
รายละเอียดผลงานวจิัย/วิชาการที่ตีพิมพเผยแพรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปการศึกษา 2559 

ผลงานวิจัยและวิชาการทั้งหมด 46 ชื่อเรื่อง แบงเปนผลงานวิจัย 33 ชื่อเรื่อง และผลงานวิชาการทั้งหมด 13 ชื่อเรื่อง ดังนี ้
 

1. คณะพยาบาลศาสตร  

   1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

1.1.1 บทความวิจัย จํานวน 16 ผลงาน  

1) การพัฒนารูปแบบการมี

สวนรวมของครอบครัวดาน

โภชนาการในหญิงตั้งครรภ

วัยรุน : กรณีศึกษา

โรงพยาบาลกระทุมแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร 

อาจารย ดร.นวพร วุฒิธรรม 

อาจารย ดร.พรทิพย กวินสุพร 

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 23 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 

2559 

2) ความสัมพันธระหวางการ

สรางความสุขในการทํางาน

ความผูกพันตอองคกรกับการ

คงอยูในงานของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รองศาสตราจารย สมพันธ หิญชีระนันทน 

อาจารย ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร 

อาจารย วรรณี วิริยะกังสานนท 

รองศาสตราจารย สุคนธ ไขแกว 

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 23 ฉบับที่ 1 

(มกราคม – มีนาคม) 2560  

หนาที่ 117-129 

3) สมรรถนะของพยาบาลพี่

เลี้ยงสําหรับพยาบาลใหมใน

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง

ในจังหวัดชลบุรี 

จีราภร  ธรรมศรีสวัสดิ์     

รองศาสตราจารย สมพันธ หิญชีระนันทน 

รองศาสตราจารย สุคนธ ไขแกว 

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 22 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 

2559 หนาที่ 366-376 

4) การศึกษารูปแบบการ

สงเสริมความผาสุกทางจิต

วิญญาณ ในการปองกันการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรใน

วัยรุนไทย 

อาจารย ดร.ศศิธร รุจนเวช   

อาจารย ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร  

พนิดา ประชาชน   

รองศาสตราจารย สุธีรา ฮุนตระกูล  

รองศาสตราจารย อารีนา ภาณุโสภณ  

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 22 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 

2559 หนาที่ 389-400 

5) ความรูสึกไมแนนอนใน

ความเจ็บปวยของผูดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือด           

สมองตีบ 

อาจารย อนงครักษ พิมภาวะ   

รองศาสตราจารย ดร.วีนัส ลีฬหกุล  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพา ตอสกุลแกว  

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 22 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 

2559 หนาที่ 329-339 



ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

6) ภาวะในการดูแลกับ

คุณภาพชีวิตของผูดูแล

ผูสูงอายุในจังหวัดนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย สุปราณี แตงวงษ 

อาจารย ดร.กัลยากร ฉัตรแกว 

อาจารย กฤษนารี แยมเพ็ง 

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 22 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 

2559 หนาที่ 352-365 

7) ผลลัพธของการใช

โปรแกรมการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมโดยประยุกต

ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยน

พฤติกรรมในผูปวยภาวะ

หัวใจลมเหลว 

บุญสง นาคออน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศากุล ชางไม 

รองศาสตราจารยสมพันธ หิญชีระนันทน 

วารสารพยาบาลโรคหัวใจ

และทรวงอก ปที่ 27 ฉบับที่ 

1 (มกราคม – มิถุนายน) 

2560 หนาที่ 13-29 

8) ผลของโปรแกรมการ

เสริมสรางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงสําหรับ

ผูบริหารทางการพยาบาล

ระดับตน โรงพยาบาล

เอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด

ชลบุร ี

สุธาสินี มีนาสิทธิโชค   

รองศาสตราจารยสมพันธ หิญชีระนันทน 

รองศาสตราจารย สุคนธ ไขแกว 

วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ป

ที่ 41 ฉบับที่ 3 (กันยายน – 

ธันวาคม) 2559  

หนาที่ 249-256 

9) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

คงอยูของพยาบาลวิชาชีพ

กลุมเจนวายในโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิแหงหนึ่ง สังกัด

กรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข 

วรางคณา  ชนะเคน   

รองศาสตราจารยสมพันธ หิญชีระนันทน 

รองศาสตราจารย สุคนธ ไขแกว 

วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  

ปที่ 41 ฉบับที่ 3 (กันยายน – 

ธันวาคม) 2559  

หนาที่ 257-264 

10) ผลของโปรแกรมการ

สงเสริมการรับรูสมรรถนะ

แหงตนในการควบคุมภาวะ

ไตเสื่อมในผูปวยเบาหวาน

ชนิดที ่2 

ปริยากร วังศรี 

รองศาสตราจารย ดร.วีนัส ลีฬหกุล  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพา ตอสกุลแกว   

