
วิจัย สรางสรรค
ผลงานทาง

วิชาการ

หนวยงาน

หรือองคกร

ระดับชาติ

วาจางให

ดําเนินการ

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

1 ผลของรูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลักที่มีตอ

ความรูเจตคติ และการปฏิบัติในการควบคุมยุงพาหะ

เพื่อปองกันโรคไขเลือดออกของชุมชน

  0.20 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

และนานาชาติ ครั้งที่ 6 "กาวสูการวิจัยระดับโลก" ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

28-29 เมษายน 2558 อาจารยธนวัฒน ชัยพงศพัชรา

อาจารยวัลลภา วาสนาสมปอง

อาจารยวันวิสาข สายสนั่น ณ อยุธยา

อาจารย ดร.พงศมาดา ดามาพงษ

อาจารยธรรมศักดิ์ สายแกว

 ี   ี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

2 พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม

  0.20 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

และนานาชาติ ครั้งที่ 6 "กาวสูการวิจัยระดับโลก" ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

28-29 เมษายน 2558 ผูชวยศาสตราจารย ภญ.พิมพร ทองเมือง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

3 Health Behaviours of Undergraduate Students in 

Suan Sunandha Rajabhat University

  1.00 วารสาร Procedia - Social and Behavioral 

Sciences Vol.197 หนา 973-976

25 กรกฎาคม 2558 ผูชวยศาสตราจารย ภญ.พิมพร ทองเมือง วิทยาลัยสหเวชศาสตร

4 A Randomized Controlled Trial on the 

Effectiveness of Court-Type Traditional Thai 

Massage versus Amitriptyline in Patients with 

Chronic Tension-Type Headache

  1.00 วารสาร Evidence-Based Complementary and 

Alternative Medicine Vol.2015

กรกฎาคม 2558 อาจารย ดร.พงศมาดา ดามาพงษ วิทยาลัยสหเวชศาสตร

5 ลักษณะทางพฤกษศาสตร การใชแบบดั้งเดิม และ

องคประกอบทางเคมีของมะลิ

  0.20 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ 

โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร

3-4 กันยายน 2558 อาจารยกิตติศักดิ์ จันทรสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร

6 ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

  0.20 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ 

โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร

3-4 กันยายน 2558 อาจารย ดร.รัตนา ปานเรียนแสน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

7 การปฐมพยาบาลกูชีวิตตนเองดวยสองมือตาม

หลักการแพทยแผนไทยในผูสูงอายุเปรียบเทียบ

สัญญาณชีพ

  0.20 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ 

โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร

3-4 กันยายน 2558 อาจารยณัฐสินี แสนสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร

8 ความสัมพันธของความแตกฉานดานสุขภาพกับ

ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูปวยโรคเบาหวาน

ชนิดที่ไมพึ่งอินซูลิน (เบาหวานชนิดที่ 2) ใน อําเภอบาน

โปง  จังหวัดราชบุรี

  0.20 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ 

โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร

3-4 กันยายน 2558 อาจารยกันตพงษ ปราบสงบ วิทยาลัยสหเวชศาสตร

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (Output) ป พ.ศ. 2558

ชื่อ-สุกล 

เจาของผลงาน
สังกัดหนวยงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงานของานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพหรือเผยแพรระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําที่เปนไปตามเปาหมาย 

ลําดับ
ชื่องานวิจัย/

งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร/ผลงานทางวิชาการ

ประเภทชิ้นงาน การตีพิมพ การนําเสนอ
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ที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/

แหลงที่เผยแพร/หนวยงานประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ/หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ

วัน/เดือน/ป

ที่ตีพิมพ
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9 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพของไทยเพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพในเอเชีย (รูปแบบการพัฒนาประเทศไทยให

เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย)

 1.00 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝายอุตสาหกรรม 31 มีนาคม 2558 อาจารย ดร.รัตนา ปานเรียนแสน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

10 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารของผูสูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม

  0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 

เรื่อง "ตํารับอาหารไทยสูครัวโลก : อาหารเพื่อการ

พัฒนาถองถิ่นที่ยั่งยืน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร

26-27 พฤศจิกายน 2558 อาจารยวรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแกว วิทยาลัยสหเวชศาสตร

11 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก   0.20 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 

เรื่อง "ตํารับอาหารไทยสูครัวโลก : อาหารเพื่อการ

พัฒนาถองถิ่นที่ยั่งยืน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร

26-27 พฤศจิกายน 2558 อาจารยบุญศรี เลิศวิริยจิตต วิทยาลัยสหเวชศาสตร

12 Short-term effects of Court-type traditional 

thai massage on  pressure pain threshold and  

pain intensity in patients with chronic  tension - 

 type headach

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEE 

International Conference on Science, 

Engineering & Environment (SEE) 

ณ เมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุน

19-21 พฤศจิกายน 2558 อาจารยพีรดา ดามาพงษ วิทยาลัยสหเวชศาสตร

13 Model Development for outbreak of dengue 

fever surveillance system in district level

  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEE 

International Conference on Science, 

Engineering & Environment (SEE) 

ณ เมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุน

19-21 พฤศจิกายน 2558 อาจารย ดร.พงศมาดา ดามาพงษ วิทยาลัยสหเวชศาสตร

14 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ

สถาบันบางกอกอินเตอรเนชั่นแนลแดนซสปอรต 

อคาเดมี่

  0.80 วารสารคณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ปที่ 18 เลมที่ 2 หนา 146-157

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 อาจารยวันวิสาข สายสนั่น ณ อยุธยา วิทยาลัยสหเวชศาสตร

15 โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามตรวจประเมิน

มาตรฐานดานการทองเที่ยวในปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ตามแผนปฏิบัติการแกไขพัฒนาสิ่งแวดลอม

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการเขื่อนแควนอยบํารุง จังหวัดพิษณุโลก

  1.00 กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 25 สิงหาคม 2558 อาจารย ดร.รัตนา ปานเรียนแสน วิทยาลัยสหเวชศาสตร
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16 โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินคา

และบริการทองเที่ยว (กิจกรรมการสํารวจและ

วิเคราะหความเชื่อมั่นในสินคาและบริการ

ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานการทองเที่ยวไทย) ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2559

  1.00 กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 1 กุมภาพันธ 2559 อาจารย ดร.รัตนา ปานเรียนแสน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

17 ผลของการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อบําบัด

เสริมการรักษาตออาการปวดศรีษะไมเกรนและ

ความตึงตัวของกลามเนื้อในผูที่เปนไมเกรน

  0.80 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี ปที่

 28 ฉบับที่ 1 หนา 39-52

กันยายน 2557 - 

กุมภาพันธ 2558

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

18 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ : ผลของโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการนวดกดจุดสะทอน

ฝาเทา ผสมผสานการใชยาตอระดับน้ําตาลในเลือด

 ระดับน้ําตาลเฉลี่ยนสะสมและอาการชาเทาในผูที่

เปนเบาหวานชนิดที่ 2

  0.60 วารสารเกื้อการุณย ปที่ 22 ฉบับที่ 1 หนา 156-173 มกราคม-มิถุนายน 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน วิทยาลัยสหเวชศาสตร

คาน้ําหนัก

งานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

ที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร

ลําดับ
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งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร/ผลงานทางวิชาการ

ประเภทชิ้นงาน การตีพิมพ การนําเสนอ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/
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	รายละเอียด 2.IQA.3-2558

