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ปีการศึกษา 2555 

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

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

1 ดร. ไพศาล จันทรังษ ี 

ดร.สุภ  ไวศยารัธท์ 

ดร.ชิษณุพงค์  ทองพวง 

นางสาวสุจิรา  อุ่นศิร ิ

การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริการตามรูปแบบและ

ศักยภาพการใหบริการที่เปนเลิศของบุคลากรในสังกัด 

อําเภอกรมการปกครอง 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับ ที่ 1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 

(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล 

1 ผศ. พันเอกหญิง ดร. นงพิมล  

นิมิตอานันท ์

การจัดการองค์กรแห่งการเรียนรูของโรงพยาบาลชุมชนเพื่อ

พัฒนาการบริการ 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับ ที่ 1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 

(3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่

1 อ.สุปราณี แตงวงษ ์ 

ผศ.ดร. ศากุล ช่างไม  

อ.กุลิสรา เฟองมะนะกูล  

อ.อรวรรณ สมบูรณ์จันทร์  

อ. มาลีรัตน์ พวงวิภาต 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค 

เมตาบอลิค ตําบลปาสะแก อําเภอเดิมบางนางบวช  

จังหวัดสุพรรณบุร ี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที ่10 ในหัวขอ  

“การเปน ศูนย์กลางสุขภาพ 

ของคน ไทยในเอเชีย”  

เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2556 

(4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

1 อ. พันเอกหญิง ดร.นงพิมล  

นิมิตรอานันท ์ 

อ. อรพรรณ บุญสม  

อ. ประภัสร์ศิริ สังกระหวัด 

การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิตสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  

และสาขา วิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในเสวนางานวิจัย คร้ังที่ 

9 ในหัวขอ “การจัดการ

อุดมศึกษา ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน”  

วันที่ 15 กันยายน 

2555 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย แหล่งทุน วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(5) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์

1 อ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา The Effectiveness of Swedish Massage and 

Traditional Thai Massage in Treating Chronic  

Low Back Pain: A Review of the Literature 

Griffith University 

ประเทศออสเตรเลีย 

Complementary Therapies 

in Clinical Practice, 18, 

227-23 

2012 

2 อ.ดร.เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์  

อ. สุปราณี แตงวงษ ์ 

รศ. เพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ ์

เจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางการ

พยาบาล และการทําวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที ่10 ในหัวขอ  

“การเปน ศูนย์กลางสุขภาพ 

ของคน ไทยในเอเชีย”  

วันที ่18 พฤษภาคม 

2556 

3 อ. สุปราณี  แตงวงษ ์ 

ผศ.ดร. ศากุล  ช่างไม  

อ. ลัดดาวรรณ  เสียงอ่อน 

ปจจัยทํานายพฤฒพลังของผูสูงอาย ุในเขตจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอผลงานวิจัยที ่

มหาวิทยาลัยการแพทย ์กวางสี 

ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 6-7 

พฤศจิกายน 2555 

วันที ่6-7 พฤศจิกายน 

2555 

4 Dr.Samuel Umereweneza 

Mrs.Kannikar 

Chatdokmaipra 

Ms. Usa Thantapong 

Factors Contributing to Academic and Clinical Stress 

of CTU Undergraduate Nursing Students 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอผลงานวิจัยที ่ณ 

Kunming Medical 

University ประเทศจีน ระหว่

างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2555 

วันที่ 18-20 ตุลาคม 

2555 

5 อ.ดร.คนึงเดช เชื่อมวราศาสตร์  

อ.พราวพิราษ ควรดํารงธรรม  

อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส  

อ.ภก.จิรเดช มูลรัตน์  

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนดานสาธารณสุข ของอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจําหมู่บาน (อสม.) โดยใชกระบวนการ AIC: 

กรณีศึกษา ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับที ่1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย แหล่งทุน วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

6 อ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา A Randomised Controlled Trial Investigating  

Swedish Massage with Aromatic Ginger Oil in 

Treating Chronic Low Back Pain in Older Adults 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน International Conference 

Research & Application on 

Traditional 

Complementary and 

Alternative Medicine, 22-23 

June 2012 

22-23 June 2012, 

7 อ. อรุณรัตน์ รอดเชื้อ  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อความรูและการ

ปฏิบัติตัวของผูปวยผ่าตัดตอกระจก โรงพยาบาลราชวิถ ี 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารวิทยาลัยพยาบาล  

บรมราชชนชี กรุงเทพ  

ปที่ 28 ฉบับที่ 28 

(ก.ค. – ธ.ค. 2555)  

8 อ. พันเอกหญิง ดร.นงพิมล  

นิมิตรอานันท ์ 

อ. ทินกร จังหาร 

ปจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยึด มั่นผูกพันต่อวิชาชีพ

พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัย คริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับที ่1 

(ม.ค.- เม.ย. 2556) 

9 ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม  
อ. สุปราณี แตงวงษ ์ 
อ. อรวรรณ สมบูรณ์จันทร์  
อ.กุลิสรา เฟองมะนะกูล  
นางสาว สุกฤตา ตะการีย ์ 

คุณภาพชีวิต ความเครียด และภาวะซึมเศราในผูสูงอายุที่
ประสบมหาอุทกภัยป 2554 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารพยาบาล (Thai 
Journal of Nursing) ของ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย  

