
สรุปผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

จํานวน 75 ชื่อเรื่อง 

บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 25 ชื่อเรื่อง   

ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 

ผลงานวิจัย จํานวน 18 ชื่อเรื่อง   

1 นวัตกรรมแผนยางกันลื่นสําหรับผูสูงอายุ รัฐภัทร บุญมาทอง  

ผศ.ดร ศากุล ชางไม 

วารสารพยาบาลสมาคมพยาบาล

แหงประเทศไทย  

ปที่ 64 ฉบับที่ 2 

(เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2558 

2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของผลการ

ดําเนินงานในหอผูปวยโรงพยาบาลทั่วไป  

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ปราณี มีหาญพงษ  

รศ.ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ  

ผศ.ดร. ศากุล ชางไม 

วารสารพยาบาลทหารบก           

ปที่ 16 ฉบับที่ 1  

(มกราคม-เมษายน) พ.ศ. 2558 

3 องคประกอบและตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

ของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน 

สังกัดมูลนิธิการกุศล 

อ.ดร.พรทิพย กวินสุพร 

รศ.ดร สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ  

ผศ.ดร.ศากุล ชางไม 

วารสารพยาบาล สมาคม

พยาบาลแหงประเทศไทย  

ปที่ 63 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน)  

พ.ศ. 2557 

4 ความสัมพันธของประสบการณการมีอาการ

ในกลุมอาการกับคุณภาพชีวิตและกลวิธี

จัดการกับอาการของผูปวยมะเร็งลําไสใหญ

และทวารหนักหลังผาตัด 

ประกายดาว สุทธิ          

สุวิมล กิมป 

สุพร ดนัยดุษฎีกุล             

เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน 

วารสารนเรศวรพะเยา  

ปที่ 8  ฉบับที่ 2  

(พฤษภาคม – สิงหาคม)  

พ.ศ. 2558 

5 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษา

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน : กรณีกลุมชาติ

พันธุไทยทรงดํา 

ผศ.ดร.นงพิมล  นิมิตอานันท 

อ.ดร.ศศิธร   รุจนเวช 

วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1  

(มกราคม – มิถุนายน)  

พ.ศ. 2558 

6 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพในบุคคลที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 

โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในชุมชน

แหงหนึ่ง ในจังหวัดเพชรบุรี 

อ.ดร.นวพร  วุฒิธรรม 

ผศ.ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท 

อ.ดร.ศศิธร   รุจนเวช 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 1  

(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2558 

7 ผลการใชโปรแกรมประยุกตการวางแผน

พฤติกรรมตอความตั้งใจไมเสพยาบาซ้ําใน

จังหวัดกาญจนบุรี 

กฤชญา ตั้งสุวรรณศรี 

ผศ.ดร. นงพิมล นิมิตอานันท 

อ.ดร.ศศิธร   รุจนเวช 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 2 

(เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2558 
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ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 

8 The health status evaluation related 

to the environment changes regarding 

the tourism development in four 

provinces of the Western region of 

Thailand towards the capability of 

Dawei Special Economic Zone 

Hinjirana,S, Hinjiranan, P.  

Roojanavech, S 

Proceedings The 

International conference 

Multidisciplinary Research 

and Innovation for Globally 

Sustainable Development, 

26-27 February, 2015. 

9 ความสัมพันธระหวางความตองการการใช

บริการสุขภาพกับพฤติกรรมผูบริโภค กลุม

ลูกคาอาเซียน ในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง     

ในกรุงเทพมหานคร 

กาญจนา  นิลนนท 

รศ. เพ็ญจันท ส. โมไนยพงศ 

กรรณิการ สุวรรณโคต 

วารสารพยาบาล สมาคม

พยาบาลแหงประเทศไทย  

ปที่ 63 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน)  

พ.ศ. 2557 

10 ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับ

ความสุข ในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลแหงหนึ่งในสังกัดสํานักการแพทย 

กรุงเทพมหานคร 

ปานจิตต  กลันทกพันธ  

กรรณิการ สุวรรณโคต 

รศ. เพ็ญจันท ส. โมไนยพงศ 

วารสารพยาบาล สมาคม

พยาบาลแหงประเทศไทย  

ปที่ 63 ฉบับที่ 4  

(ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

11 การพัฒนาแบบแผนการจัดการคุณภาพโดย 

รวมทางการพยาบาลแผนกผูปวยนอก 

ในโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร 

ศรีนวล  วิวัฒนจิตศิลป   

กรรณิการ สุวรรณโคต 

รศ. เพ็ญจันท ส. โมไนยพงศ 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ปที่ 20 ฉบับที่ 4 

(ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

12 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ใหการพยาบาล

ทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ            

แหงหนึ่งสังกัดสํานักการแพทย

กรุงเทพมหานคร 

สิริรัตน ฟองจํานรรจ  

รศ.สมพันธ หิญชีระนันทน 

อ.ดร เบ็ญจวรรณ พุทธอังกูร 

 

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 

(มกราคม – มิถุนายน)  

พ.ศ. 2558 

13 สมรรถนะภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

ฝายการพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลเอกชน  

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

ดร. จันทรจิรา วงษขมทอง 

อ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา 

รศ.ดร. นงลักษณ จินตนาดิลก 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน    

ปที่ 20 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน)  

พ.ศ. 2557 

14 ผลของการจัดทานอนขณะและหลังใหนมทาง

สายใหอาหารตอความสามารถในการรับนมของ

ทารกเกิดกอนกําหนดที่มีน้ําหนักตัวนอย 

หทัยชนก  นิติกุล 

สุดาภรณ  พยัคฆเรือง 

รศ.ดร.นงลักษณ จินตนาดิลก 

วารสารสภาการพยาบาล 

ปที่ 29 ฉบับที่ 4 

(ตุลาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

15 ความพึงพอใจของลูกคาที่ใชบริการโดย

เครื่องบิน : กรณีศึกษาบริษัทการบินไทย 

จํากัด (มหาชน) 

อ.ดร. ฐาปนา กอฐานะ   วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎ

บุรีรัมย ปที่ 7 ฉบับที่ 1  

  (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ. 2558 
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ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 

16 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุประสิทธิผล 

ขององคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง 

อ.ดร.เสาวนีย กานตเดชารักษ 

อ. ดร.ชิษณุพงศ ทองพวง 

อ.รตท.หญิง ดร.เจือจันทร 

               วัฒกีเจริญ 

อ. ดร.ปภากร สุวรรณธาดา 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ปที่ 22 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน)  

พ.ศ. 2558 

17 โมเดลนวตักรรมการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

การแขงขันสําหรับผูประกอบการใน

กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.ธนพล กอฐานะ 

อ.ดร.ไพศาล จันทรังษี 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ปที่ 22 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน)  

พ.ศ. 2558 

18 ปจจัยการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีสงผลให

เกิดความสุขในคริสเตียนคริสตจักรภาค 7 

แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ศาสนาจารย ดร.พญ.วิจิตรา 

                อัครพิชญธร 

ศาสนาจารย ดร.เสรี  

                หลอกัณภัย 

ศาสนาจารย ดร.ฮอง ซิก ชิน 

International Journal             

of Nursing and Health 

Science Volume 2 Issue 2, 

2014 (July - December) 

บทความวิชาการ จํานวน 7 ชื่อเรื่อง   

1 Health Care for Thai People Living 

with Cancer 

ผศ.ดร. ศากุล ชางไม International Journal of 

Nursing and Health Science 

Volume 3 Issue 1, 2015 

(January-June) 

2 สถานการณทางระบาดวิทยาและการประเมิน

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในคนไทย 

 ผศ.พอ.ดร.นงพิมล นิมิตอานันท วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ปที่ 20 ฉบับที่ 3  

(กันยายน–ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

 

3 สถานการณทางระบาดวิทยาและการประเมิน

ความเสี่ยงโรคขอเขาเสื่อมในคนไทย 

 ผศ.พอ.ดร.นงพิมล นิมิตอานันท วารสารพยาบาลกองทัพบก 

ปที่ 15 ฉบับที่ 3  

(กันยายน–ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

4 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตรวจ

เตานม ดวยตนเองของสตรีวัยแรงงาน 

สุธารัตน ชํานาญชาง 

ปนัดดา  ปริยทฤฆ  

กนกพร หมูพยัคฆ 

วารสารพยาบาล สมาคม

พยาบาลแหงประเทศไทย  

ปที่ 32 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 

5 ผลของโปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหง

ตนตอพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง

ของ ในสตรีวัยรุน 

วรรณภา ปาณาราช  

กนกพร หมูพยัคฆ 

ปนัดดา  ปริยทฤฆ 

วารสารพยาบาล สมาคม

พยาบาลแหงประเทศไทย  

ปที่ 32 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 
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ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 

