
ผลงานทางวิชาการของอาจารย ปการศึกษา 2558  

ที่ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสรางสรรค 
ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพและเผยแพรผลงาน 

1. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 18 ชื่อเรื่อง   

1 ผลลัพธของการใชโปรแกรมการสงเสริม

สุขภาพของเทาตอภาวะหลอดเลือดอุด 

ตันในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มีความ

เสี่ยง ตอการเกิดแผลที่เทาในโรงพยาบาล 

ระดับตติยภูมิแหงหนึ่งในจังหวัด

สมุทรสาคร (บทความวิจัย) 

อ.จันทรญา พัววิริยะพันธุ   

ผศ.ดร. ศากุล ชางไม   

รตท.หญิง ดร.เจือจันทน               

วัฒกีเจริญ 

 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน          

ปที่ 21 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558  

 

2 ความสัมพันธระหวางการรับรูปจจัยเสี่ยง 

การรับรูอาการเตือนและพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคหลอดเลือด

สมองในผูสูงอายุกลุมเสี่ยง(บทความวิจัย) 

กานตธิชา กําแพงแกว   

วิไลพรรณ สมบุญตนนท    

รศ.ดร. วีนัส ลีฬหกุล 

วารสารพยาบาลกระทรวง

สาธารณสุข ปที่ 25 ฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2558  

3 ความคิดเห็นตอการใชสื่อสังคมออนไลน

คลาวดคอมพิวติง และ โมบายแอพพิ 

เคชัน เพื่อการศึกษาของนักศึกษา

ปริญญาเอก (บทความวิจัย) 

พตท.หญิง ดร.เจือจันทน              

วัฒกีเจริญ 

อ.ดร. ไพศาล จันทรังษี   

น.ส. ปณิตา วรรณพิรุณ 

วารสารพยาบาลศาสตร 

ปที่ 33 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 

 

4 ภาระการดูแลกับคุณภาพชีวิต ของ

ผูดูแลผูสูงอายุในจังหวัดนครปฐม 

(บทความวิจัย) 

ผศ. สุปราณ ี แตงวงษ   

น.ส. กัลยกร ฉัตรแกว   

อ. กฤษนารี  แยมเพ็ง 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน          

ปที่ 22 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558  

(หนา 587-600)  

5 ผลลัพธของระบบการพยาบาลแบบ

สนับสนุนและใหความรูในการปองกัน

การติดเชื้อของผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ี 

ลางไตทางชองทองในโรงพยาบาลระดับ 

ตติยภูมิแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 

(บทความวิจัย) 

น.ส. ปาลิดา นราวุฒิพร   

ผศ.ดร. ศากุล ชางไม   

รศ. สมพันธ หิญชีระนันทน 

วารสารพยาบาลและการศึกษา  

สถาบันพระบรมราชชนก,  

ปที่ 8 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 

 

6 ผลของโปรแกรมการพัฒนาบทบาทการ

เปนมารดาสําหรับมารดาวัยรุนหลัง

คลอดในจังหวัดปทุมธานี (บทความวิจัย) 

น.ส. ภัทรวลัญช เศรษฐภัทรพล 

พอ.หญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท 

อ.ดร.ศศิธร   รุจนเวช 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน          

ปที่ 22 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

 

 

7 ผลของโปรแกรมการเสริมพลังของ

อาสาสมัครเยาวชนดานสุขภาพในการ

บริจาคโลหิต (บทความวิจัย) 

น.ส. วิชุดา กลิ่นหอม 

พอ.หญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท 

รศ.สุธีรา ฮุนตระกูล 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน          

ปที่ 22 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  

 



ที่ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสรางสรรค 
ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพและเผยแพรผลงาน 

8 สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติประจํา

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขต

บริการสุขภาพท่ี 5 กระทรวงสาธารณสุข  

(บทความวิจัย) 

พอ.หญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท 

อ.ดร.ศศิธร รุจนเวช 

รศ.สุธีรา ฮุนตระกูล 

รศ.อารีนา ภาณุโสภณ 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน          

ปที่ 22 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  

 

9 สมรรถนะภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ของ

หัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาลเอกชน

แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร 

 (บทความวิจัย) 

น.ส. วารุณี กงหมึง 

รศ. สมพันธ หิญชีระนันทน 

รศ. สุคนธ ไขแกว 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน          

ปที่ 22 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  

 

