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รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตัวบ่งชื๊ที่ 2.3 
ชนิดของตัวบ่งชี ้
การเก็บข้อมูล

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ผลลพธ
ปีปฏิทิน 2560

คำอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ 

ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน่าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งชันของประเทศ ผลงานทาง 
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 701 หรือ ร(ะ0|วชร หรือตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบ ียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด ้วย หลักเกณฑ์การพ ิจารณาวารสารทาง 
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ 
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา 
ตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค ่าร ้อยละของผลรวมถ ่วงน ํ้าหน ักของผลงานทางว ิชาการของอาจารย ์ประจำ 

และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้ 

เป็นคะแนนเต็ม 5 ^ ร้อยละ 30 ข้ึนไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละชองผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้ 

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป
กลุ่มสาขาวิขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักชองผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้ 

เป็นคะแนนเต็ม 5 ^ ร้อยละ 20 ข้ึนไป

สูตรการคำนวณ
๑) คำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนัก ^ ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
X  100
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รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒) แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนน ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ร้อยละของผลรวมถ่วงบํ้าหนักของผลงานทางวิซาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ค,านํ้าหนัก 
(1)

ระดับคุณภาพ 
(2)

จำนวนผลงาน 
(3)

ผลรวมถ่วงนํ้าหนัก 
(1) X (3)

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน 
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 11 2.2

0.40 บ ท ค ว าม ว ิจ ัย ห ร ือ บ ท ค ว าม ว ิช าก าร ฉ บ ับ ส ม บ ูร ณ ์ท ี่ม ิ 
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ 
น าน าช าต ิ ห ร ือ ใน ว าร ส าร ว ิช าก าร ร ะ ด ับ ช าต ิท ี่ไ ม ่อ ย ู่ 
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
สำหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน 
นำเสนอสภาสถาบันอนุมิดและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ 
ท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก 
ประกาศ
ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

7 2.8

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ใน 
วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 701 (กลุ่มท่ี 2) 7 4.2

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ 
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน ธ6ลแ’ร 
นรบ) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 701 กลุ่ม 
ท่ี 1

2 1.6

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า 
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร

- -
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ค,านํ้าหนัก 
(1)

ระดับคุณภาพ 
(2)

จำนวนผลงาน 
(3)

ผลรวมถ่วงนํ้าหนัก 
(1) X (3)

ผ ลงาน ว ิชาการร ับ ใช ้ส ังคม ท ี่ได ัการป ระเม ิน ผ ่าน เกณ ฑ ์ 
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

* ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ ่านการพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้ 
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 10.80
จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด 79
จำนวนผลงานวิชาการท้ังหมด 27

ร้อยละชองผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ 1 3 ^  ((10.80/79)^100)
คะแนนท่ีได้ 3.42

การประเมินตนเอง ะ การบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน 1 3 .6 7

20
คะแนน 3.42 0  บรรลุ 

\ 3  ไม่บรรลุ

รายการหลักฐานแสดง

หมายเลขเอกสาร ซื่อเอกสาร
2.3 01 รายงานสรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561
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รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูลบทความ
ลำดับ

ท่ี
ผู้เขียนซ่ือแรก/ 

เจ้าของบทความ
สาขา ซ่ือบทความ(ภาษาไทย) แหล่งติพิมพ์เผยแพร่ ประเภทการตีพิมพ์ 

เผยแพร่
ระดับค่าน้ําหนัก 

(คะแนน)
1 อ.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ สาขาการ 

ส่ือสารมวลชน
การจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา 
((1๐ท!6๓ เว1ล11ทร ผ น ๐ล11๐ก) เพ่ือเข้าถึง 
ความเป็นมนุษย์ชองนักส่ือสารมวลซน

การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้ 
เซิงรุก คร้ังท่ี 6 \(ะปหร แรลโกเก3 ตอบ 
โจทย์ Xห31 ๒กบ 4.0 อย่างไร,' วันท่ี 26- 
27 มี.ค. 2561 ณ ม.วลัยลักษณ์

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับชาติ/
เผยแพร่สู่สาธารณะใน 
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

0.2

2 อ.รัตนา บุญอ่วม สาขาวิชาการ 
ประซาสัมพันธ์และ 
การส่ือสารองค์การ

การศึกษาเปรียบเทียบการสำรวจความ 
คิดเห็นประชาซนเร่ืองการพนันหวยใต้ดิน

การประชุมวิชาการระดับชาติและ 
นานาชาติต้านวิทยาการจัดการ ประจำปี 
2561 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 
2561

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับชาติ/
เผยแพร่สู่สาธารณะใน 
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

