
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปการศึกษา 2562  
จํานวน 96 ผลงาน 

 
1. คณะพยาบาลศาสตร มผีลงานทางวิชาการทั้งหมดจํานวน 48 ผลงาน จําแนกเปน 

   1) บทความวิจัย 21 ผลงาน    2) บทความวิชาการ 12 ผลงาน    3) วิทยานิพนธ 15 ผลงาน 
 

บทความวิจัย 21 ผลงาน 

 

ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

1. พฤติกรรมการดูแลของผูดูแลผูปวยเบาหวาน 

ในครอบครัว 

ผศ.ดร.ธีรนันท  วรรณศิร ิ วารสารพยาบาลสาธารณสุข 

ปที่ 33 ฉบับที่ 2 , 77-95 

(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562) 

2. ผลของการเตรียมพรอมเกี่ยวกับการปองกัน 

และควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคนตอความรู

และปฏิบตัิของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน  

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

ผศ.ดร.วีระพร  ศุทธากรณ 

ศ.ดร.อะเคื้อ  อุณหเลขกะ 

ผศ.ดร.พิมพาภรณ  กลั่นกลิ่น 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ปที่ 25 เลมที่ 3 ; 36-49 

(กรกฎาคม - กันยายน 2562) 

3. 

 

 

ตํารับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือที่มีธาตุเหล็ก 

และวิตามนิซีสูงสําหรับผูสูงอาย ุ

 

อ.ปยะภร  ไพรสนธิ ์

อ.พรทิพย  สารีโส 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

อ.วราภรณ  เสถียรนพเกา 

อ.อุไรวรรณ  ชัยมินทร 

อ.ปยะนุช  พลูวิวฒัน 

วารสารพยาบาลทหารบก 

ปที่ 20 ฉบับที่ 3  

(กันยายน - ธันวาคม 2562) 

4. การสงเสริมการมีสวนรวมของชมุชนในการ 

ดูแลตนเองของผูปวยเรื้อรัง เพื่อปองกันโรค

หลอดเลือดสมอง 

 

ดร.บําเพ็ญ  พงศเพชรดิถ วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน 

(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

ปที ่9 ฉบับที ่3 

(กันยายน - ธันวาคม 2562) 

5. ปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการดูแลเด็กปวย 

โรคปอดอักเสบของผูดูแลในโรงพยาบาลเขต 5 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย     

 อ.สุภาพร  เชยชิด   

 นางสาวบุษบา  หีบเงิน   

 นางสาวพรศิริ  ศรมยุรา 

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 

ปที่ 13 ฉบับที่ 4  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

6. The Effectiveness of Traditional Thai 

Massage Versus Massage with Herbal 

Compress Among Elderly Patients  

with low back pain : A randomized 

controlled trial. 

Orapin  Laosee 

Netchanok  Sritoomma 

Phanida  Wamontree 

Cheerawit  Rattanapan 

Chitr  Sitthi-Amorn 

วารสาร Complementary 

Therapies in Medicine, 48 

(January 2020) 

 

7. ผลของโปรแกรมการใหคําแนะนําแบบม ี

สวนรวมตอการรับรูความเชื่อดานสุขภาพและ

พฤติกรรมการปองกันโรคในประชาชนกลุมเสีย่ง

โรคเบาหวาน  

ผศ. สุปราณ ี แตงวงษ    

ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 

อ.รัฎภัทร  บุญมาทอง 

อ.กฤษนารี  แยมเพ็ง 

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1  

(มกราคม - เมษายน 2563) 

 



 

ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 
8. ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตาํบล  
จ.เพชรบุรี 
 

อ.จิรัชญา  แยมพราย   
อ.สุภาพร  เชยชิด   
อ.ศศิกาญจน  ยนพันธ   

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 
ปที่ 14 ฉบับที่ 1  
มหาวิทยาลยันเรศวร 
(มกราคม - เมษายน 2563) 

