
ที# ชื#อ-นามสกลุ ชื#อผลงานวจิยั ปีที#ตพีมิพ์ 

1 รศ.ดร.จรัสพงศ ์ 

คลงักรณ์ 

 “แนวทางเพื5อการลดอุบติัเหคุจากกรณีผูข้บัขี5รถในขณะเมาสุรา” เอกสารการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยั

ระดบัชาต ิครัAงที# 5 “บูรณาการงานวจิยัขบัเคลื#อนเศรษฐกจิไทยด้วยนวตักรรม”31 พฤษภาคม 2562 ณ วทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

จงัหวดัตาก 

2562 

   “การใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดเขตพืNนที5ปลูกกญัชาเสรี”;วารสารวชิาการมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ ปีที# 7 

ฉบับที# 1 เดือนมกราคม – มถุินายน 2561 หนา้ 87-92 

2561 

  “แนวทางเพื5อสร้างความเขา้ใจให้กบัประชาชนในเรื5องโมเดล ไทยแลยด์ 4.0”วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

สุวรรณภูม ิปีท ี4 ฉบับที# 1 มกราคม –มถุินายน 2561 หนา้ 80-87 

2561 

  “ความเชื5อเรื5องโลกยคุพระศรีอริยเมตไตรยกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย”ี ” เอกสารการประชุมวชิาการและนําเสนอ

ผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 12 “การวจิยันวตกรรมสร้างสรรคเศรษฐกจิไทย” (Proceedings), วนัที58-9กรกฎาคม 2561,ณ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี 

2561 

  “ ปัจจยัที5ทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ : กรณีจงัหวดัสกลนคร”เอกสารการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAง

ที# 5 “การพฒันาศักยภาพงานวจิยัเพื#อการพฒันาที#ยั#งยืน.”(Proceedings), วนัที5 30 มกราคม 2559,ณ คณะทนัต

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั ,หนา้ 113-120. 

2559 

  “ปัญหาขอ้กฎหมายในการพิสูจนค์วามเป็นเจา้ของเครื5องหมายการคา้ตามพระราชบญัญตัเครื5องหมายการคา้ พ.ศ.2534”.

เอกสารการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 3 “บทบาทของการวจิยัในกระแสโลกาภวิตัน์กบัการ

พฒันาประเทศ” (Proceedings), วนัที5 24 มกราคม 2558,ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั ,หนา้ 341-350. 

2558 

2. ผศ.ดร.พราวพิชา 

เถลิงพล 

“การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร”วารสาร Veridian  

E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที# 11 ฉบับที# 2 (เดือน

พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) 

2561 

  ”ผลสาํเร็จการบริหารงานองคก์ารตามหลกัธรรมภิบาลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี”. วารสารสงัคมศาสตร์

วชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย ปีที5 10 ฉบบัที5 3 เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2560 

2560 

  ”การจดัการองคก์ารภาครัฐแนวใหม่ ภายใตก้ระแสการปฏิรูปการปกครองทอ้งถิ5น”.เอกสาร การประชุมวชิาการและ

นําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 7 “การพฒันาคุณภาพงานวจิยัสู่สังคม” (Proceedings), วนัที5 19 พฤษภาคม 2559,

ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี,หนา้ 214-225. 

2559 

  ”การพฒันาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาอยา่งย ั5งยนืในยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. เอกสาร การประชุมวชิาการและ

นําเสนอผลงานวจิัยระดบัชาต ิครัAงที# 5 “การพฒันาศักยภาพงานวจิยัเพื#อการ พฒันาที#ยั#งยืน” (Proceedings), วนัที5 30 

มกราคม 2559 ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี,หนา้ หนา้ 170-177 

2559 

  “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการแกไ้ขความขดัแยง้ทางการเมือง”.กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า} 2558.หนา้ 1-325. 2558 

3. ผศ.ดร.ตรีเนตร 

ตนัตระกลู 

 “การบริหารจดัการตลาดนํNายอ้นยคุ ตลาดนํNาขวญัเรียม” วารสารมหาวทิยาลยัเวสเทิร์น มนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ ปี

