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ปีการศึกษา 2554 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย แหล่งทุน วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล 

1 อาจารย ดร.สุพัฒนา คําสอน  
นายทัศพร ชูศักดิ ์

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจําแนกกลุมการใชเวลาในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข พื้นที่สาธารณสุข 
เขต 18 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ 
เพื่อการนําเสนอและวิพากษ
งานวิจัย คร้ังที่ 6 จัดโดย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

วันที่ 11 มิถุนายน 2554 

2 อาจารย พันเอกหญิง ดร.  
นงพิมล นิมิตรอานันท  
รศ.ดร. บุญยง เก่ียวการคา  
ศ. เกียรติคุณ ดร. นายแพทย 
สมอาจ วงษขมทอง 

ทัศนะของบุคลากรสาธารณสุขตอการเปลี่ยนผานจากสถานี
อนามัยสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ 
เพื่อการนําเสนอและวิพากษ
งานวิจัย คร้ังที่ 6 จัดโดย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

วันที่ 11 มิถุนายน 2554 

(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

1 รศ.ดร. ชวนชม ชินะตังกูร  

อาจารย ดร.จารีต องคะสุวรรณ 

อาจารย ดร.บรรจง ชมพูวงศ  

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ

เพื่อ การนําเสนอและวิพากษ

งานวิจัย คร้ังที่ 6 จัดโดยบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

วันที่ 11 มิถุนายน 2554 

(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

1 รศ.ดร.ชวนชม ชินะตังกูร  

ผศ.สุพจน สุทธิศักดิ ์ 

อ.ดร.เสาวนีย กานตเดชารักษ อ.

ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร  

อ.ชิษณุพงษ ทองพวง  

อ.ปยภัน เทียนทอง 

การวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแกไขความเหลื่อมล้ํา 

ทางสังคมในกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ

เพื่อ การนําเสนอและวิพากษ

งานวิจัย คร้ังที่ 8 จัดโดยบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2555 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย แหล่งทุน วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
2 อาจารย ดร.ไพศาล จันทรรังส ี ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรับผิดชอบในการบริหารของผู

บริหารองคการบริการสวนตําบล 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 17 ฉบับท่ี 2 

พฤษภาคม–สิงหาคม 2554 

3 อาจารย ดร. เสาวนีย  

กานตเดชารักษ และคณะ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาแกไขความเหลื่อมล้ําทางสังคมใน

กรุงเทพมหานคร กลุมเขตกรุงธนเหนือ ชุมชนหมูบาน  

พัฒนา วัดอินทราวาส 1 

กรุงเทพมหานคร วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปที่ 18 ฉบับที่ 1  

พ.ศ. 2555 

(4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 

1 ผศ.ดร.ศากุล ชางไม  
อาจารยสุปราณี แตงวงษ 
นาง จิณณพัต ธนกิจวรบูลย 

ภาวะสุขภาพและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ของผูพิการ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการประชุม the 1st 
NUS-NUHInternational 
Nursing Conference ที่
ประเทศสิงคโปร  

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 

2 รศ.สมพันธ หิญชีระนันทน  
ผศ.ดร.ศากุล ชางไม  
อาจารยสุปราณี แตงวงษ 

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ 
เพื่อการนําเสนอและวิพากษ
งานวิจัย คร้ังที่ 6 จัดโดย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

วันที่ 11 มิถุนายน 2554 

3 รศ.สมพันธ หิญชีระนันทน  
ผศ.ดร.ศากุล ชางไม 

การจัดการกับอาการของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 17 ฉบับที่ 3 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย แหล่งทุน วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(5) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

1 อาจารย พันเอกหญิง  
ดร. นงพิมล นิมิตรอานันท  
อาจารยอรพรรณ บุญสม  
อาจารยประภัสรศิริ  
สังกระหวัด 

การวิเคราะหวิทยานิพนธในหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิตสาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
และ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน 
 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ 
เพื่อ การนําเสนอและวิพากษ
งานวิจัย คร้ังที่ 8 จัดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

วันที่ 26 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 

2 อาจารย นิตยา ถนอมศักดิ์ศรี  
อาจารย พันเอกหญิง ดร.  
นงพิมล นิมิตรอานันท  
อาจารยนฤมล กลอมจิตเจริญ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลแบบชุมชนมีสวนรวม   
ในพระภิกษุโรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง : กรณีศึกษา  
วัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ 
เพื่อ การนําเสนอและวิพากษ
งานวิจัย คร้ังที่ 8 จัดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

วันที่ 26 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 

3 อาจารยนฤมล กลอมจิตเจริญ  
อาจารย พันเอกหญิง ดร.นง
พิมล นิมิตรอานันท  
อาจารย นิตยา ถนอมศักดิ์ศรี 

การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนตอความสุขในชีวิต
ของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน จังหวัด
กาญจนบุร ี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ 
เพื่อการนําเสนอและวิพากษ
งานวิจัย คร้ังที่ 8 จัดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