9. ผลของการเสริมสรางการรับรูสมรรถนะแหงตน 
ตอการควบคุมระดับความดนัโลหิตในกลุมเสี่ยง 
โรคความดันโลหิตสูง 

อ.ดร.นวพร  วุฒิธรรม 
อ.รัตนา  ขอนทอง 
นางสาวชุติญา  สมประดิษฐ 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปที่ 21 ฉบับที่ 1  
(มกราคม – เมษายน 2563) 

10. การควบคุมและปองกนัภาวะโลหิตจางจากการ 
ขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 -12 เดือน 

บุษบา  อรรถาวีร 
ดร.บําเพ็ญ  พงศเพชรดิถ 
 

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข ปที่ 30 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2563) 

11. ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย :  
ศูนยอนามัยที่ 5 

ดร.บําเพ็ญ  พงศเพชรดิถ 
บุษบา  อรรถาวีร 
 

วารสารเกื้อการุณย  
ปที่ 27 ฉบับที่ 1  
(มกราคม - มิถุนายน 2563) 

12. การพัฒนารูปแบบการปองกันการหกลมของ
ผูสูงอายุแบบมีสวนรวมของชุมชน 
    

ผศ. พ.อ.หญิง ดร.นงพิมล  
นิมิตรอานันท  
อ.วิชุดา  กลิ่นหอม  
ดร.ภก.ชลทิพย  ทิพยแกว 
ร.ต.ท.หญิง ดร.เจือจันท  
วัฒกีเจริญ 

วารสารพยาบาลทหารบก  
ปที่ 21 ฉบับที่ 2  
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) 

13. ประสิทธผิลของโปรแกรมสงเสริมการเลี้ยงลูก 
ดวยนมแมของมารดาหลังคลอดตอการรับรู 
ความ สามารถตนเองในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางนอย 6 เดือน 

พรเพ็ญ   เจียวทาไม 
อ.พัชรินทร  วิริยะศิริสกุล 

วารสารกองการพยาบาล 
ปที่ 47  ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม –สิงหาคม 2563) 

14. ภาวะสุขภาพดานรางกาย จิตใจ และสังคมสู 
การทําเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรชาวสวน 
จังหวัดนครปฐม 
 

ผศ.ธีรนันท  วรรณศิริ 
ดร.บําเพ็ญ  พงศเพชรดิถ 
อ.อัจฉรา  อวมเครือ 
 

วารสารพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 6 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 

15. คุณภาพชีวิตของประชาชนในตาํบลหนองแวง 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
 
 
 
 

อ.เสาวพงษ  ยมาพัฒน 
ผศ.สุปราณี  แตงวงษ 
อ.ธณัชมณฑชน  เมตตารยศิร ิ
อ.พิมพตะวัน  จันทัน 
อ.วัยวุฑฒ  อยูในศิล  
อ.จิตรา  ดุษฎีเมธา  

วารสารพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 6 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 

16. การพัฒนารูปแบบจัดการใชผลการวิจัยของ
ผูบริหารพยาบาลระดับตนในโรงพยาบาลของรัฐ
แหงหนึ่ง : การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย 
ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 
อ.ธารารัตน  สงสิทธิกุล 
อ.วิไลวรรณ  ตรีถ่ิน 

วารสารวชิาการ เขต 12  
โรงพยาบาลหาดใหญ 
ปที่ 30 เลมที่ 2  
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562) 

 

 



 

ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

17. A Systematic Review on the 

Effectiveness of Lifestyle Modification  

in the Management of Hypertension. 

 

 

Elmer G. Organia 

Hamdoni K. Pangandaman 

Dacilo M. Adap Jr. 

Joy Hope C. Lambayong 

Paulo Carl G. Mejia 

International Journal  

of Health Medicine and 

Current Research.  

Vol. 4 , Issue 04,  

pp.1550-1564,  

December, 2019 

18. Innovative Classroom Pedagogy in 

Nursing Education : A Systematic 

Review. 