0.2

3 ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี สาขาวิชาการเป็น 
ผู้ประกอบการ

การศึกษาภาพลักษณ์ตลาดนํ้าในประเทศ 
ไทย พฤติกรรมนักท่องเท่ียว ปัจจัยกลยุทธ์ 
ตลาดน้ําประเทศไทย 4.0 แบบย่ังยืน 
ผลลัมฤทธ้ีฃองการพัฒนาตลาดน้ําแบบ 
ยั่งยืนเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ตลาดน้ําใน 
ประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ 
นานาชาติต้านวิทยาการจัดการ ประจำปี 
2561 คร้ังท่ี 2 "7เาร /เลกลรูรการก! ๐1 
อเรู!!ล!. 0๐ก1รก!ร 1๐โ (ะกรโรูฒกรู 
8ช51กรร5 8กรู!กร" ณ มรภ.บ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา วันท่ี 23-24 ก.ค. 2561

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับชาติ/
เผยแพร่สู่สาธารณะใน 
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

0.2



รายงาบการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

ลำดับ ผู้เขียนช่ือแรก/ สาขา ช่ือบทความ(ภาษาไทย) แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ประเภทการติพิมพ์ ระดับค่าน้ําหนัก
ที่ เจ้าของบทความ เผยแพร่ (คะแนน)
4 ผศ.ดร.สุดถนอม ดันเจริญ สาขาวิชาการเป็น ความพร้อมในการปฏิบัติงานสำหรับการ การประชุมวิชาการระดับชาติและ การนำเสนอผลงาน 0.2

ผู้ประกอบการ ปีกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา นานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี วิชาการระดับชาติ/
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะ 2561 คร้ังท่ี 2 คณะวิทยาการจัดการ เผยแพร่สู่สาธารณะใน
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้าน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันท่ี 24 ลักษณะใดลักษณะหน่ึง
สมเด็จเจ้าพระยา กรกฎาคม 2561 หน้า 171-179 หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

5 อ.ประภวิษณุ พน'สทรัพย์สุข สาขาวิชาการ บทบาทผู้สอนระดับอุดมศึกษากับการ การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน 0.2
ประชาสัมพันธ์และ จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สำหรับ เซิงรุก คร้ังท่ี 6 ’7\๐ปห6 แ6ลโกเก5 ตอบ วิชาการระดับชาติ/
การส่ือสารองค์การ ศาสตร์ด้านการส่ือสาร โจทย์ าาาอแอก0เ 4.0 อย่างไร" วันท่ี 26- เผยแพร่สู่สาธารณะใน

27 มี.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ลักษณ์ หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

6 ดร.ชัยวิซญ์ ม่วงหมี สาขาวิชาการเป็น ป็จจัยคุณลักษณะของผู้บริหารธุรกิจขนาด การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ การนำเสนอผลงาน 0.2
ผู้ประกอบการ กลางและขนาดย่อมท่ียั่งยืน ตามแนวคิด นานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี วิขาการระดับซาติ/

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 คร้ังท่ี 2 "าไาอ เฬอกลฐ6ทารก!: ๐7 เผยแพร่สู่สาธารณะใน
□ เฐแอเ (โอก!6ก!:5 7๐โ ธก6โ5เ21ก5 ลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ธนร1กรร5 ธทรู1กร" ณ มรภ.บ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา วันท่ี 23-24 ก.ค. 2561

หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

7 อ.พัชนี แสนไชย สาขาวิชาภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือส่ือสารอัตลักษณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติและการ การนำเสนอผลงาน 0.2
และดิจิทัสมีเสืย การท่องเท่ียวเซิงวัฒนธรรมไทยทรงดำ ต. ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย คร้ังท่ี 12 "วิจัย วิชาการระดับชาติ/

บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต" เผยแพร่สู่สาธารณะใน



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- - -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^

ลำดับ
ท่ี

ผู้เขียนซ่ือแรก/ 
เจ้าของบทความ

สาขา ซ่ือบทความ(ภาษาไทย) แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ประเภทการติพิมพ์ 
เผยแพร่

ระดับค่าน้ําหนัก 
(คะแนน)

12-13 ก.ค. 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริป 
ภา ม.อุบลราชธานี

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

8 อ.กรกช วนกรกุล สาขาการจัดการธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ 
(นานาขาติ)

แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานใน 
อุตสาหกรรมตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง 
สินค้าระหว่างประเทศในองค์กรธุรกิจไทย

รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติงานประชุมวิชาการเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 2 (ธ!'ลฟนล!6 
5(ะ1า๐๐1 ธ๐ก16โ6ก06 2018) วันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏสวนสุนันทา

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับชาติ/
เผยแพร่สู่สาธารณะใน 
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

0.2

9 อ.กรองทอง หีบโคกสูง สาขาวิชาการ 
จัดการโลจิสติกส์

เส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์เซ่ือมโยง 
เศรษฐกิจระหว่างทะเลอันดามันและอ่าว 
ไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติและ 
นานาชาติคร้ังท่ี 6 “งานวิชาการรับใช้ 
สังคม” ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ 
เกียรติวันท่ี 22 มิถุนายน 2561

การนำเสนอผลงาบ 
วิชาการระดับชาติ/
เผยแพร่สู่สาธารณะใน 
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

0.2

10 อ.กรองทอง หีบโคกสูง สาขาวิขาการ 
จัดการโลจิสติกส์

เส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์กับ 
การพัฒนาอัตลักษณ์พ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุ่ม 
แม่น้ําโขง

การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน 
ชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่าง 
ประเทศ คร้ังท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า 
หลวง จ.เชียงราย (วันท่ี 15-16 มิ.ย. 
2561)

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับชาติ/
เผยแพร่สู่สาธารณะใน 
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

0.2

11 รศ.นงนุซ อุณอนันต์ สาขาวิซาการบริหาร องค์กรแห่งความสุข การประชุมวิชาการระดับชาติและ การนำเสนอผลงาน 0.2

หน้าท่ี 97
*



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------- ------------ -------------------------------------------------------------------------------^

ลำดับ
ท่ี

ผู้เขียนช่ือแรก/ 
เจ้าของบทความ

สาขา ช่ือบทความ(ภาษาไทย) แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ประเภทการติพิมพ์ 
เผยแพร่

ระดับค่าน้ําหนัก 
(คะแนน)

ทรัพยากรมนุษย์ นานาขาติด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี 
2561 คร้ังท่ี 2 คณะวิทยาการจัดการ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันท่ี 24 
กรกฎาคม 2561 หน้า 19-28

วิชาการระดับชาติ/
เผยแพร่สู่สาธารณะใน 
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

12 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร สาขาวิชาการ 
ประซาสัมพันธ์และ 
การส่ือสารองค์การ

0๐๓๓นก!{ะล'ป๐ท ๐1713ล!!.ลกช 
โ!๐๓651ล7 51ลท0เลโป 0๐๓ เวลโร5 
/\ร[ะ/เผ โเ๐๓651ล7 51ลกชลโช.

71า6 โบโ๐เวอลก 0๓ 16โ6ท06 ๐ก 
โ/๒ช!ล, 0๐๓ ๓ นก!031:1๓ & โ![๓ 
2018: 01710131 0๓ 16โ6ก06 
โโ๓ 6 6 ช!กรู5. /\1 ธโ!รู!า!๓ , บก!16ช 
141กรูช๐๓ (9-10 บนIV 2018)

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับนานาชาตี/ 
เผยแพร่ระดับสถาบัน

0.4

13 ผศ.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ สาขาการโฆษณาและ 
ธุรกิจบันเทิง

0๓ 16ก! โ/!ลโโ61!กรู: 71า6 ผ6ท 1:๐ 
ธโลกช 0๐๓ ๓ นก!0311๓ เท 1เา6 อ!รู!!:ล1 
โโล.

โโ!0 0 โโอเผธ เแ'7โโ!ผ/๓ ๐ ผ/ป 
00ผโโโ!โผ0 โ "00191191บผ!0;4710ผ & 
107 โอโ 500141 เผ0 แบ51อผ" ล!:
เก!6โ-บก!ห6โ5117 06ก1โ6 อบ!วโ๐Vท!โ 
0๐ก1อโอก06 (เบ0  ประเทศโครเอเชีย 
วันท่ี 3-5 56[ว!:6๓!ว6โ 2018

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับนานาชาติ/ 
เผยแพร่ระดับสถาบัน

0.4

14 ผศ.ดร.สรรพัซญ์ เจียระนา 
นนท์

สาขาการ 
ส่ือสารมวลชน

อ6ห6๒เว๓ 6ก!: ๐1 เก51โน๐1:1๐ก เก 
76๒ห!5๓  0โ6ล11ห6 โโ656ก1ล!:!๐ท 
0๐ชโ56 Xหโ๐นรูเา อ!รู!!:ล1โ/!อช!ล.