6 Leader and  Development  of  the  Self 
 

รศ.เพ็ญจันท ส. โมไนยพงศ International Journal of 
Nursing and Health Science 
Volume 3 Issue1, 2015  
(January-June) 

7 การวิเคราะหแนวคิดเรื่องความเชื่อของ
พอลทิลลิก 

ศาสนาจารย ดร.พญ.วิจิตรา 
อัครพิชญธร 
 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
ปที่ 20 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – 
กันยายน) พ.ศ. 2557  

 
คณะพยาบาลศาสตร  จํานวน 16 ชื่อเรื่อง 

ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 
ผลงานวิจัย จํานวน 6 ชื่อเรื่อง   

1 ผลลัพธการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพเปน
รายบุคคลตอพฤติกรรม เสี่ยงตอเอ็นซีดีบุคคล 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลแหงหนึ่งจังหวัดนครปฐม 

อ.อุษา  ตันทพงษ 
อ.เมธาวี ดวงจินดา 
อ.สาริศา ฉิมจินดา  

วารสารคณะพยาบาลศาสตร               
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

2 ผลลัพธของโปรแกรมการรับรูความสามารถ
ตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงไมควบคุม 
ในจังหวัดนครปฐม 

อ. ภาศินี สุขสถาพรเลิศ 
อ. อุษา ตันทพงษ 
Dr.Samuel Umereweneza 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร  
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม)  
พ.ศ. 2557  

3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุโรคเบาหวาน ในตําบลถนนขาด 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ผศ. สุปราณี แตงวงษ 
อ. กุลิสรา เฟองมะนะกูล 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร                 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม)  
พ.ศ. 2557  

4 องคประกอบภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหาร
ทางการพยาบาลโรงพยาบาล ในสังกัดมูลนิธิ
แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

อ.ดร.พรทิพย กวินสุพร 
อ. ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 
อ. อารีย ตันตยานุวัตร 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร  
ปที่ 2 ฉบับที่ 1                          
(มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ. 2558 

5 The Investigating Stress Levels and 
Clinical Stress Appraisal of 
International  Nursing Program 
Students in Fundamental 
Therapeutics Practicum 

Dr. Netchanok Sritoomma 
Ms. Numfon Domekrang 
Ms. Darlene Latorilla 

Proceedings International 
Conference on “Global 
Nurses: Key Success to 
Universal Health” on April 
22-23, 2015 at Mandarin 
Hotel, Bangkok Thailand 

6 ประสิทธิผลของการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตนในการปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม 

นางจุฑามาศ เวชพานิช 
อ. ดร.คนึงเดช เชื่อมราศาสตร 
อ. ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน   
ปที่ 21 ฉบับที่ 2  
(เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2558 
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ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 

บทความวิชาการ จํานวน 10 ชื่อเรื่อง   
1 ความสําคัญของแกสในเลือดแดงผิดปกติ  อ. วิไลวรรณ   ตรีถิ่น วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน             

ปที่ 20 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

2 ไขมันทรานสอันตรายที่แฝงมาในอาหารยอด

ฮิตของเด็กและวัยรุนไทย   

อ.สุภาพร  เชยชิด วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 20 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

3 ปจจัยของภาระของการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง

ระยะสุดทายที่มีตอคุณภาพชีวิตของผูดูแล  

จังหวัดนครปฐม  

อ. ภาศินี  สุขสถาพรเลิศ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 20 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

4 ยุทธวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชปญหา 

เปนหลัก 

อ. ดร.ปุณยนุช พิมใจใส วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

ปที่ 1 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

5 คาเฟอีนในขนมและเครื่องดื่มที่พอแมควร

ตระหนัก 

 

อ. ทิพวัลย ธีรสิริโรจน วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

ปที่ 1 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

6 การจัดการกับความเจ็บปวดในระยะคลอด : 

บทบาทอิสระทางการพยาบาล 

อ. สุนิดา ชูแสง วารสารคณะพยาบาลศาสตร               

ปที่ 1 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

7 บันได 10 ขั้น สูความสําเร็จของการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม 