ที5 4 ฉบบัที5 2 ประจาํเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2561 

2561 

  “การพฒันาทรัพยากรบุคคลในสาํนกังานเขตประเวศ กรุงเทพ มหานคร” วารสาร วชิาการ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณ

ภูมิ(สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) ปีที5 3 ฉบบัที5 2 เดือน กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560  

หนา้ 1-14 

 

  “บทบาทที5ปรึกษาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม”.เอกสารการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 

8“ทศิทางการพฒันางานวจิยัที#ยั#งยืน”(Proceeding) ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล จงัหวดั

ปทุมธานี.,วนัที5 25 มีนาคม 2560: หนา้ 228-235 

2560 

   “การพฒันาชนบทสู่ประชาคมอาเซี5ยน”.วารสารกาํนันผู้ใหญ่ บ้าน 69(11) พฤศจิกายน 2559.: หนา้ 16-21 2559 

  “การสร้างผูน้าํในองคก์ร”,เอกสารการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 7“การพฒันาคุณภาพ

งานวจิยัสู่สังคม” (Proceedings). ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี.วนัที5 19 

พฤษภาคม 2559: หนา้ 206-213 

2559 



4 ผศ.ดร.พภสัสรณ์  

วรภทัร์ถิรกลุ 

Factor affecting the tourism behavior of thai tourists to the Nang Yai museum at Khanom Temple. The 

2nd international symposium economic and business management 2019. 17th-18th January 2019. P.25 

2019  

  “ภาวะผูน้าํและการมีส่วนร่วมของประชาชนที5มีผลต่อความสําเร็จในการบริหารจดัการปัญหาขยะมูลฝอยในทอ้งถิ5น : 

กรณีศึกษาเทศบาลเมืองจงัหวดัปทุมธานี”วารสารครุศาสตร์ มหาวทิย ลยัราชภฎัมหาสารคาม ปีที# 15 ฉบับที# 2(29) 

กค-ธค.2561 

  

“ธรรมาภิบาลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นจุดเริ5มตน้ประเทศไทยในการขบัเคลื5อนประเทศไทย 4.0” เอกสารการประชุม

วชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 12  

“การวจิยันวตกรรมสร้างสรรคเศรษฐกจิไทย” (Proceedings), วนัที5 8-9 กรกฎาคม 2561, 

ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเวสเทิร์นวชัรพล จงัหวดัปทุมธานี 

กค.2561 

   ”การบริหารจดัการภาครัฐไทยภายใตร้ะบบรัฐสวสัดิการ”. วารสารวทิยาการมหาวทิยาลยัราชัฎนครปฐม, 4(1). (มกราคม-

มถุินายน),หน้า 110 – 122. 

2559 

  “บทบาทองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบทบาทองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการส่งเสริมพฒันาผูสู้งอายหุลงัปี ’60 “. เอกสาร

การประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 7 “การพฒันาคุณภาพงานวจิยัสู่สังคม” (Proceedings), 

วนัที5 19 พฤษภาคม 2559,ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี.,หนา้ 193-205 

2559 

  ภาวะผูน้าํ และวฒันธรรมองคก์ารที5มีต่อผลสําเร็จในการพฒันาองคก์ารสมยัใหม่ : กรณีศึกษาสายงานปฏิบติัการนคร

หลวง บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั.” วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2(2).(กรกฎาคม-ธันวาคม 

2558 ),หนา้ 1-12. 

2558 

5. รศ.ดร.สืบพงศ ์  

สุขสม 

อาํนาจอธิปไตยกบัการเลือกตัNง เอกสารประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัAงท ี5 "บูรณาการงานวยัขบัเคลื#อน

เศรษฐกจิไทยด้วยนวตักรรม" (Proceeding) วนัที5 31 พฤษภาคม 2562 ณ วทิยาลยันอร์ทเทิร์น จงัหวดัตาก ... 

