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2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ)  พ.ศ. 2547 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) พ.ศ. 2552 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ปริญญาเอก ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) พ.ศ. 2558 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 
3. ประสบการณ์ในการทำงาน 

ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์(ศูนย์ชลบุรี) 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2563-
ปัจจุบัน 

บริษัท ทรู เฟรนส์ คอนซัลแตนท์ 
จำกัด 

ท่ีปรึกษาอิสระ 2562-2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  2560-2563 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม 

2562-2563 

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   - ประธานหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม 2552-2562 

mailto:wawmayura.cha@hotmail.com
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5. สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ  
1) การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน(Production and Operations Management) 
2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
3) กระบวนการผลิตและการบริหารเทคโนโลยี (Production Process and Technology 

Management 
4) การวิจัยธุรกิจ (Business research) 

(2557- 2562) 

- รองคณบดี (2559- 2561) 

- ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ (2559-2561) 

- ประธานคณะกรรมการพฒันางานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
(2559-2561) 

- กองบรรณาธิการ วารสารธุรกิจปริทัศน์  
(TCI กลุ่ม 1)  (2557- 2562) 

-  คณะกรรมการดำเนินการจัดสหกิจศึกษา  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
(2557- 2562) 

- เลขาฯ หลักสูตรวิทยากรผู้นำไทย-จีน 
(2560-2562) 

บริษัท ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท 

อินดัสทรี จำกัด 

- วิศวกรโครงการ 

- ออกแบบและจัดเตรียมสายการผลิต เช่น 
แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด เอกสารต่างในการ
ผลิต   

- จัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ปรับปรุง
อุปกรณ์ช่วยในการผลิตใหม่ 

- วางแผนโครงการและติดตามโครงการใหม่ 

- การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 

- ผู้ตรวจติดตามภายใน เช่น IS14000  
TS16949 

2547-2552   
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5) การศึกษาการทำงาน (Time and Motion Study) 
6) การจัดการความเส่ียงในงานอุตสาหกรรม (Industrial Risk Management) 
7) การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม (Management in Industry) 
8) การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) 
9) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain  Management) 
10) การจัดการขนส่ง (Transportation Management) 
11) การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Research) 
12) การวิจัยการดำเนินงาน (Operation research) 

 
 6. การให้คำปรึกษาแนะนำ 

โครงการ หัวข้อที่ให้คำปรึกษา ระยะเวลาท่ีทำงาน ปี พ.ศ. 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบ
แนวคิด BCG  ประจำปีงบประมาณ 
2564 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564( กลุ่ม ปสภ.6) 

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะ
นาเชิงลึกด้านการส่งเสริม
และพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Model) 

มิ.ย.-ก.ย. 64 2564 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ภายในองค์กรของภาคอุตสาหกรรม 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 9     

กิจกรรมให้คำปรึกษา
แนะนำเชิงลึกด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน 

ก.พ.-ก.ย. 64 2564 

โครงการอบรมการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน
ประจำตำบลท่าทองหลาง 
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ม.ีค. 64 2564 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ
เติบโต (SME Strong / Regular 
Level) ปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

การใช้ของเสียให้เป็น
ประโยชน์ 

มี.ค.-ส.ค. 64 2564 

โครงการ “การพัฒนาพนักงานระดับ 
3”การประปานครหลวง 

ท่ีปรึกษากลุ่ม 
Workshop  

 2ก.พ. -5 มี.ค. 64 2564 

โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME 
Provincial Champions ปี 2563) 

การบริหารจัดการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการหรือการจัดทำส่ือ

เม.ย.-มิ.ย. 63 2563 
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โครงการ หัวข้อที่ให้คำปรึกษา ระยะเวลาท่ีทำงาน ปี พ.ศ. 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบ
แนวคิด BCG  ประจำปีงบประมาณ 
2564 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564( กลุ่ม ปสภ.6) 

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะ
นาเชิงลึกด้านการส่งเสริม
และพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Model) 

มิ.ย.-ก.ย. 64 2564 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ภายในองค์กรของภาคอุตสาหกรรม 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 9     

กิจกรรมให้คำปรึกษา
แนะนำเชิงลึกด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน 

ก.พ.-ก.ย. 64 2564 

โครงการอบรมการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน
ประจำตำบลท่าทองหลาง 
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ม.ีค. 64 2564 

การตลาด 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ
เติบโต (SME Strong / Regular 
Level) ปี 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