10 ปจจัยทํานายการคงอยูในงานตามการ

รับรูของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

เอกชนแหงหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 

(บทความวิจัย) 

น.ส. จันทรจิรา แดงนอย 

รศ. สมพันธ หิญชีระนันทน 

อ.ดร.กรรณิการ  สุวรรณโคต 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน          

ปที่ 22 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  

 

11 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความ

ขัดแยงของพยาบาลหัวหนาเวรที่

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัด

สมุทรสาคร (บทความวิจัย) 

น.ส. สมฤดี  กีรตวนิชเสถียร 

อ.ดร.กรรณิการ สุวรรณโคต 

รศ. สุคนธ   ไขแกว 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน          

ปที่ 22 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  

 

12 ผลของโปรแกรมการสรางความสุขในการ

ทํางานของพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวย

นอกในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหง

หนึ่ง สังกักรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข (บทความวิจัย) 

น.ส. กัณฑวรรณ  ชุมเชื้อ 

อ.ดร.กรรณิการ สุวรรณโคต 

รศ.เพ็ญจันท ส. โมไนยพงศ 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน          

ปที่ 22 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

 

13 ภาวะผูนําใฝบริการของหัวหนาหอผูปวย

ที่สงตอผลการดําเนินของหอผูปวย 

(บทความวิชาการ) 

อ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา 

อ.ดร.ปราณี มีหาญพงษ 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตยีน          

ปที่ 22 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559  

 

14 องคประกอบที่พึงประสงคเยาวชน

ตนแบบของสังคมธรรมภิบาล            

ในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง  

(บทความวิจัย) 

 

 

รศ.ดร.นงลักษณ จินตนาดิลก 

อ.อภินันต อันทวีสิน  

อ.โสภิณ ทวีพงศากร  

อ.ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร  

รศ.ดร.สุรีย กาญจนวศ 

ประมวลรายงานการประชุมวิชา 

การระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่อง

ในวันสหวิทยาการ จัดโดยคณะ 

กรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัย 

และพัฒนา รวมกับเครือขายสห

วิทยาการ สํานักงานราชบัณฑิตย



ที่ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสรางสรรค 
ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพและเผยแพรผลงาน 

สภา ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม    

เมืองทองธานี ในวันที่ 5-6 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

 

15 ปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยงดาน

คลินิกของพยาบาลวิชาชีพ ใน

โรงพยาบาลเอกชน  แหงหนึ่งในจังหวัด

นนทบุรี (บทความวิจัย) 

น.ส. เชาวรัตน ศรีวสุธา 

รศ.สมพันธ หิญชีระนันทน 

อ.ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร 

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ ปที่ 11 ฉบับที่ 2 

 

16 สมรรถนะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ

ภาวะผูนําการปฏิบัติของหัวหนาพยาบาล         

ในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิแหงหนึ่ง 

สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

(บทความวิจัย) 

น.ส. สุขุมาล เนียมประดิษฐ 

รศ.สมพันธ หิญชีระนันทน 

อ.ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร 

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ ปที่ 11 ฉบับที่ 2 

 

17 องคประกอบของสมรรถนะภาวะผูนํา

ของหัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาล

เฉพาะทางดานมะเร็ง สังกัดกรมการ

แพทย กระทรวงสาธารณสุข  

(บทความวิจัย) 

น.ส. จิราภรณ ดีเมือง 

รศ.สมพันธ หิญชีระนันทน 

อ.ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร 

วารสารมหาวทิยาลัยคริสเตียน 

ปที่ 21 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 

 

18 การพัฒนาแบบการประเมินสมรรถนะ

ของพยาบาลหัวหนาหอผูปวย

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร ในยุคเออีซี 

(บทความวิจัย) 

อ.ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร 

รศ.เพ็ญจันท  ส. โมไนยพงศ 

ผศ. ดร. กรรรณิการ สุวรรณโคต 

ประมวลรายงานการประชุม

วิชาการระดับชาติวิจัยสห

วิทยาการและกลยุทธการสราง

นวัตกรรม เพื่อการแขงขันและการ

พัฒนาประชาคม” จัดโดย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในวันที่  

6 มิถุนายน  2559 

 

2. คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 17 ชื่อเรื่อง  

19 การมีสวนรวมของครอบครัว              

ตอการเพิ่มความเข็มขนของเลือด           

ในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง 

(บทความวิจัย) 