 

อ.มัณฑนา  สุขศรีอินทร วารสารคณะพยาบาลศาสตร                

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-

ธันวาคม) พ.ศ. 2557 

8 การดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอดและ

ครอบครัวในภาวะวิกฤต 

อ.ดร.นวพร วุฒิธรรม วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

ปที่ 2 ฉบับที่ 1  

(มกราคม - มิถุนายน) พ.ศ. 2558 

9 การดูแลตนเองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด

หัวใจ 

อ. ณัฐพร คุณโน 

อ. น้ําฝน  โดมกลาง 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

ปที่ 2 ฉบับที่ 1  

(มกราคม - มิถุนายน) พ.ศ. 2558 

10 แนวทางการสื่อสารขอมูลสุขภาพกับกลุมเสี่ยง

โรคไมติดตอเรื้อรังเพ่ือการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

อ. อุษา ตันทพงษ วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

ปที่ 2 ฉบับที่ 1  

(มกราคม - มิถุนายน) พ.ศ. 2558 
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คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 11 ชื่อเรื่อง 

ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 

ผลงานวิจัย จํานวน 11 ชื่อเรื่อง   
1 Comparative study of subcutaneous 

targeted electrical stimulation versus 

endurance exercise on posterior of arm 

in overweight student  

อ.กิตติพันธุ อรุณพลังสันติ             

อ.ปาจรีย ศรีสมบัติ  

อ.พนิดา ไชยมิ่ง 

อ.ทิพยสุดา บานแยม 

International Journal Of 

Nursing and Health 

Science. 2 (1) 

 

2 The effect of massaging  by  heated 

salt-pot on waist  circumference and  

body fat percentage 

 

อ. หทัยชนก หมากผิน 

อ. ภัทราวรรณ ภัทรนิตย 

Proceedings in 

International Conference 

entitle “Global Health 

Sciences for a Better 

Quality of Life” 20-21 

August, 2015 

3 The Performance Test of the Stimulus 

Signal Module of the S-D Curve 

Machine by MOSFET Controlled 

Constant Current Control Circuit under 

the Control of Microcontroller  

อ. ธฤษณุวัชร  ไชยโคตร  

อ. ศุภชัย ยิ่งเจริญ 

Proceedings in Asian 

University Presidents 

Forum (13th AUPF) 22-25 

October, 2014 

4 อัตราการติดเชื้อและปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อ

พยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนตําบลดอนยาย

หอมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 

อ. เกรียงไกร การชัยศรี                 

อ. ทวิวรรณ สารีบท 

วารสารมหาวิทยาลัยคริส

เตียน   ปที่ 21 ฉบับที่ 2  

(เมษายน – มิถุนายน)  

พ.ศ. 2558   

5 Development of an automatic drug 

dispenser for elderly with dementia 

 

อ.จารุวรรณ จันทรกอง/ 

อ.ศุภชัย ยิ่งเจริญ/ 

อ.ดร.อาคม ใสงาม 

 

Proceedings in 

International Conference 

entitle “Global Health 

Sciences for a Better 

Quality of Life” 20-21 

August, 2015 

6 Nondestructive soil moisture 

measurement using a circular 

resonator combinging with rectangular 

and circular waveguide 

อ.นวปฎล กิตติอมรกุล  

ผศ.ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล 

ผศ.ดร.สุภาภรณ  เกียรติสิน 

ศ.ดร.โกสินทร  จํานงไทย 

 

Proceedings in 

International Conference 

entitle “Global Health 

Sciences for a Better 

Quality of Life” 20-21 

August, 2015 
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ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 

7 A paddy moisture measurement  using 

hybrid rectangular and circular 
waveguide resonator 

 

อ.นวปฎล กิตติอมรกุล  

ผศ.ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล 
ผศ.ดร.สุภาภรณ  เกียรติสิน 

ศ.ดร.โกสินทร  จํานงไทย 

The 10th International 

Symposium in Science and 
Technology 2015 31- 

August- 2 September, 2017 

8 การผลิตผลิตภัณฑคลายโยเกิรตจากน้ํานม
ขาวกลองงอก 

 