การใช้ของเสียให้เป็น
ประโยชน์ 

มี.ค.-ส.ค. 63 2563 

โครงการ “การพัฒนาพนักงานระดับ 
5”การประปานครหลวง 

การปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานดว้ย Quality 
Control Circle : QCC 

ม.ค.-ก.พ. 63 2563 

โครงการเพิ่มผลิตภาพสถาน
ประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัต ิปี 
2562 กองพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

การเพิ่มผลิตภาพด้วย
เทคโนโลยีอัตโนมัติ 

มีนาคม 2562 ถึง
กรกฎาคม 2562 

2562 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ
เ ติ บ โ ต  (SME Strong / Regular 
Level) ปี 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินค้า/โลจิ
สติกส์/การผลิต 

มีนาคม 2562 ถึง
กันยายน 2562 

2562 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการ มีนาคม 2561 ถึง 2561 
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โครงการ หัวข้อที่ให้คำปรึกษา ระยะเวลาท่ีทำงาน ปี พ.ศ. 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบ
แนวคิด BCG  ประจำปีงบประมาณ 
2564 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564( กลุ่ม ปสภ.6) 

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะ
นาเชิงลึกด้านการส่งเสริม
และพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Model) 

มิ.ย.-ก.ย. 64 2564 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ภายในองค์กรของภาคอุตสาหกรรม 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 9     

กิจกรรมให้คำปรึกษา
แนะนำเชิงลึกด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน 

ก.พ.-ก.ย. 64 2564 

โครงการอบรมการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน
ประจำตำบลท่าทองหลาง 
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ม.ีค. 64 2564 

เ ติ บ โ ต  (SME Strong / Regular 
Level) ปี2561 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

จัดการคลังสินค้า/โลจิ
สติกส์ 

กันยายน 2561 

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 
4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน กุมภาพันธ์ 2561 
ถึงกันยายน 2561 

2561 

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถ SMEs 
โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ปรับแผนธุรกิจและเพิ่ม
ขีดความสามารถ 

ก.ย. - ต.ค. 59 2559 

โครงการยกระดับการบริหารจัดการ
ธรุกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางถนน               
และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการ (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า) 

การแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อ
สร้าง พัฒนา และ
ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการ 

มี.ค.-พ.ค. 58 2558 
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โครงการ หัวข้อที่ให้คำปรึกษา ระยะเวลาท่ีทำงาน ปี พ.ศ. 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบ
แนวคิด BCG  ประจำปีงบประมาณ 
2564 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564( กลุ่ม ปสภ.6) 

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะ
นาเชิงลึกด้านการส่งเสริม
และพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Model) 

มิ.ย.-ก.ย. 64 2564 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ภายในองค์กรของภาคอุตสาหกรรม 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 9     

กิจกรรมให้คำปรึกษา
แนะนำเชิงลึกด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน 

ก.พ.-ก.ย. 64 2564 

โครงการอบรมการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน
ประจำตำบลท่าทองหลาง 
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ม.ีค. 64 2564 

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความ
ต้องการสถานประกอบกิจการ (ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร) 

การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ธ.ค.57-พ.ค.58 2557 

ผู้เช่ียวชาญ โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร(OPOAI) 

เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

6 เดือน 2557 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ
ด้านการบริหารจัดการ การผลิต 
การตลาด และการจัดการทุน 

แผนธุรกิจและสอนเขียน
แผนธุรกิจ”ให้กับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP 

3 วัน 2555 

โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(iTAP) 

พัฒนาศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

1 ปี 2554 

 
7. ประวัติการเป็นวิทยากร 

สถาบัน / หน่วยงาน หัวข้อการบรรยาย พ.ศ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ 

OTOP เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ท้องถิ่น 

พ.ค. 64 
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สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงท่อ ให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เครือข่าย
ผู้ผลิตไหมนครชัยบุรินทร์ ภายใต้โครงการ
พัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากล 

พ.ค. 64 

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนประจำตำบลท่า
ทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2564 

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   
 

การพัฒนาทักษะช่างชุมชนและสร้างธุรกิจสู่
การประกอบอาชีพ ด้านช่างตรวจสอบ
ภายนอกและล้างเครื่องปรับอากาศ 

2563 

โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดอยุทธยา 
(สสว.)  