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา 

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 

– ธันวาคม) 2559  

หนาที่ 98-110 

 

 

 

  



ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

11) ผลของโปรแกรมการสง

เวรดวยการจัดการแบบลีนข

องพยาบาลวิชาชีพในหอ

อภิบาลผูปวยหนัก 

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

แหงหนึ่ง สังกัดสํานัก

การแพทย กรุงเทพมหานคร  

นิตยา  ศักดิ์สุภา   

รองศาสตราจารย สุคนธ ไขแกว 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  สุวรรณโคต 

วารสารโรงพยาบาลเจริญ

กรุงประชารักษ ปที่ 12 

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 

ธันวาคม) 2559  

หนาที่ 27-39 

12) คุณลักษณะภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธที่พึงประสงคของ

ผูบริหารฝายการพยาบาล

สังกัดโรงพยาบาลเอกชน 

ในประเทศไทย 

รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ  จินตนาดิลก 

อาจารย ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรจิรา  วงษขมทอง 

อาจารย ดร.ปราณี มีหาญพงษ 

วารสารโรงพยาบาลชลบุรี  

ปที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม 

– เมษายน) 2560  

หนาที่ 57-66 

13) กลยุทธการเงินของ

ผูบริหารการเงินการคลัง

ของโรงพยาบาลชุมชน 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.  

ชุมพล นุชผอง 

ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.สมอาจ วงษขมทอง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรจิรา วงษขมทอง 

อาจารย ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา 

วารสารวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี อุตรดิตถ  

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 

มิถุนายน) 2560  

หนาที่ 23-33 

14) Stress Coping and 

Physio – psychosocial 

responses to Stress of 

B.N.S. Students at a 

Private University in 

NakhonPathom Province 

Aj.Sarah Jane L.Racal  

Aj.Louela C. Acedera 

 

International Journal of 

Nursing and Health 

Science. Christian 

University of Thailand. 

4(2) July-December, 

2016 

15) Investigating Stress 

Experiences and Coping 

Patterns of Nursing 

Students in an 

International Program 

during a Fundamentals 

of Nursing Practicum 

 

Dr.Netchanok Sritoomma 

Ms.Numfon Domkrang 

Philippine Journal of 

Nursing Volume 86 No. 

2, July-December 2016 



ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

16) Development of 

Performance Indicators 

for Innovation 

Management in. Nursing 

Units of Community 

Hospitals Affiliated to 

the Ministry of Public 

Health. 

Mokekhaow, K.,  

Chintanadilok, N., 

Luangamornlert, S.  

Sritoomma, N. 

Journal of Public Health 

and Development, 

Volume 15 No.2: 1-13., 

2017.  (ACI) 

1.1.2 บทความวิชาการ จํานวน 8 ผลงาน  

1) ความพรอมกอนการ

จําหนายจากโรงพยาบาล: 

แนวคิดและแนวปฏิบัติ

ทางการพยาบาล 

ผูชวยศาสตราจารย พันเอกหญิง ดร. 

นงพิมล นิมิตอานันท 

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 23 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 

2559  

2) ภาวะผูนําใฝบริการของ

หัวหนาหอผูปวยกับ

ประสิทธิผลของหอผูปวย 

อ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา  

อ.ดร.ปราณี มีหาญพงษ 

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 22 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 

2559 หนาที่ 436- 447 

3) การสนับสนุนความ

ตองการของผูดูแลที่เปน

ญาติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศากุล ชางไม วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 22 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 

2559 หนาที่ 424-435 

4) การดูแลสุขภาพวัยรุน: 

การสงเสริมความผาสุกดาน

จิตวิญญาณในการปองกัน

ปญหาการมี เพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรในวัยรุนไทย 

อาจารย ดร.ศศิธร รุจนเวช   

 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปที่ 24 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – 

ธันวาคม) 2559  

หนาที่ 23-31 

5) ภาวะผูนําของหัวหนาหอ

ผูปวยกับผลการดําเนินงาน

ของหอผูปวย 

อาจารย ดร.ปราณี มีหาญพงษ 

อาจารย ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปที่ 24 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – 

ธันวาคม) 2559  

หนาที่ 15-22 



ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

6) Factors Predicting 

the Provision of 

Smoking Cessation 

Services Among 

Occupational Health 

Nurses in Thailand.  

Chatdokmaiprai, K.  

Kalampakorn, S.  

McCullagh, M. 

Lagampan, S 

Keeratiwiriyaporn, S.    