ปที่ 61 ฉบับที่ 4 
(ต.ค.-ธ.ค. 2555) หนา 
1-9 

10 รศ. เพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ ์ 

อ.ธนพร วงษ์จันทร  

อ.สุนิดา ชูแสง  

อ.จิราภรณ์ พิมใจใส 

 

ความมั่นคงในชีวิตของมารดาวัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารพยาบาล (Thai Journal 

of Nursing) ของสมาคม

พยาบาลแห่งประเทศไทย  

ปที่ 61 ฉบับที่ 3 

(ก.ค.-ก.ย. 2555) หนา 

34-43 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย แหล่งทุน วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

1 อ.นงนุช พลบูรณ์  

อ.ปาจารีย์  ศรีสมบัต ิ

ผลของสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุ

ภายหลังการออกกําลังกายแบบชี่กง 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 18 ฉบับที ่3 (ก.ย. 

– ธ.ค. 2555) 

2 อ.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร และ

คณะ 

ความสัมพันธ์ของกลามเนื้อทรานสเวอร์ซุส แอ็บโดมินิส กับ

แนวกระดูกสันหลังส่วนเอว กระดูกเชิงกรานและขอสะโพก

ในท่ายืน ในนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับที ่1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 

3 อ.ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์  

อ.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร 

อ.นิอร ชุมศร 

การพัฒนาแผ่นประคบรอนปลายขาวเจาเคลือบสมุนไพร  

เพื่อลดอาการปวดกลามเนื้อและพังผืด 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับที ่1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 

4 อ. ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์  

อ. ธฤษณุวัชร ไชยโคตร  

อ. นิอร ชุมศร 

ประสิทธิผลของแผ่นประคบปลายขาวเจาในการลดปวดและ

เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวในผูปวยโรคกลามเนื้อและพังผืด

บริเวณคอ และบ่า 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ในงาน

ประชุม วิชาการประจําป การ

แพทย์แพทย์ไทย การแพทย์

พื้นบาน การแพทย์ทางเลือก 

แห่งชาติ ครั้งที่ 9  

ระหว่าง วันที่ 5 – 6 

กันยายน พ.ศ. 2555 

(7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ 

1 อ.ณัชชา หลิ่วรุ่งเรือง  

อ.อาธิป เหมือนสุดใจ 

การพัฒนาระบบประมวลภาพการแพทย ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับ ที่ 1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 

2 อ. สมาน ลาภกระจ่าง โปรแกรมแนะนําจริยธรรมหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์บน

โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พกพา 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับ ที่ 1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย แหล่งทุน วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(8) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญช ี

1 อ.ดร.พิมพาภรณ์  

พึ่งบุญพานิชย ์

Effects of Emotional Quotient on Job Efficiency and 

Operational Success of Tax Auditor 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นําเสนอในการประชุม วิชาการ

ในระดับ นานาชาติ ณ Kyung 

Hee University, Seoul 

Republic of Korea 

ป 2555 

(9) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ 

1 อ.รัศมี ลักขณาวรรณพร  

อ.กาญจนา สวาทะสุข  

อ.ลักษมี พันธุ์ธนโสภณ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูการบริหารดวยหลักธรรมา 

ภิบาลกับความพึงพอใจของประชาชน : กรณีศึกษาสถานี

ตํารวจภูธรหลักหา อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับ ที่ 1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 

2 อ.ดร.เบ็ญจวรรณ  พุทธิอังกูร 

นางสุภัสสรา  วิภากูล 

นางสาวนันทิดา  แคนอย 

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ 

การกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยคริสเตียนในการจัดการ

อุดมศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัย คริสเตียน ปที่ 19 ฉบับที ่2 

(พ.ค.- ส.ค. 2556) 

(10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1 อ.กฤติยา คงแท่น  

อ.อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ ์

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน E–learning 

 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับ ที่ 1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 

2 อ.ปริยานุช คิมหะจันทร ์ 

อ.นิลยา โชควิชญาการกุล 

การวิเคราะห์ขอผิดพลาดดานไวยากรณ์ในการทําขอสอบ 

ดานการเขียนของการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์หลักสูตร

ภาษาไทย ปการศึกษา2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับ ที่ 1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย แหล่งทุน วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 

1 อ.สงกรานต์ กลมสุข  

อ.หิรัญญา กลางนุรักษ ์

พัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยวชุมชน  

ตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับ ที่ 1 

(ม.ค.-เม.ย. 2556) 

2 ผศ.สุพจน์  สุทธิศักดิ ์

อาจารย์วิศิษ  แกวเอี่ยม 

อาจารย์สุจิรา  สุขวัฒน ์

การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบและ

ศักยภาพสําหรับการใหบริการที่เปนเลิศขององค์กรปกครอง

ส่วนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 

สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.)  

ทุนวิจัยนวมินทร ์

นําเสนอที่คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ(วช.)  

ป 2555 

(12) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา 

1 อ.ดร. วารุนาฎ เชื้อหน่าย 

อ.นันทิยา เพ็ชรเกต ุ

อ.ยุทธภัณฑ์  พินิจ 

ชีวิตและการทําพันธกิจของคริสตจักรคลองเตย สังกัด

คริสตจักรภาคที่ 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

คริสตจักรภาค 7 และ

คริสตจักรคลองเตย 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปที่ 19 ฉบับที ่1 

(ม.ค.- เม.ย. 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