อ.ดร.นวพร วุฒิธรรม 

อ.ดร.พรทิพย กวินสุพร 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร             

มหาวิทยาลัยคริสเตียน                     

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  



ที่ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสรางสรรค 
ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพและเผยแพรผลงาน 

20 พฤติกรรมการเอาใจใสดูแลผูปวยของ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง 

ในจังหวัดนครปฐม (บทความวิจัย) 

อ.อรพรรณ บุญสม  

อ.ดร.พรทิพย กวินสุพร 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร             

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปที่ 3  

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

 

21 ความตองการของผูดูแลในการดูแลเด็ก

โรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดิน

หายใจ ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร  

(บทความวิจัย) 

อ.ทิพวัลย ธีรสิริโรจน 

อ.สุภาพร เชยชิด 

อ.ภณิชชา จงสุภางคกุล 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร             

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปที่ 3  

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

 

22 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความฉลาด

ทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม  (บทความวิจัย)  

อ.ชินตา เตชะวิจิตรจารุ 

อ.สิรินดา ศรีจงใจ 

อ.สุทัตตา ชางเทศ 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร             

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปที่ 3  

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

 

23 การศึกษาความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะขององคกรกับการ          

คงอยูของพยาบาลจบใหมที่สําเร็จ

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชน

แหงหนึ่ง (บทความวิจัย) 

อ.จันทรญา พัววิริยะพันธุ 

อ.ลัดดาวรรณ เสียงออน 

อ.ยุวดี ศิริคะรินทร 

อ.ณัฐพร คุณโน 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร             

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปที่ 3  

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

 

24 ประสบการณของผูปวยมะเร็งเตานมที่

รักษาดวยเคมีบําบัดที่เขารวมโปรแกรม

“กลาอยูอยางเบิกบาน” เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต (บทความวิจัย) 

ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ 

 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปที่ 2

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558   

 

25 ความสัมพันธระหวางแผนปฏิบัติการ

เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยเอกชนแหง

หนึ่งกับการบริหารคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (บทความวิจัย) 

อ.ดร.เสาวนีย กานตเดชารักษ 

อ.สุภาภรณตั้งดําเนินสวัสดิ์ 

น.ส.สุพัตราธิชัย 

น.ส.วภิาภรณ  รอนอบ 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ปที่ 22 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

  

26 การศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาวะดาน

จิตวิญญาณในการปองกันพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรในวัยรุนไทย 

(บทความวิจัย) 

อ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช 

อ.ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 

นางพนิดา  ประชาชน 

นางสุธีธาฮุนตระกูล 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน            

ปที่ 22 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 

 



ที่ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสรางสรรค 
ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพและเผยแพรผลงาน 

27 ความตองการดานจิตวิญญาณในการ

ปองกันปญหาการมีเพศสัมพันธกอนการ

สมรสในวัยรุนไทย (บทความวิจัย) 

อ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช 

อ.ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 

อ.อุษา  ตันทพงษ 

วารสารสาธารณสุข ปที่ 29 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558  

 

28 แนวทางการดูแลตนเองสําหรับผูปวย

โรคหลอดเลือดหัวใจหลังไดรับการสวน

หัวใจ (บทความวิชาการ) 

อ.ณัฐพร คุณโน วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

29 โรคอวนในเด็กไทย : ปญหาระดับโลก 

ที่พอแมมองขาม  (บทความวิชาการ) 

อ.สุภาพร เชยชิด วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

30 แนวทางการจัดการกลุมโรคอวนลงพุง

บนพื้นฐานของวัฒนธรรมวิถีชุมชนและ

การมีสวนรวม (บทความวิชาการ) 

อ.ดร.นวพร วุฒิธรรม วารสารคณะพยาบาลศาสตร                

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  

31 การวางแผนการจําหนาย เรื่องการให

ความรูแกผูปกครองในการดูแลเด็กโรค

ปอดอักเสบ เพื่อปองกันการกลับมา 

เปนซ้ํา  

(บทความวิชาการ) 

อ.ทิพวัลย ธีรสิริโรจน วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

 

32 บทบาทพยาบาล: การสงเสริม การนวด

เทาเพ่ือปองกันภาวะหลอดเลือดแดง

สวนปลายอุดตัน (บทความวิชาการ) 

อ.จันทรญา พัววิริยะพันธุ วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

 