Workplace Health and 

Safety, 65(6),  

253 – 261, 2016 

7) Promoting Servant 

Leadership in Christian 

Higher Education 

Dr.Netchanok Sritoomma 

Asst.Prof.Dr.Janjira Wongkhomthong 

Proceeding, 2016 ACUCA 

Biennial Conference & 

21st General Assembly, 

Parahyangan Catholic 

University Bali Indonesia, 

October  

11- 16, 2016 

8) Social Perspectives of 

Addiction: Current 

Approaches and 

Underlying Challenges 

 

Aj.Sarah Jane L.Racal St.Therasa Journal of 

Humanities and Social 

Sciences 2 (2): 2016  

 
2. คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ  

    2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

2.1.1 บทความวิจัย จํานวน 11 ผลงาน  

1) Effects of Spoken 

Thai Word-durations on 

Brain Recognition 

Processing: an Auditory 

Event-related potential 

Study. 

 

รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 

อาจารย ดร. กิตติพันธุ อรุณพลังสันติ 

Speech Communication.  

85 :1-7 



ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

2) Effects of Prosody 

on Spoken Thai Word 

Perception in Pre-

attentive Brain 

Processing: a Pilot 

Study. 

อาจารย ดร.กิตติพันธุ อรุณพลังสันติ 

รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 

Songklanakarin Journal 

of Science and 

Technology.  38 (6): 599-

603 

 

3) Comparative Study 

of the Effects of 

Isometric Exercise 

versus Resistance 

Exercise of Quadriceps 

Muscle on Impairment 

in Elderly Women with 

OA knee 

 

อาจารย ดร. กิตติพันธุ อรุณพลังสันติ  

อาจารย สาวิตรี วงษษา และคณะ 

Proceeding in 

International 

Conference entitle 

“Health Science 

Innovation for Aging 

Society” 14 July 2017 

Bangkok Thailand 

4) Effects of Decline 

Squat Exercise on 

Balance in Elderly 

Women 

อาจารย หทัยชนก หมากผิน 

อาจารย ทิพยสุดา บานแยม  และ คณะ 

Proceeding in 

International 

Conference entitle 

“Health Science 

Innovation for Aging 

Society” 14 July 2017 

Bangkok Thailand 

 

5) Development of a 

Crashing Warning Device 

for The Visually Impaired

อาจารย ดร.อาคม ใสงาม Proceeding in 

International 

Conference entitle 

“Health Science 

Innovation for Aging 

Society” 14 July 2017 

Bangkok Thailand 

 



ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

6) The Simulation of 

Constructive 

Interference and 

Resonant Effect of 

Perpendicularly Two 

Mobile Phone Signals 

Reacting to Human 

Brain: Phantom Study 

 

อาจารย ดร.นวปฎล กิตติอมรกุล Proceeding in 

International 

Conference entitle 

“Health Science 

Innovation for Aging 

Society” 14 July 2017 

Bangkok Thailand 

7) A Small Pasteurization 

System ising Magnetic 

induction for Coconut 

Juice 

อาจารย ดร.นวปฎล กิตติอมรกุล 

อาจารย ทับกฤช ขุมทรัพย 

 

Proceeding on ECTL 

international 

Conference 27-30 July 

2017 Phuket Thailand 

 

8) Molecular variation in 

the sporozoite the 

online asparagine rich 

protein gene from 

Plasmodium falciparum 

-infected patients in 

Thailand 

อาจารยเกรียงไกร การชัยศร ี

อาจารยจารุวรรณ จันทรกอง 

International Journal of 

Nursing and Health 

Science. Vol 4 Issue 2 

(July – December 2016) 

9) Approaches in 

Developing Food 

Products for Elderly 

อาจารยทับกฤช ขุมทรัพย  

 

International Journal of 

Nursing and Health 

Science. Vol 4 Issue 2 

(July – December 2016)  

 

10) Sensory Evaluation 

of Bio-functional Drink: 

White Grape Juice with 

Aloe Vera 

อาจารยนิอร ชุมศร ี

 

International Conference 

entitled “HEALTH 

SCIENCE INNOVATION 

FOR AGING SOCIETY” 

JULY 14, 2017 



ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

11) The effects of 

Trichinella spiralis after 

Gold Nanopartical 

exposure 

อาจารยจารุวรรณ จันทรกอง 

อาจารยเกรียงไกร การชัยศรี 

Proceeding in 

International Conference 

entitle “Health Science 

Innovation for Aging 

Society” 14 July 2017 

Bangkok Thailand 
 

3. คณะสหวิทยาการ 

    3.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

3.1.1 บทความวิจัย จํานวน 1 ผลงาน  

1) การออกแบบโมชันอินโฟ

กราฟกเพ่ือแนะนําบทบาท

ของฝายทรัพยากรมนุษยใน

องคกร 

1. อาจารยวรรณวิภา วงศวิไลสกลุ 

2. อาจารยดนัยเลิศ ติยะรัตนาชัย 

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ

ปญญาภิวัฒน ครั้งที่ 7         

วันที ่2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

3.1.2 บทความวิชาการ จํานวน 2 ผลงาน  

1) เทคโนโลยี Mooc เพื่อ

การศึกษาออนไลน (Mooc 

Technology for Online 

Education) 