 

 

Hamdoni K. Pangandaman 

Ritchel P. Boloron 

Joy Hope C. Lambayong 

Mona Liza G. Ergas 

Paulo Carl G. Mejia 

International Journal  

of Health Medicine and 

Current Research.  

Vol. 4, Issue 04,  

pp.1543-1549,  

(December, 2019) 

19. Nurses Preparedness in Responding  

to Patients with Suspected Sexually 

Transmitted Infections in the Rural 

Health Unit. 

 

 

Jonaid  M. Sadang 

Naima  D. Mala 

Paula Carl G. Mejia 

Abdalla  Othman 

Evelyn E  Feliciano 

Jehan  Y. ElRazkey 

Ferdinand  M. Gonzales 

Chinta  Tachavijitjaru 

International Journal of 

Advanced and Applied 

Science.  

Volume 6, Issue 9 

(September 2019) 

 

20. Student Nurses’ Leadership and 

Management Competencies and Key 

Performance Indicators (KPIs) for 

Patient Safety Outcomes in Nakhon 

Pathom, Thailand.  

 

Dr. Paulo Carl G. Mejia 

Miss Bunyaphak  

Hengnalen 

Dr.Punyanut  Phimchaisai 

 

International Journal of 

Advanced and Applied 

Sciences.  

Volume 7, Issue 2 

(February 2020) 

21. Phenomenological Inquiry on Nursing 

Science International Students’ 

Experiences in a Non-native English 

Pre-clinical Learning Environment.  

 

Dr. Vincent  Gattud 

Mrs.Mona Liza Guinar Ergas 

Miss Kritsanari  Yampeng 

Miss Punyanut  Phimchaisai 

 

International Journal of 

Advanced and Applied 

Sciences. 

Volume 7, Issue 5 

(May 2020) 

 

 

 



บทความวิชาการ จํานวน 12 ผลงาน 
 

ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

1. การเสริมสรางความสามารถแหงตนตอการ 

หยาเครื่องชวยหายใจ : แนวคิดสูการปฏิบัติ   

ดร.ลัดดาวรรณ  เสียงออน   

อ.ธารารัตน  สงสิทธิกุล   

 

วารสารการพยาบาลและ

สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน 2562) 

2. แนวทางสําหรับผูดูแลผูปวยสงูอายุที่ไดรบั

ออกซิเจนที่บาน  

อ.อรุณรัตน  รอดเชื้อ วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 25 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน 2562) 

3. แบบประเมนิพัฒนาการในเด็กปฐมวัย : 

เคร่ืองมือในการพยาบาลเพื่อสรางเสริม 

สุขภาพเด็กปฐมวัย   

อ.ประภาพร  แซเตียว วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 25 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน 2562) 

4. บทบาทพยาบาลในการสงเสริมการควบคุม

ระดับความดนัโลหิตในผูปวยความดันโลหิตสูง  

ดร.นวพร  วุฒิธรรม วารสารพยาบาลสาร  

ปที่ 46 ฉบับที่ 4  

(ตุลาคม-ธนัวาคม 2562) 

5. ภาวะผูนําใฝบริการ : มุมมองผูบริหารการ

พยาบาล   

 

 

ดร.ปุณยนุช  พิมใจใส 

อ.อนุชา  มาเรียน 

อ.มัณฑนา  เทวาโภคิณกุล 

อ.ดร.พรทิพย  กวินสุพร 

วารสารพยาบาลทหารบก 

ปที่ 21 ฉบับที่ 1 

(มกราคม–เมษายน 2563) 

6. การเสริมพลังชุมชน : มโนทัศนและการประยุกต 

ในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

ผศ. พ.อ.หญิง ดร.นงพิมล  

นิมิตรอานันท  

อ.วิชุดา  กลิ่นหอม  

อ.ฐิติมา  หมอทรัพย 

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 

ปที่ 14 ฉบับที่ 1  

(มกราคม–เมษายน 2563) 

7. บริโภคอาหารอยางไรใหปลอดภัยหางไกลจาก 

โควิด-19 

 

 