อ.ศุภศิษฏ อรุณรุงสวัสดิ์  
อ.นิอร ชุมศรี 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน            
ปที่ 21 เลมที่ 2  

(เมษายน–มิถุนายน) พ.ศ.2558   

9 The development of ohmic heating 

equipment in reserving aromatic 
coconut juice (phase I) 

อ.ทับกฤช ขุมทรัพย 

อ.ศุภชัย ยิ่งเจริญ 

Proceedings in 

Multidisciplinary research 
and innovation for globally 

sustainable development 

10 Development and quality evaluation 
of broken rice soybean-based milk 

อ.ทับกฤช ขุมทรัพย  
นายสมบัติ แซม 

Proceedings in International 
Conference entitle “Global 

Health Sciences for a Better 

Quality of Life” 20-21 
August, 2015 

11 Application of Rice-berry Rice Flour 

and Rice Bran Oil in Burger Bun Bread 

Production  
 

อ.นิอร ชุมศรี 

อ.เยาวลักษณ  วงศพรหม 

น.ส.วรกานต  พิมเสน 
น.ส.กมลชนก  พันมะวงศ 

น.ส.จิรภาพร ละมอม 

Proceedings in International 

Conference entitle “Global 

Health Sciences for a Better 
Quality of Life” 20-21 

August, 2015 

 
คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย จํานวน 22 ชื่อเรื่อง 

ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 

ผลงานวิจัยวิจัย จํานวน 12 ชื่อเรื่อง   
1 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การระบายสี

ดิจิทัล 
อ.นิตยา เปลงเจริญศิริชัย 
อ. ดนัยเลิศ  ติยะรัตนาชัย 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน           
ปที่ 20 ฉบับที่ 4  
(ตุลาคม - ธันวาคม) พ.ศ. 2557  

2 การพัฒนาสื่อการเรียนรูมัลติมีเดีย เรื่องระบบ
คอมพิวเตอร 

อ. ปรีชา พินชุนศรี 
อ. นิตยา  เปลงเจริญศิริชัย  
อ. ทรงวุฒิ  ศรีรัตนมงคล 

International Conference 
2014 “Multidisciplinary 
Research and Innovation      
for Globally Sustainable 
Development” 26-27 
February 20, 2015  
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ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 

3 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง หนูเกิดมาได

อยางไร 

อ. ทรงวุฒิ   ศรีรัตนมงคล 

อ. ฐิติกร   จันทพลาบูรณ 

อ.นิตยา เปลงเจริญศิริชัย 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม – กันยายน)  

พ.ศ.2558   

4 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการวาดภาพ 

ลายเสน 

อ. นิตยา เปลงเจริญศิริชัย 

อ. ดนัยเลิศ  ติยะรัตนาชัย 

อ. ปรีชา  พินชุนศรี 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม – กันยายน)  

พ.ศ.2558   

5 พฤติกรรมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการบริหารการเงินสวนบุคคล

ในชีวิตประจําวัน ของประชาชนในเขตตําบล

ดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม 

อ. อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ์ 

อ. ยุทธเดช ชอยแสง 

นางสาวดวงฤดี  สีทานอย 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 20 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม – กันยายน)  

พ.ศ.2557 

6 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

บนอินเตอรเน็ต สําหรับธุรกิจหอพักเอกชน 

ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

อ. นภา  นาคแยม  

อ. บุญจรีย เจษฎา-ปกรณ  

อ. ธัญลักษณ อนันตพนากุล  

นายณัฐวุฒิ  ปรีชม 

International Conference 

2014 “Multidisciplinary 

Research and Innovation    

for Globally Sustainable 

Development” 26-27 

February 20, 2015  

7 การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสําหรับกลุม

วิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม 

อ. อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ์ 

อ. ฐิติกร   จันทพลาบูรณ 

นายวีรพงษ  ฤทธิ์เดช 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม – กันยายน)  

พ.ศ.2558   

8 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขา

มาทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 

 

 

นายวศพล  วงศศรีรัตน 

อ. หิรัญญา  กลางนุรักษ 

นายพูนพิพัฒน  คงแปน 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 20 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม – กันยายน)  