อาจารย นิตยา  เปลงเจริญศิริชัย วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 23 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน 2560)

หนาที่  

2) ผลกระทบของเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่สงผลตอพฤติกรรม

เยาวชน (The Effect of 

digital Technology 

impact on Youth 

Behavior)   

อาจารย ปรีชา  พินชุนศรี วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 23 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน 2560)

หนาที่  

 

 

 

 



3.2 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

3.2.1 บทความวิจัย จํานวน 3 ผลงาน  

1) โมเดลความสัมพันธเชิง

สาเหตุของการจัดการ

ความรูในหอผูปวย

โรงพยาบาลทั่วไปสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 

อาจารย ดร.ปราณี มีหาญพงษ 

อาจารย ดร.นิลาวรรณ งามขํา 

นางสนทนา มีสกุลถาวร 

วารสารพยาบาลกระทรวง

สาธารณสุข ปที่ 26 ฉบับที่ 3 

2) ความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ระหวาง สมรรถนะ ความ

เปนมืออาชีพ และคุณภาพ

รายงานการประเมินมูลคา

ทรัพยสินของนักประเมิน

มูลคาทรัพยสินใน     

ประเทศไทย 

อาจารย ดร.ปภากร สุวรรณธาดาอาจารย ดร.

ชิษณุพงศ ทองพวง 

อาจารย ดร.สุภ ไวศยารัทธ 

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 23 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 2560 

3) โมเดลความสัมพันธเชิง

สาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวิทยาลัยเอกชนใน

ประเทศไทย 

อาจารย ดร.ชิษณุพงศ ทองพวง 

อาจารย ดร.พัชราภรณ ดวงชื่น 

อาจารยอภินันต  อันทวีสิน 

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 23 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 2560 

3.2.2 บทความวิชาการ จํานวน 3 ผลงาน  

1) ทักษะสําคัญสําหรับนัก

บัญชีอาชีพยุคดิจิตอล 

อาจารยธัญลักษณ อนันตพนากุล วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 22 ฉบับที่ 4 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2559) 

2) การจัดทําบัญชีและการ

เสียภาษีอากร : ความ

รับผิดชอบของผูประกอบการ 

อาจารยนภา นาคแยม วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยี

มหานคร ปที ่14 ฉบับที ่2 

(มิถุนายน – ธันวาคม 2560)  

3) แนวทางการจัดงานวิจัย

ดานการบัญชีบริหาร 

อาจารย ดร.พิมพาภรณ พึ่งบุญพานิชย วารสาร มจร. สังคมศาสตร

ปริทรรศน ปที่ 6 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

 



4. คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร 

    4.1 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

4.1.1 บทความวิจัย จํานวน 2 ผลงาน  

ผลกระทบของสถานภาพ

ของผูพูดท่ีมีตอผูฟงใน 

พระคัมภีรภาคพันธสัญญา

เดิม: กรณีศึกษาผูเผยพระ

วจนะเยเรมีย และผูเผยพระ

วจนะเอเสเคียล 

อาจารย เนติ คูโชติกุล การประชุมนําเสนอผลงานทาง

วิชาการดานคริสตศาสนศาสตร

แหงประเทศไทย ค.ศ.2017 

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 ณ 

มหาวิทยาลัยพระคริสตธรรม

แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

The Effects of Concept 

– Oriented Reading 

Instruction on Teaching 

Christian Literature of 

English as Second 

Language Learners 

อาจารย เจนจิรา คีรีรัตนนิติกุล 

อาจารย พลตรีหญิง ดร.วิภาดา  พูลศักดิ์วรสาร 

อาจารย ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร 

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน ปที่ 23 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม – กันยายน) 2560 

 

5. สวนงานสนับสนุนวิชาการ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพร

ผลงาน 

5.1 กลุมงานแผน  

นวัตกรรมการใหบริการที่

เปนเลิศของสวนงานดาน

หนา มหาวิทยาลัยเอกชน

แหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

1. นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ 

2. อาจารย สุภัสสรา  วภิากูล 

3. น.ส.นันทิดา  แคนอย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง “การวิจัยอยาง

สรางสรรคเพ่ือสราง

นวัตกรรมในยุคไทยแลนด 

4.0”  

5.2 กลุมงานศิลปวัฒนธรรม  

การพัฒนาวงดนตรีพื้นบาน

พิณแคนประยุกตสูความ

ยั่งยืนทางวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

อาจารย วิศิษ  แกวเอี่ยม 

อาจารย สุจิรา  สุขวัฒน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง “การวิจัยอยาง

สรางสรรคเพ่ือสราง

นวัตกรรมในยุคไทยแลนด 

4.0”  
 