7เา6 โนโ๐[วอลก 0๓ 16โ6ก06 ๐ก 
โ/!อช!ล, 0๐๓ ๓ นก!0ล!:!๐ก & โ![๓ 
(โบโ๐?/๒ช!ล2018) ล!: 7!า6 1นโ7ร เกก 
8โ!รู!า!๓  พล!6โ!โ๓ !, 8โ1รู!า!๓ , บผ

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับนานาชาติ/ 
เผยแพร่ระดับสถาบัน

0.4



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- - -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

ลำดับ
ท่ี

ผู้เขียนช่ือแรก/ 
เจ้าของบทความ

สาขา ช่ือบทความ(ภาษาไทย) แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ประเภทการตีพิมพ์ 
เผยแพร่

ระดับค่าน้ําหนัก 
(คะแนน)

(9-10 ม่นเV 2018) เวเว. 49-58
15 อ.กรองทอง หีบโคกสูง สาขาวิชาการ 

จัดการโลจิสติกส์
โล(ะ!:๐โร ลศ6๐1!ก5 โล556ก3อโร 
060151005 1๐ บ56 ๒6 เห61โ๐1ว๐111ลก 
โ(ล[ว!๐! 7 โลกร!! โ!าล๒กฐ โ!ล1๐เา3๗1าล๓ 
นก6 (โนโ(วเ6 นก6)

/\ร1ล โ๐ก!6โ6ก๐6 ๐ก 8บรเท655 ลก๐!
โ๐๐ก๐๓!๐ 51น๐1165 (/1โ885) 2018 ล! 
บก!ทอโร!!V ๐! โ๐๐ก๐๓!๐5 โ!๐ โเา!
เห!ทเา โ!!V VI©ปโาล๓ (8-9 5อ|ว. 2561)

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับนานาชาติ/ 
เผยแพร่ระดับสถาบัน

0.4

16 ดร.พิศึษฐ์ ชำนาญนา สาขาวิชาการตลาด เหลโโอ!!กรู โล๐1๐โร /\โโ6๐1เท5
โนร!๐๓อโ 5ล1เ5!ล๐1!๐ท เก 560/1๐6 ๐!
โ!!V©โร!๗ร โโน1ร6 โ1๐ล!!กรู โ?651ลนโลก!.

121เา เก!6โกล!!๐กล! โ๐ท!6โอก๐6 ๐ก 
ธนร!ก655, 8๐!บ๐ล!!๐ก, แช๓ลก!!!อร 
ลก๐! 5๐๐1ล1 5๐160๐65 (8โแ55-18).
/\เวโ!! 24-25, 2018 ล! โ’ล!!ลVล 
(“โหล!(ลก๐!)

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับนานาชาติ/ 
เผยแพร่ระดับสถาบัน

0.4

17 อ.ณิซาภา แก้วประดับ สาขาการ 
ส่ือสารมวลชน

7เา6 โ’โ๐๐!น๐!!๐ก (หลกล56๓6ก! ๐1 
โ๐ก โลเา /Vโเ0โ๐! เวโ๐รูโล๓ อก โ!๐Vล1 
“โหล! /\โ๓V โ!าลกก61 7.

"โ๐๓๓นก!๐ล!!๐ก & เโ'7 !๐โ 5๐๐!ล!
เก๐๒ร!๐ก โ๐ก!6โอก๐6 2018” ล! เก!6โ
ชก!ห6โร!!)/ โ6ก!โ6 อบเวโ๐Vท!โ (เบโ), 
ประเทศโครเอเชีย

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับนานาชาติ/ 
เผยแพร่ระดับสถาบัน

0.4

18 ดร.พิศึษฐ์ ชำนาญนา สาขาวิชาการตลาด 71า6 51น๐!V ๐! VIลโโ61!ก5 โล๐!0โร 
/เ!!6๐!เก5 1เา6 ช56 ๐! เก!6โ5โล!6๐! โลโ 
560/1๐65 เก อ6|วลโ!๓อก! 51๐โ65 
^ โท๐กรู โ๐กรน๓อโร เก ธลกรู^๐1๐

/\ร!ล โ๐ก!6โ6ก๐6 ๐ก 8น5เก655 ลก๐]
8๐๐ก๐๓!๐ 5๒๐1165 (/\โ 885) 2018 ล! 
ชก!''/อโร!!)/ ๐! 8๐๐0๐๓!๐5 แ๐ โเา!
เห!ก!า โ!!)/ \7เ61กล๓ (8-9 ร6(ว. 2561)

การนำเสนอผลงาน 
วิชาการระดับนานาชาติ/ 
เผยแพร่ระดับสถาบัน

0.4

19 อ.รัชนก ปีญญาสุพัฒนํ สาขาวิชาการเป็น การเดินทางในกรุงเทพมหานครเพ่ือการ วารสารสารสนเทศ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 บทความวิชาการ 7 0  2/ 0.6
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รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5*