33 การตั้งครรภในวัยรุน 

(บทความวิชาการ) 

อ.รุงอรุณ พุมเจริญ วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

34 ภาวะผูนําใฝบริการตามแบบอยางพระ

เยซูคริสต (บทความวิชาการ) 

อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 

อ.ดร.พรทิพย กวินสุพร 

อ.อนุชา มาเรียน 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559  

35 การดูแลความทุกขของผูเจ็บปวยดวย

จิตใจแหงความเปนมนุษยการประยุกต

ทฤษฎีการดูแลมนุษยของวัตสัน  

ตอนท่ี 1   (บทความวิชาการ) 

ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ 

 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร                

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  

 



ที่ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสรางสรรค 
ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพและเผยแพรผลงาน 

3. คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 5 ชื่อเรื่อง  

36 ผลของการรักษาดวยอัลตราซาวด

รวมกับเจลเย็นตออาการปวดระบม

กลามเนื้องอศอกหลังออกกําลังกายที่

กลามเนื้อมีการหดตัวแบบยืดยาวออก 

(บทความวิจัย) 

อ. กิตติพันธ อรุณพลังสันติ  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน            

ปที่ 21 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 

 

37 ผลของการใชดนตรีบําบัดในการพัฒนา

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณของ

นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนตนใน

โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง จังหวัด

นครปฐม (บทความวิจัย) 

อ.ภารดี พิริยะพงษรัตน  

อ.ปาจรีย ศรีสมบัติ 

อ.กันต อิสมันยี 

อ.สรพงษ ศรีบุญไท 

อ.วรา มะโนมั่น 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 

 

38 A simulation of electric field 

distribution in circular resonatorn 

with rectangularn and circular 

waveguide applications  

(บทความวิจัย) 

อ.นวปฏล กิตติอมรกุล  รายงานการประมวลการสัมมนา

ระดับชาติ Computer Science 

and Engineering Conference 

(ICSEC), 2015 International 

23-26 November 2015 

39 การพัฒนาเครื่องดื่มจากขาวไรซเบอรี่

เสริมงาดํา (บทความวิจัย) 

อ.นิอร ชุมศรี  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน             

ปที่ 22 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 

 

40 แอนโทไซยานินสารพฤกษเคมี 

ตานโรคเบาหวาน (บทความวิชาการ) 

อ.ศุภศิษฎ อรุณรุงสวัสดิ์  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 

4. คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย (คณะสหวิทยาการ) จํานวน 9 ชื่อเรื่อง  

41 The Development of Online 

Thailand Qualifications Framework 

System : Course Specification 

Program  (บทความวิจัย) 

อ.ปรีชา พินชุนศร ี

อ. ฐิติกร จันทพลาบูรณ 

นายวีระพงษ ฤทธิเดช 

Proceedings International 

Multidisciplinary Conference 

on “Digital Entrepreneurship 

in AEC Era” 7-8 April, 2016 

 

42 The Development of Multimedia 

Assisted Instruction using 3D 

Modeling  (บทความวิจัย) 

อ.นิตยา เปลงเจริญศิริชัย 

อ.ดนัยเลิศ    ติยะรัตนาชัย 

อ.ทรงวุฒิ  ศรีรัตนมงคล 

Proceedings International 

Multidisciplinary Conference 

on “Digital Entrepreneurship 

in AEC Era” 7-8 April, 2016  



ที่ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสรางสรรค 
ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพและเผยแพรผลงาน 

43 การพัฒนาการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อความเปน

เลิศของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(บทความวิจัย) 

อ.ดร.พิมพาภรณ พึ่งบุญพานิชย 

 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 22 ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2559  

 

44 The Component and Factor 

Services for Foreign Muslim 

Tourists in Thailand 

(บทความวิจัย) 

อ.สงกรานต กลมสุข 

อ.หิรัญญา กลางนุรักษ 

อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกูล 

Proceedings International 

Multidisciplinary Conference 

on “Digital Entrepreneurship 

in AEC Era” 7-8 April, 2016 

45 The Development of Integrative 

Health and Agro Tourism Routes 

Program in Klong Mahasawat 

Community in Nakhon Pathom 

Province   

(บทความวิจัย) 

อ.ชฎาวรรณ  ศิริจารุกูล 

อ.หิรัญญา กลางนุรักษ 

อ.สงกรานต กลมสุข 

Proceedings International 

Multidisciplinary Conference 

on “Digital Entrepreneurship 

in AEC Era” 7-8 April, 2016 

 