พ.ศ.2557 

9 ผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรมและศรษฐกิจ 

จากการพัฒนาการทองเที่ยวพื้นท่ี 4 จังหวัด

ภาคตะวันตก เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษทวาย 

ผศ. สุพจน  สุทธิศักดิ ์

อ. สงกรานต  กลมสุข 

อ. หิรัญญา  กลางนุรักษ 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน              

ปที่ 21 ฉบับที่ 2  

(เมษายน – มิถุนายน)  

พ.ศ. 2558   
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ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 
10 การพัฒนาโปรแกรมเสนทางการทองเที่ยว 

เชิงสุขภาพผสานเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด

นครปฐม 

อ. หิรัญญา  กลางนุรักษ 

อ. สงกรานต กลมสุข 

อ. โสภิณ  ทวีพงศากร 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม – กันยายน)  

พ.ศ.2558   

11 Psychological factors affecting the 

communication competence of 

freshmen students of Christian 

University of Thailand 

Ms. Gina M. Nunez  

Ms. Maria Cecilia Perez 

อ. ประภาส  ศรีบุญรอด 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม – กันยายน)  

พ.ศ.2558   

12 The Effect of Teaching Program on 

Task-Based Learning to Improve 

Reading Skills of Students in a Private 

University, Nakhon Pathom 

อ. ปริยานุช  คิมหะจันทร 

อ. ชยุฒ  รินทระ 

 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม – กันยายน)  

พ.ศ.2558   

บทความวิชาการ จํานวน 10 ชื่อเรื่อง   

1 แนวทางการคิดเนื้อเรื่องในการเขียนบท

ภาพยนตร 

อ. ฐิติกร   จันทพลาบูรณ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน      

ปที่ 20 ฉบับที่ 4  

(ตุลาคม–ธันวาคม) พ.ศ. 2557   

2 ระบบการจัดการสหกิจศึกษาในสถาบัน 

อุดมศึกษา 

อ. ปรีชา   พินชุนศร ี วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน         

ปที่ 21 ฉบับที่ 1  

(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2558   

3 การจัดการเรียนโดยใช E-Learning อยางไร

ใหมีประสิทธิผล 

อ. นิตยา   เปลงเจริญศิริชัย วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน         

ปที่ 21 ฉบับที่ 2  

(เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ. 2558  

4 การสรางและการวิเคราะหงบการเงิน อ. ธัญลักษณ   อนันตพนากุล วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน      

ปที่ 20 ฉบับที่ 4  

(ตุลาคม–ธันวาคม) พ.ศ. 2557   

5 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา : ฉบับมนุษย 

(ภ.ง.ด. 91) 

อ. นภา   นาคแยม  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน         

ปที่ 21 ฉบับที่ 1  

(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2558   

6 การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการ

บริหารงานองคกร 

อ. อนุธิดา   ประเสริฐศักดิ์ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน            

ปที่ 21 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน) พ.ศ.2558  
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ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 
7 การบริหารจัดการโลจิสติกสโดยใชแนวคิดการ

จัดการแบบลีน 

อ. ดร.พิมพาภรณ  พึ่งบุญ

พานิชย 

วารสารการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ สมาคมสถาบัน 

อุดมศึกษาแหงประเทศ ประจําป 

2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

8 การประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาธุรกิจนําเที่ยว 

ผศ. สุพจน  สุทธิศักดิ ์

 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน      

ปที่ 20 ฉบับที่ 4  

(ตุลาคม–ธันวาคม) พ.ศ. 2557   

9 แนวทางการจัดการการทองเที่ยวที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมคารบอนต่ําในประเทศไทย 

อ. สงกรานต  กลมสุข วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน            

ปที่ 21 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน) พ.ศ.2558  

10 The Crucial Role of Vocabulary 

knowledge in English Language 

Learning 

Mrs. Ruth B. Castro  

อ. ปริยานุช  คิมหะจันทร 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน            

ปที่ 21 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน) พ.ศ.2558  

 

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร จํานวน 1 ชื่อเรื่อง 

ลําดับที ่ ชื่องานวิจัย/บทความวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพเผยแพร 
บทความวิชาการ จํานวน 1 ชื่อเรื่อง   

1 ความสําคัญของเรื่องการเดินทางไปเอมาอูส

ในพระกิตติคุณลูกา  

อ.ดร.วิริยะ  ทิพยวรการกูร วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน           

ปที่ 21 ฉบับที่ 1  

(มกราคม–มีนาคม) พ.ศ. 2558 

 