การประเมินตนเองด้านการบริหารจัดการ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2563 

บริษัท 687 พลาสติก แอนด์ โมลด์ จำกัด การเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 2562 
ณรงค์จักรกล การเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 2562 
บริษัท วรรธนาอินดัสเทรียล จำกัด การเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 2562 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การส่งเสริมและการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2562 

ชุมชนหมู่บ้านผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย สร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ เรือ่งราว เรื่อง
เล่าของชุมชน 

2562 

บริษัท หงยี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) 
จำกัด 

การลดของเสียในกระบวนการผลิต 2561 

บริษัท ลูป ฟิลเตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มข้ึนรูปโลหะ 2561 
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด การลดความสูญเสียในการจัดการสินค้าคง

คลัง 
2561 

บริษัท โธรน โกลบอล จำกัด การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 2560 
 วิทยาลัย เทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม 2557 
 บริษัท ธรรมมา  ซิสเต็มคอร์ปอเรช่ัน  วิทยากรร่วม และผู้จัดโครงการฝึกอบรม การ

สร้างความสุขในท่ีทำงาน(Happy work 
place) 

2556 

ผู้ประกอบการ OTOP จ.สมุทรปราการ  วิทยากรร่วม เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ OTOP 

2556 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักธุรกิจ วิทยากรร่วม หัวข้อ การค้นหาความต้องการ 2556 
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สถาบัน / หน่วยงาน หัวข้อการบรรยาย พ.ศ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ 

OTOP เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ท้องถิ่น 

พ.ค. 64 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงท่อ ให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เครือข่าย
ผู้ผลิตไหมนครชัยบุรินทร์ ภายใต้โครงการ
พัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากล 

พ.ค. 64 

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนประจำตำบลท่า
ทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2564 

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   
 

การพัฒนาทักษะช่างชุมชนและสร้างธุรกิจสู่
การประกอบอาชีพ ด้านช่างตรวจสอบ
ภายนอกและล้างเครื่องปรับอากาศ 

2563 

ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ  ของตลาด การเลือกการผลิตท่ีเหมาะสม และ
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา  
โครงการส่งเสริมการตลาด OTOP 

บริษัท ชัยสิทธิ์บรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษ 
จำกัด  

วิทยากรร่วม และผู้จัดโครงการอบรม เรื่อง 
Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต 

2555 

บริษัท ชัยสิทธิ์บรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษ 
จำกัด 

วิทยากรร่วม ผู้ตรวจประเมนิและผู้จัด
โครงการอบรม เรื่อง  หลักสูตร ยกระดับ
ระบบการจัดการภายใต้การรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001: 2008 

      
2554 

บริษัทชัยสิทธิ์ บรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษ  วิทยากร และผู้จัดโครงการฝึกอบรม การ
วางแผนและควบคุมการผลิต 

2553 

 

8.  ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจยั/วิชาการ 

ฐานข้อมูล ชื่อผลงาน 
SCOPUS Martusorn Khaengkhan, Phornprom Rungrueang, Chanicha Moryadee, 

Wawmayura Chamsuk, Kiatkulchai Jitt-Aer. (2021). A Multi-Level Lot 
Sizing Problem Application. Journal of Management Information and 
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ฐานข้อมูล ชื่อผลงาน 
Decision Sciences, 24(1S), 1-11. 

Phasit Phoosawad, Wanno Fongsuwan, Wawmayura Chamsuk, and Josu 
Takala. (2019). Impacts of Collaboration Networks, Operational 
Performance and Reverse Logistics Determinants on The Performance 
Outcomes of The Auto Part Industry.  Management and Production 
Engineering Review, Volume 10 Number 3, pp. 61-72. 

Wanno Fongsuwan, Wawmayura Chamsuk, KanjanaTawinunt, Sirorath 
Tiengtavaj, Suwaj Dansomboon and Josu Takala. (2017). Cluster and 
R&D Affecting The Competitive Advantage of The Mould and Die Sector 
in The Thai Automotive Industry.  Management and Production 
Engineering Review, Volume 8 Number 4, pp. 3-12. 

Wawmayura Chamsuk, Wanno Fongsuwan, Josu Takala. (2017). The Effect of 
Research and Development Capability on Competitive Advantage: A 
SEM Approach an Automotive Parts Industry in Thailand. Management 
and Production Engineering Review,  Volume 8 Number 1, January-
March 2017, pp. 101-112. 

W.Chamsuk, T.Phimonsathien and Wanno Fongsuwan (2015). A Structural 
Equation Model of factors that affect the ASEAN Competitive 
Advantage of the Thai Automotive Parts Industry. Research Journal of 
Business Management, 9(1): 218-232.  