46 การออกแบบการตูนสัญลักษณ 

(บทความวิชาการ) 

อ.ทรงวุฒิ  ศรีรัตนมงคล วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน               

ปที ่21 ฉบับ ที ่ 3 พ.ศ. 2558   

47 The Development of Computer 

Assisted Instruction to Teach the 

Topics on Purchasing and Selling 

Business Transactions for the Course 

of Accounting Software Package 

(บทความวิจัย) 

อ. ธัญลักษณ อนันตพนากุล 

อ.ดร.พิมพาภรณ พึ่งบุญพานิชย 

นายกิตติพศ วรรณรังษี 

Proceedings International 

Multidisciplinary Conference 

on “Digital Entrepreneurship 

in AEC Era” 7-8 April, 2016 

 

48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2558) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวมการ

รวมคา   

(บทความวิชาการ) 

 อ.ดร.พิมพาภรณ พึ่งบุญพานิชย วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 21 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558  

 

49 การใชขอมูลสารสนเทศจากการทําบัญชี

ครัวเรือนเพ่ือใชในการวางแผนการเงิน

สวนบุคคล  

(บทความวิชาการ) 

อ.อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ์ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน   

ปที่ 22 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 

(กรกฎาคม – กันยายน) 



ที่ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสรางสรรค 
ชื่อเจาของผลงาน แหลงตีพิมพและเผยแพรผลงาน 

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร จํานวน 4 ชื่อเรื่อง  
50 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการอานพระ

คัมภีรสวนตัวในชีวิตประจําวันของ
สมาชิกคริสตจักรภาคที่ 11สังกัดมูลนิธิ
แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
(บทความวิจัย) 

อ.ยุทธภัณฑ พินิจ  
อ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร 
อ.ขนิษฐา ชางกลึงเหมาะ  

ประมวลรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยสห
วิทยาการและกลยุทธการสราง
นวัตกรรม เพื่อการแขงขันและ 
การพัฒนาประชาคม” ในวันที่ 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2559  

51 ความสัมพันธระหวางเจตคติที่มีตอการ
ถวายทศางคกับการถวายทศางคของผูรับ
ใช และสมาชิกคริสตจักรกลุม World 
Mission Partners (มูลนิธิรวมพันธกิจ
ไทย) สังกัดคริสตจักรภาค 7 มูลนิธิ        
แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
(บทความวิจัย) 

อ. เนติ คูโชติกุล  
อ. นันทิยา เพ็ชรเกตุ 
อ. ขนิษฐา ชางกลึงเหมาะ 

ประมวลรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยสห
วิทยาการและกลยุทธการสราง
นวัตกรรม เพื่อการแขงขันและ 
การพัฒนาประชาคม” ในวันที่ 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2559  
 

52 การพัฒนาภาวะผูนําคริสเตียน  
(บทความวิชาการ) 

อ.ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
ปที่ 22 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 

53  การตีความพระธรรมสุภาษิตของชาวยิว 
“ซาอูลเปนหนึ่งในผูเผยพระวจนะดวย
หรือ”ตามแนววิพากษประวัติศาสตรสาย
เฉลยธรรมบัญญัติ (บทความวิชาการ) 

อ.เนติ คูโชติกุล  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน           
ปที่ 22 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
54 การนําความรูจากรายวิชาพัฒนา

ศักยภาพสมองไปใชกับการเรียนรู
รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
ชีวิตประจําวัน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง  
ในจังหวัดนครปฐม (บทความวิจัย) 

อ.รตินันท  จินดา 
อ.ภราดี  พิริยะพงษรัตน 

วารสารมหาวิทยาลัย 
คริสเตียน ปที่ 21 
 ฉบับที่ 4   
(ต.ค. - ธ.ค.) 2558 

ฝายบริหารดานการเงิน   
55 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานงบประมาณมหาวิทยาลัย
เอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 
 
 
(บทความวิจัย) 

อ.ลําไพ   จุนเจิม 
นาย อเนก   รุงนาไร 
น.ส.กรณกาญจน ธนสิริมานนท 
นางสาวกานดา  ฉัยยาจิตต 

ประมวลรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยสห
วิทยาการและกลยุทธการสราง
นวัตกรรม เพื่อการแขงขันและ 
การพัฒนาประชาคม” ในวันที่ 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2559  

 