2562 

  การรัฐประหารในประเทศไทย. เอกสารประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัAงท ี13 "วถินีวตักรรมไทยการพฒันา

งานวจิยั" (Proceeding) มนุษยศาสตร์และสงัคมศาตร์ เล่มที5 2 วนัเสาร์ที5 1- อาทิตยที์5 2 ธค.2561 ณ อาคาร

คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น หนา้ 72-86 

2561 

   นโยบายการศึกษาไทยของรัฐบาล คสช. วารสารวจิยัมหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน สาขามนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีที5 4 ฉบบัที5 2 พค-สค.2561 ISSN 2465-357 : TCI กลุ่ม 2 หนา้ 220-222 

2561 

   “ เอสเอม็อีไทยในเครืออาลีบาบา”เอกสารการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบั ชาต ิครัAงที# 12 “การวจิยันวตก

รรมสร้างสรรคเศรษฐกจิไทย” (Proceedings), วนัที#8-9กรกฎาคม 2561,ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั เวส

เทิร์น วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี 

2560   

 

  “ระบบเศรษฐกิจชุมชนกบัความสมดุลของป่าพรุ”วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ ปีที# 6 ฉบับที# 2(กรกฎาคม-

ธนัวาคม 2560) 

2560 

  “การจราจรทางนํNาของกรุงเทพมหานคร”วารสารวชิาการสถาบันเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูม(ิสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) ปีที# 4 ฉบับที# 1 (มกราคม –มิถุนายน 2561) 

2560 

  “ความเชื5อมโยงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองในลุ่มอนุภาคลุ่มนํNาโขง(GMS)กบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซี5ยนผลจากการ

เปิดใชส้ะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที5 4 จงัหวดัเชียงราย”วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ ปีที# 7ฉบับที# 1 

เดือนมกราคม –มิถุนายน 2561 

2560 

  “ ระบบเศรษฐกิจชุมชนกบัความสมดุลของป่าพรุ”. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ.6 (2) 2560 

  “การจราจรทางนํNาของรุงเทพมหานคร”วารสารวทิยาลยันครราชสีมา สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12 (3). 2560 

6. ผศ.ดร.วรินทร์

ทิพย ์ 

กาํลงัแพทย ์

“การรับรู้ของประชาชนเกี5ยวกบัวสิากิจเพื5อสงัคมในประเทศไทย”วารสารวชิาการมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ,ปีที5 8 ฉบบั

ที5 1 (มกราคม –มิถุนายน ) 2562 

2562 

  “การออกแบบงานขององคก์รในยคุเทคโนโลยเีปลี5ยนโลก”เอกสารการประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ 

ครัN งที5 14. “วถีินวตักรรมเพื5อการพฒันางานวจิยัสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยใหย้ ั5งยนื”(Proceeding),;วนัที5 27-28 เมษายน 2562 

ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี 

2562 



  “การพฒันาอญัมณีสู่การท่องเที5ยว”เอกสารการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 14. “วถิี

นวตักรรมเพื#อการพฒันางานวจิยัสู่เศรษฐกจิชุมชนไทยให้ยั#งยืน” (Proceeding),;วนัที5 27-28 พฤเมษายน 2562 ณ คณะ

ทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี 

2562 

  “การลงทุนทองคาํของนกัลงทุนไทยในยคุ 4.0”เอกสารการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 14. 

“วถินีวตักรรมเพื#อการพฒันางานวจิยัสู่เศรษฐกจิชุมชนไทยให้ยั#งยืน” (Proceeding), ;วนัที5 27-28 เมษายน 2562 ณ คณะ

ทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี 

2562 

   “รูปแบบผูน้าํที5มีประสิทธิผลตามทรรศนะของบุคลากรสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา” วารสารการ

บริหารปกครอง(Governance Journal( ปีที# 7ฉบับที# 1 (มกราคม-มถุินายน 2561)  

2560    

  “การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํ”เอกสารการประชุมวชิาการและนําเสนอ

ผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 10. “การพฒันางานวจิยั สร้างสรรค์สู่นวตักรรม Thauland 4.0”(Proceeding),;วนัที5 4-5 

พฤศจิกายน 2560 ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี:หนา้ 11-17. 