วันที่ 26 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 

(6) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1 อาจารย ดร. ณรินี  แยมสกุล การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพดานการบริการระดับปฐมภูมิ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารสาธารณสุขและการ
พัฒนา  

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน 
2554 

2 อ.ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร การจัดการความรูขององคการบริการพยาบาล  
โรงพยาบาลเอกชนที่ไมแสวงหากําไร 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารการพยาบาลของสมาคม 
การพยาบาลแหงประเทศไทย  

ปที ่60 ฉบับที่ 4 
(ตุลาคม – ธันวาคม)  

3 ผศ.ดร. ศากุล ชางไม  
อาจารยสุปราณี แตงวงษ 

Health, Activity of Daily Living and Provision of 
Health Promoting Activities for Disable People 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน การประชุมวิชาการ 1 st NUS– 
NUH International Nursing 
Conference หัวขอ
“positioning  Nursing for 
the Future: Advance 
Nurses’ Role in 
Community and Home 
Care”  

วันที่ 17–19 
พฤศจิกายน 2554  
ณ ประเทศสิงคโปร 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย แหล่งทุน วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
4 Miss Sarah Jane Lubalon 

Racal 
A phenomenological Study on the lived experience 
of Alcoholics in Bacolod city Philippines 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน International Conference  
on Advancement of 
Development 
Administration on 2011, 
NIDA, Bangkok Thailand  

March 8-10, 2012 

(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

1 อาจารยนงนุช พลบูรณ  
อาจารยศิริพร ละมอมอาภรณ  
อาจารยหทัยชนก หมากผิน 

ผลสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุภายหลัง
การออกกําลังกายแบบชี่กง 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ
เพื่อ การนําเสนอและวิพากษ
งานวิจัย คร้ังที่ 8 จัดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

วันที่ 26 พฤษภาคม 
2555 

(8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ 

1 อาจารยศุภชัย  ยิ่งเจริญ  
อาจารย ดร.อาคม  ใสงาม  
อาจารยขนิษฐา  สวัสด ี

การออกแบบระบบชวยชะลอความเร็วในการเคลื่อนที่รถเข็น
แบบนั่งในสภาวะทางลาดชันแบบอัตโนมัต ิ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน การประชุมวิชาการวิศวกรรม
การแพทยไทย ครั้งที่ 3 รวมกับ
การประชุมวิชาการอุปกรณชีว
การแพทย คร้ังที่ 24  

วันที่ 4-6 สิงหาคม 
2554 

2 อาจารยศุภชัย  ยิ่งเจริญ 
อาจารย ดร.อาคม  ใสงาม  
อาจารยขนิษฐา  สวัสด ี

การออกแบบระบบชวยชะลอความเร็วดวยฟซซี่อัลกอลิทึมใน
การเคลื่อนที่รถเข็นแบบนั่งในสภาวะทางลาดชันแบบอัตโนมัต ิ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 18 ฉบับที่ 2 
2544 

(9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 

1 อาจารยนิอร  ชุมศรี Extraction of Defatted Sesame Meal and Its use as 
Natural Antioxidant in refined Sunflower oil 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน การประชุมวิชาการ The 12th 
Asean Food Conferrence 
2011  

วันที่ 16-18 มิถุนายน 
2554 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย แหล่งทุน วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(10) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญช ี

1 อาจารย ดร.พิมพาภรณ  

พึ่งบุญพาณิชย 

การใชรูปแบบสมการโครงสรางในพฤติกรรมการใชอินเตอร

เน็ตของผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

 

ปที่ 17 ฉบับท่ี 3 กันยายน–

ธันวาคม 2544  

2 อาจารย ดร.พิมพาภรณ  

พึ่งบุญพาณิชย 

Effects of Emotional Quotient on Job Efficiency and 

Operational Success of Tax Auditor in Thailand 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน International Journal of 

Strategic Management  

(ISSN: 1555-2411) 

2011 

(11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว 

1 ผศ.สุพจน สุทธิศักด ิ์ การศึกษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑทองถ่ินองคการบริหาร 

สวนตําบลพระประโทน 

อบต.พระประโทน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

 

ปที่ 17 ฉบับท่ี 3 กันยายน–

ธันวาคม 2554 

2 อาจารยวิศิษย แกวเอ่ียม 

อาจารยสุจิรา สุขวัฒน 

ภัสตราภรณ : กรณีศึกษาคณะละคร ในจังหวัดนครปฐม 

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

 

ปที่ 17 ฉบับท่ี 2 

พฤษภาคม–สิงหาคม 2554 

(12) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1 อ.พรทิพย กวินสุพร  

อ.เยาวลักษณ วงษพรหม 

การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ

เพื่อ การนําเสนอและวิพากษ

งานวิจัย คร้ังที่ 8 จัดโดยบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 

 
 
 
 