TCI 1 พรรณราย แสงวิเชียร, นันทวุฒิ ครุธา, มรกต กำแพงเพชร แววมยุรา คำสุข. (2564). 
เครือข่ายกวานซีของผู้ประกอบการไทย-จีน ยุคใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จใน
ธุรกิจ.วารสารธุรกิจปริทัศน์, 13(2), 378-392. 

แววมยุรา คำสุข มรกต กำแพงเพชร อาภรณ์ ภู่เผือก ปรียา ศิวเวชช พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ 
และฉัตรแก้ว ฮาตระวัง. (2562). รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของผู้บริโภคในการใช้แอปพลิเคชันอาลีเอ็กซ์เพลสของจีนในประเทศไทย. 
วารสารธุรกิจปริทัศน,์ 11(1), 111-124. 

แววมยุรา คำสุข. (2561). การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเส่ียงในโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 10(2), 123-141. 

ชุติระ ระบอบ พรรณราย แสงวิเชียร แววมยุรา คำสุข มรกต กำแพงเพชร ชรินพร งามกมล 
บรรเจิดศักด์ิ สันหภักดี ณภัทร ศรีนวล และกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล. (2561). 
การพัฒนาตัวช้ีวัดเกษตรกรผู้เล้ียงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0. วารสารธุรกิจ
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ฐานข้อมูล ชื่อผลงาน 
ปริทัศน์, 10(1), 171-190. 

พรรณราย แสงวิเชียร มรกต กำแพงเพชร แววมยุรา คำสุข บรรเจิดศักด์ิ  สัณหภักดี  ชริน
พร งามกมล และและกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล. (2561). แผนธุรกิจเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค. วารสารธุรกิจ
ปริทัศน์, 10(1), 191-206. 

เอกชัย  ไชยดา แววมยุรา คำสุข และ กาญจนา ทวินันท์. (2560). การเปรียบเทียบความสุข
ของประชาชนในภาคใต้กับภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 
9(2), 93-109. 

แววมยุรา คำสุข ปรียา เตียงธวัช กาญจนา ทวินันท์  มนตรี ธรรมพัฒนากูล และสัญญา 
ยิ้มศิริ. (2560). การจัดการโซ่อุปทาน ความสามารถด้านนวัตกรรม และองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์การผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศ
ไทย.  วารสารธุรกิจปริทัศน์, 9(1), 125-142. 

ณภัทร ศรีนวล อดุลย์ นงภา สิทธิโชค สินรัตน์ แววมยุรา คำสุข และพิมสหรา ยาคล้าย 
(2559).  การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกทำเล
ท่ีต้ังของคลังสินค้า. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 8(2), 75-90. 

มรกต กำแพงเพชร แววมยุรา คำสุข ณภัทร ศรีนวล สุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น และอาภรณ์ 
ภู่เผือก. (2559). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารธุรกิจปริทัศน์,  ปีท่ี 
8(1), 137-154. 

กาญจนา ทวินันท์ และ แววมยุรา คำสุข. (2558). คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าในธุรกิจการท่องเท่ียวแบบพำนักระยะยาวในการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 7(2),  151-167. 

ชุติระ ระบอบ, พรรณราย แสงวิเชียร, สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์, แววมยุรา คำสุข, อดุลย์ 
นงภา และ Zhao Jing Yan. (2557). การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านธุรกิจ
จีนของสถานประกอบการเพื่ อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน -จีน . 
วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์,  6(1), 103-121. 

แววมยุรา คำสุข และ มรกต กำแพงเพชร. (2557). การจัดการความเส่ียงด้านทรัพยากร
มนุษย์ ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม. วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์,  6(1), 229-
241. 

ชุติมา สินวัฒนาเกษม และ แววมยุรา คำสุข. (2556). การปรับปรุงกระบวนการบริหาร
สินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม : กรณีศึกษา บริษัท 
เอบีซี จำกัด. วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์, 5(1), 117-138. 
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ฐานข้อมูล ชื่อผลงาน 
ณรงค์ศักด์ิ เถื่อนใย และ แววมยุรา คำสุข. (2555). การลดของเสียในกระบวนการผลิต : 

กรณีศึกษาโรงงานผลิตลวด. วารสารธุรกิจปริทัศน,์  4(2), 69-88. 
สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์ และ แววมยุรา คำสุข. (2555). แบบจำลองสมการโครงสร้างของปัจจัย

ท่ีมีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของสถานประกอบการณ์ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ของไทย. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์,  2(1). 
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