ลำดับ
ท่ี

ผู้เขียนซ่ือแรก/ 
เจ้าของบทความ

สาขา ซ่ือบทความ(ภาษาไทย) แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ประเภทการดีพิมพ์ 
เผยแพร่

ระดับค่าน้ําหนัก 
(คะแนน)

ผู้ประกอบการ ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุแบบองค์รวม (มกราคม-มิถุนายน 2561) 15514: 1513- 
7015 ; หน้า109-119 701 กลุ่ม 2

เผยแพร่ระดับชาติ

20 รศ.นงนุช อุณอนันต์ สาขาวิชาการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์

การลังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับลักษณะ 
งาน ประสบการณในการทำงาน กับความ 
ผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบ้ติงานใน 
องค์การต่างๆโดยวิธีวิเคราะห์อภิมาน

วารสาร วิทยาการจัดการปริทัศน์ ฉบับท่ี 
2 ปีท่ี 9 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 
155ผ: 1906-8824

บทความวิชาการ 701 2/ 
เผยแพร่ระดับชาติ

0.6

21 ผศ.ดร.สุดลนอม ดันเจริญ สาขาวิชาการเป็น 
ผู้ประกอบการ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้า 0 7 0 ?  
ของวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัด 
สมุทรสงคราม

วารสารมหาวิทยาลัยรา1ซภัฏลำปาง ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 
155-166 15514.2286-8658 ; 701 กลุ่ม 2

บทความวิชาการ 701 2/ 
เผยแพร่ระดับชาติ

0.6

22 อ.พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ

ป้จจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 
เว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กาญจนบุรี ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม- 
ธันวาคม 2561 หน้า 272-284 
15514.2286-7589; 701 กลุ่ม 2

บทความวิชาการ 701 2/ 
เผยแพร่ระดับชาติ

0.6

23 อ.วัศยา หวังพลายเจริญสุข สาขาวิชาการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์

ป้จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น 
สมาชิกท่ีดีฃององค์การ กรณีศึกษา กลุ่ม 
อุตสาหกรรมการบริการ

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏบุรีรัมย์ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม- 
ธันวาคม 2561) หน้า 19-30 155ผ: 1906- 
1641; 701 กลุ่ม 2

บทความวิชาการ 701 2/ 
เผยแพร่ระดับชาติ

0.6

24 ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนา 
นนท์

สาขาการ 
ส่ือสารมวลซน

อุดมการณ์ชาตินิยมในละครโทรทัศน์ไทย 
"หน่ึงด้าวฟ้าเดียว"

วารสาร ทีทัศน์วัฒนธรรม ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หน้า 179-

บทความวิชาการ 701 2/ 
เผยแพร่ระดับชาติ

0.6

หน้าท่ี 100



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

ลำดับ
ท่ี

ผู้เขียนซ่ือแรก/ 
เจ้าของบทความ

สาขา ช่ือบทความ(ภาษาไทย) แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ประเภทการตีพิมพ์ 
เผยแพร่

ระดับค่าน้ําหนัก 
(คะแนน)

1 9 6 155ผ:1513-7376;701กลุ่ม2
25 อ.สรสินธุ ฉายสินสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจ
แอปพลิเคชันเพ่ือบูรณาการข้อมูลการ 
ท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วารสารสารสนเทศ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 155ผ: 1513- 
7015 ; 701 กลุ่ม 2

บทความวิชาการ 701 2/ 
เผยแพร่ระดับชาติ

0.6

26 อ.กรกช วนกรกุล สาขาการจัดการธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ 
(นานาชาติ)

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกระตุ้นและ 
ปัจจัยบำรุงรักษาตามทฤษฎีสองปัจจัยชอง 
เฮอร์ซเบิร์กกับความพึงพอใจในงานและ 
ความไม่พึงพอใจในงานของผู้ปฏิบ้ติงาน 
ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง 
ประเทศในองค์กรธุรกิจไทย

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้า 
ไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 
38 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) 
เรรผ : 0125-2437; 701 กลุ่ม 1

บทความวิชาการ 701 I /  
เผยแพร่ระดับความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ

0.8

27 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร สาขาวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์และ 
การส่ือสารองค์การ

การพัฒนาการเรียนการสอบรายวิชาความ 
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผ่าน 
กิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคล่ือนการ 
สร้างพลเมืองเพ่ือประเทศไทยท่ีน่าอยู่

วารสารครุศาสตร์ ฉบับท่ี 2 ปีท่ี 12 ( 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ) เรรผ : 
1906-177X; 701 กลุ่ม 1

บทความวิชาการ 701 I /  
เผยแพร่ระดับความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ

0.8

รวม 10.80

หน้าท่ี 101