อ.อัจฉรา  ศรีสุภรกรกุล 

วงศวิวัฒน  ทัศนียกุล 

วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 7 ฉบับที่ 1  

(มกราคม - มิถุนายน 2563) 

8. บทบาทพยาบาลในการสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันภาวะซึมเศราสําหรับผูสงูอายุในชุมชน 

อ.อรพิชา  เกตุพันธ 

ดร.ซารา เจน ราเคล 

อ.ดุษณี  บุญพิทักษสกุล 

วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 7 ฉบับที่ 1  

(มกราคม - มิถุนายน 2563) 

9. บทบาทของพยาบาลในการปองกันการเกิดพิษ

ตอหัวใจของผูปวยมะเร็งเตานมชนิด HER-2  

ที่ไดรับยา Trastuzumab   

อ.วาณี  พงษทอง 

อ.มณีรัตน  เอ่ียมอนันต 

วารสารพยาบาล  

ปที่ 69 ฉบับที่ 2  

(เมษายน-มิถุนายน 2563) 

10. การชวยชีวิตภาวะหัวใจหยุดเตนภายนอก

โรงพยาบาล 

อ.พรทิพย  จอกกระจาย 

วาสนา  สายเสมา 

อ.จุฑารัตน  ผูพิทักษกลุ 

อ.กรเกลา  รัตนชาญกร 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 26 ฉบับที่  2    

(เมษายน -มิถุนายน 2563) 

 
 



 
ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

11. 

 

การพยาบาลระยะฉุกเฉินในผูปวย Fascicular 

Ventricular Tachycardia : รายงาน

กรณีศึกษา 

 

อ.พรทิพย  จอกกระจาย 

อ.จุฑาทิพย  ผูพทิักษกุล 

วาสนา  สายเสมา 

 

วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 6 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2562) 

12. Internationalization of Nursing Education 

: English-Medium Instruction by and for 

Non-native English Speakers. 

 

Vincent Isilen Gattud 

Bunyaphak  Hengnalen 

Wilaiwan  Treetin 

 

วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 6 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2562) 

 
ผลงานวิทยานิพนธ 15 ผลงาน 

 
ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 
1. ผลลัพธของการพยาบาลที่มีการตั้งเปาหมาย

รวมกันในการฉีดอินซูลินดวยตนเองในผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 
 

สุกฤตา  ตะการีย  
ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม  
รศ.สมพันธ  หิญชีระนนัทน 
 

วารสารพยาบาล สมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทย 
ปที่ 68 เลมที่ 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2562) 

2. ผลของโปรแกรมสงเสริมการรับรูสมรรถนะ 
แหงตนตอคุณภาพการฟนตัวหลังผาตัดและ 
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวนัของผูปวยหลัง 
ผาตัดกระดูกสนัหลังสวนเอว   

ศศิกรณิศ  สันติวรบุตร 
ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว 
รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกุล 
 

วารสารวชิาการมหาวทิยาลัย 
อีสเทิรเอเชีย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 3 
(กรกฎาคม–กันยายน 2562) 

3. ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ของบุคลากรที่มีภาวะเมตาบอลกิซินโดรม 
ในโรงพยาบาลเอกชน   

กฤติจิรา  เตชะรุจิรา 
รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกุล 
ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 
 

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง 
ประชารักษ 
ปที่ 15 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

4. ผลของโปรแกรมการจัดการโรคเบาหวาน 
ดวยตนเองตอพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดและคาน้าํตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไมได  

สาวิตรี  นามพะธาย 
รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกุล 
ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 
 

วารสารวิจัยและพฒันาระบบ
สุขภาพ 
ปที่ 12 ฉบับที่ 3 
(กันยายน–ธันวาคม 2562) 

5. สมรรถนะภาวะผูนาํแบบสรางความมุงมั่น 
ของผูบริหารทางการพยาบาลระดับตน 
 

สาวิตรี  ทองม ี
รศ.สมพันธ  หิญชีระนันทน 
ดร.พรทิพย  กวินสุพร 

วารสารวิจัยและพฒันาระบบ
สุขภาพ  ปที่ 12 ฉบับที่ 3 
(กันยายน–ธันวาคม 2562) 