2560 

  “การตลาดออนไลนก์บัผูบ้ริโภคยคุ xyz” วารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร ปีที# 1 ฉบับที# 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 

2559:หนา้ 1-17 

2559 

  “การบริหารจดัการสินคา้หนึ5งตาํบลหนึ5งผลิตภณัฑใ์นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น”เอกสารการประชุมวชิาการและ

นําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 6. “การพฒันาองค์ความรู้งานวจิยัสู่สังคม”(Proceeding),วนัที5 23 กรกฎาคม  2559 

ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วชัรพลจงัหวดัปทุมธานี:หนา้ 117-131 

2559 

  “ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการศูนยบ์ริการโซนี5 บริษทัโซนี5ไทยจาํกดัในเขตกรุงเทพมหานคร”เอกสารการ

ประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครัAงที# 6.“การพฒันาองค์ความรู้งานวจิยัสู่สังคม” (Proceeding) ,วนัที5 

23กรกฎาคม 2559 ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วรัพล  จงัหวดัปทุมธานี:หนา้ 316-325. 

2558 

  “พฤติกรรมลูกคา้ในการซืNออสงัหาริม ทรัพยใ์นอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”เอกสารการประชุมวชิา การและนําเสนอ

ผลงานวจิยัระดบั ชาต ิครัAงที# 6. “การพฒันาองค์ความรู้งานวจิยัสู่สังคม”  (Proceedings),วนัที5 23 กรกฎาคม  2559 ณ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล จงัหวดัปทุมธานี : หนา้ 326-338. 

2558 

7. ดร.นพดล  

พนัธ์พานิช 

“กระบวนการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจระบบอตัโนมติัที5อาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายขุองวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มสาํหรับการเปลี5ยน แปลงสู่สงัคมผูสู้งอายใุนประเทศไทย”. วารสารวจิยัหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, ปีที# 4, ฉบับที# 3. (กย-ธค 2561) หน้า 170-185 

2561 

  

 

“ชนิดของกลยทุธ์ที5เหมาะสมของกลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มที5อยูใ่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพของ

ไทย”.เอกสารการประชุมวชิา การ ระดบัชาตมิหาวทิยาลยัศรีปทุม ครัAงที# 10 ประจาํปี 2558“ผลงาน วจิยัและนวตักรรมสู่

การพฒันาที#ยั#งยืน” (Proceeding). วนัที5 23 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้ง Auditorium ชัNน 14 อาคาร 11 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

กรุงเทพมหานคร : หนา้ 643-649. 

2558 

  การปฏิบติัตามกลยทุธ์ที5เหมาะสมของกลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ที5อยูใ่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพของ

ประเทศไทย .การประชุมวชิาการ การนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ ครัAงที# 4 

“การพฒันางานวจิยั บนฐานแนวคดิใหม่ เพื#อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” “Development of New and Innovative 

Research for the AEC” วนัที# 7 - 8 พฤษภาคม 2558 หนา้ 62-76. 

2558 

8. ผศ.ดร.ณัฐวฒัน์ 

สิริพรวฒิุ 

“กระบวนการสร้างความเชื5อมั5นและยอมรับของประชาชนต่อการทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5น จงัหวดั

สิงห์บุรี”วารสารวชิาการสถาบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ (สาขามุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์).ปืที5 5 ฉบบัที5 1 

(มกราคม-มิถุนายน 2562), หนา้ 

2562 

    “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษต์ลาดเก่าปากบาง(หมื5นหาญ 150 ปี) จงัหวดัสิงห์บุรีวารสารวชิาการ 

มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ.7 (1) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561, หนา้ 121-131 

2561- 

  .”การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหรหมบรีุ จังหวดัสิงห์บรีุ”วารสารวชิาการ 

มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ.6(1) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560, หนา้ 59-68. 

2560 

  “การบังคับใช้กฎหมายจราจรในเขตเทศบาลตาํบลพรหมบรีุ จังหหหวดัสิงหหห์บรีุ”วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยันอร์ทก

รุงเทพ.5(2) เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2559, หนา้ 96-102. 

2559 



  “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบลพรหมบุรี จงัหวดัสิงหบุรี” .

วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ.5(1) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559, หนา้ 38-45 

2559 

  “การศึกษาสมรรถนะหลกัที5ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นผลงานของพนกังานส่วนทอ้งถิ5นในจงัหวดั

เพชรบุรี”.วารสาร RUMTT คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี “Global Business and 

Ecconomics Review 9(1).เดือนกรกฎาคม 2557,หนา้ 67-77. 

2557 

 


