรัทธาพุทธ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

43 แรงจูงใจในการการทํางานของพนักงานการประปานครหลวง 

สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 

ดาน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”ครั้งที่ 5 ป The 5th 

Suan Sunandha Academic National Conference on “Research

 for Sustainable Development” ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร 

กรุงเทพมหานคร

1 - 2 ธันวาคม 2559 อาจารยธรรมศักดิ์ สายแกว วิทยาลัยสหเวชศาสตร

44 เปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองดวยการแพทย

แผนไทยในผูสูงอายุ

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ 

ดาน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”ครั้งที่ 5 ป The 5th 

Suan Sunandha Academic National Conference on “Research

 for Sustainable Development” ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร 

กรุงเทพมหานคร

1 - 2 ธันวาคม 2559 อาจารยณัฐสินี แสนสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร

ลําดับ
ชื่องานวิจัย/

งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร/ผลงานทางวิชาการ

ประเภทชิ้นงาน การตีพิมพ การนําเสนอ

คาน้ําหนัก

งานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/

แหลงที่เผยแพร/หนวยงานประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ/หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ

วัน/เดือน/ป
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เจาของผลงาน
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