6. ผลของการนิเทศตามโมเดลการโคชแบบโกรว 
ของผูบริหารทางการพยาบาลระดับตนที่
โรงพยาบาลเอกชน  

อรอนงค  ธาราไพศาลสุข 
รศ.สมพันธ  หิญชีระนันทน 
รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารวิจัยและพฒันาระบบ
สุขภาพ  ปที่ 12 ฉบับที่ 3 
(กันยายน–ธันวาคม 2562) 

7. ผลของโปรแกรมการสื่อสารความเสี่ยงทาง
สุขภาพของผูปวยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตาในชุมชนแหงหนึ่ง จงัหวัด
สมุทรสาคร   

ปยรัตน  ฉายารัตน  
ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช 
ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปที่ 20 ฉบับที่ 3  
(กันยายน-ธันวาคม 2562) 

 



 
ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

8. ผลของโปรแกรมสงเสริมความหวังตอดัชนชีี้วัด

ความหวังในผูปวย โรคหลอดเลือดสมองระยะ

หลังเฉียบพลัน   

ศิรเมศร  โภโค 

ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 

ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว 

วารสารพยาบาลกระทรวง

สาธารณสุข  ปที่ 29 ฉบบัที่ 3  

(กันยายน–ธันวาคม 2562) 

9. ผลของโปรแกรมการดูแลผูปวยสูงอายุกลุมเสี่ยง

ที่มีภาวะพึ่งพาตอความสามารถในการลงมือ 

ปฏิบัติการดูแลเพื่อปองกันแผลกดทับ   

ศิริกัญญา  อุสาหพิริยกุล 

ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 

รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกุล 

 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ปที่ 27 ฉบับที่ 4 

(ตุลาคม-ธนัวาคม 2562) 

10. ผลของโปรแกรมการจัดการอาการตอความ

รุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคขอเขาเสื่อมชนิด 

ปฐมภูม ิ

กัญญาภัทธ  ปราบริป ู 

ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช  

ผศ. พ.อ.หญิง ดร.นงพิมล   

นิมิตรอานันท  

วารสารการพยาบาลและ

สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปที่ 14 ฉบับที ่1 

(มกราคม–เมษายน 2563) 

11. การวิเคราะหตนทุนกิจกรรมการพยาบาล 

การจัดการการผาตัดคลอดทางหนาทอง 

ในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง 

การะเกด  คีรีรักษ 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย 

ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

วารสารพยาบาลสาร  

คณะพยาบาลศาสตร  

ม.เชียงใหม  ปที่ 47 ฉบับที่ 2  

(เมษายน-มิถุนายน 2563) 

12. ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวม 

ของผูบริหารการพยาบาลระดบัตน คุณภาพชีวิต

การทํางานกับความยึดมั่นผูกพนัในองคกรของ

พยาบาลวชิาชีพ ศูนยอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 

อัจฉรา  โพชะโน 

ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

 

วารสารการสงเสริมสุขภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดลอม 

ปที่ 43 ฉบับที่ 2 

(เมษายน-มิถุนายน 2563) 

13. ผลของการนิเทศตามโมเดลการโคชแบบโกรว

ของผูบริหารทางการพยาบาลระดับตนตอ

ความ สามารถในการปฏิบตัิงานของพยาบาล

วิชาชีพที่โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูม ิ

แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพฯ 

รุงอรุณ  บุตรศรี 

รศ.สมพันธ  หิญชีระนันทน 

ดร.ปราณี  มีหาญพงษ 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ปที่ 26 ฉบับที่ 2 

(เมษายน-มิถุนายน 2563) 

14. ผลของการนิเทศตามโมเดลการโคชแบบเคลียร

ของผูบริหารทางพยาบาลระดบัตนที่

โรงพยาบาลระดับตตยิภูม ิ

สุกัญญา  ชัยขวัญ 

รศ.สมพันธ  หิญชีระนันทน 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารครุศาสตร มหาวทิยาลัย 

ราชภัฎมหาสารคาม 

ปที่ 17 ฉบับที่ 2 

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

15. Health Behaviors and Health-Related 

Quality of Life among Buddhist Monks 

with Metabolic Syndrome.  

 

Vipada  Srimantayamas 

Warunee  Fongkaew 

Benjamas  Suksatit 

Patcharaporn  Aree 

Natapong  

Kosachunhanun 

Pacific Rim International 

Journal of Nursing  

Research. Vol. 24 No. 2  

(April-June 2020) 

 
 
 
 



 
2. คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มีบทความวิจัยทั้งหมด จํานวน 13 ผลงาน ดังนี้ 
 
ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

สาขาวิชากายภาพบําบัด   

1. ผลของการออกกําลังกายแบบฟอนไทยทรงดาํ
ประยุกตตอคาคอเรสเตอรอลในผูสูงอายุที่มี
โรคความดันโลหิตสูง 
 
 

อ.หทัยชนก  หมากผิน 
อ.วรรณนิศา  ธนัคฆเศรณ ี
อ.ทิพยสุดา  บานแยม 

ประชุมวชิาการระดบัชาติ
เครือขายวิจัยอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 13  
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 
จ.เชียงใหม 

2. ผลของการออกกําลังกายแบบฟอนไทยทรงดาํ
ประยุกตตอคุณภาพชีวติในผูสูงอายุที่มีโรค
ความดันโลหิตสูงและเสี่ยงตอการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง  
 

อ.หทัยชนก  หมากผิน   
อ.วรรณนิศา  ธนัคฆเศรณ ี  
อ.ทิพยสุดา  บานแยม  
อ.สัตพร  เจริญสุข   
อ.ทิพยสิตา  แกวหนองเสม็ด  

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
ปที ่26 ฉบับที ่1  
(มกราคม–มีนาคม 2563) 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาฯ  

3. A Development of Collaborative 
Learning Process to Develop Sustainable 
Non-Smoking Behavior in Universities. 
 
 

Nipawan  Charoenlak 
Reongwit  Nilkote 
Metawee  Duangjinda 
Thanatporn  Kongchai 
Sukanya  Uruwan 
Wilaiwan  Thongbaion 

Journal of Community 
Development Research 
(Humanities and Social 
Sciences)  ม.นเรศวร 
Vol 12, No. 4  
(October-December 2019)  

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย  

4. Spin--dependent quantum beating  
of the conductance oscillations in 
asymmetric velocity modulated 
ferromagnetic grapheme junction.  

Chaiyawan  Saipaopan  
Wachiraporn Choopan 
Watchara  Liewrian 
 

Physica E : Low-dimensional 
Systems and Nanostructures 
Volume 115, January 2020 

5. A Low-Cost Portable Distress-Signaling 
(PDS) for Elderly Living Alone in 
Donyaihom District, Nakhonpathom 
Province, Thailand. 

Navapadol Kittiamornkul 
Watcharawit  Saensupho 
Mantana  Watcharinrat 

International Journal of                
Applied Biomedical                  
Engineering 
Vol.13, No.1, 2020 
January - June 2020 

6. การคัดเลือกผูสงมอบโดยใชกระบวนการลาํดบั
ชั้นเชิงวิเคราะหสําหรับโรงงานผลิตกระสอบ
ตัวอยาง 
 

อ.วัชรวิทย  แสนสุโพธิ์ 
อ.เกรียงไกร  การชัยศร ี
อ.พีรภพ  จอมทอง 
อ.นพคุณ  แสงเขียว 
อ.ประจวบ  กลอมจิตร 

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ปที่ 28  ฉบับที ่5 
(พฤษภาคม 2563)  

 
 
 



ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

7. การประยุกตใชการกระจายหนาที่คุณภาพเพื่อ
ออกแบบคําอธิบายรายวิชาการศึกษาการ
ทํางานทางอุตสาหกรรม 
 

อ.ชูศักดิ์  พรสิงห  
อ.นพคุณ  แสงเขียว 
อ.พีรภพ  จอมทอง 
อ.จินตศักดิ ์ กาญจนอโนทัย 
อ.ทองแทง  ทองลิ่ม 

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ปที่ 28  ฉบับที ่5 
(พฤษภาคม 2563)  

8. การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระสอบ
พลาสติกดวยการจําลองสถานการณในโรงงาน
อุตสาหกรรมแหงหนึ่ง 
 
 

อ.พีรภพ  จอมทอง 
อ.นพคุณ  แสงเขียว 
อ.ศุภชัย  ยิ่งเจริญ 
อ.ทวิวรรณ  สารีบท 
อ.ชูศักดิ์  พรสิงห 
อ.ประจวบ  กลอมจิต 

ประชุมวชิาการระดบัชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 4 วันที่ 17-18 มกราคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

9. การวัดประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตาํบล 
 
 

เทวัญ  ศรีดารานนท 
อ.พีรภพ  จอมทอง 
จินดาภา  เบาบัวเงิน 
สุภนิดา  เอ้ือศิริตระกูล 
ธีรภัทร  สังขศิลา 
วจพร  ธรรมกราง 
ผศ.ดร.ชูศักดิ์  พรสิงห 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
เครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 
จังหวัดเชียงใหม 

10. An Application of Fuzzy-AHP Approach 
to a Product Variety Management 
Problem. 
 

Thanathorn  Karot 
Choosak  Pornsing 
Tongtang  Tonglim 
Peerapop  Jomtong 

Journal of Advanced 
Management Science  
Vol. 8, No. 1, March 2020 

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีการอาหาร  

11. การเปรียบเทียบผลการเรียนรูในการเรียน
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรเกี่ยวกับระบบยอย
อาหารระหวางการเรียนโดยใชรางอาจารยใหญ
กับการใชแอพพลิเคชั่น ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรชัน้ปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชน 
แหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม   

อ.มัณฑนา  วัชรินทรรัตน 
ดร.วชิราภรณ  ชูพันธ 
อ.สุกัญญา  อุรุวรรณ 

วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปที่ 30 ฉบับที่ 3  
(กันยายน-ธันวาคม 2562) 

12. เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพจากขาวไรซเบอร่ี 
เสริมถั่วดําและฟอสพรีไบโอติก 
 
 

อ.ศุภศิษฏ  อรุณรุงสวัสดิ์   
ดร.ธีรนาถ  อุทารวุฒิพงศ    
อ.นิอร  ชุมศรี 
 

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยสยาม  
ปที่ 15 ฉบับที่ 1  
(มกราคม–มิถุนายน 2563)  

13. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
ของผูสูงอายุ จังหวัดนครปฐม 
 

อ.วรรณดี  สุทธิศักดิ์ 
ดร.ขวัญใจ  กลิ่นจงกล 
อ.หทัยชนก  หมากผิน 

วารสารพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 7 ฉบับที่ 1   
(มกราคม-มิถุนายน 2563) 

 
 



3. คณะสหวิทยาการ  มีผลงานทางวิชาการทั้งหมดจํานวน 29 ผลงาน จําแนกเปน 
   1) บทความวิจัย 15 ผลงาน    2) บทความวิชาการ 5 ผลงาน    3) วิทยานิพนธ 9 ผลงาน 
 

บทความวิจัย 15 ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 
1. Factors Affecting the Acceptance of 

Using Video Streaming Application. 
 

Jenkanit  Sugsamrit 
Jirawadee Yingkongdee 
Komsan  Prasomsri 
Nuntawat  Suwannaart 
Preecha  Pinchunsri 
Sirikwan  Imfeld  
Supakrit Ruangpanitchayakul 

The 27th International 
Society for Business 
Innovation and Technology 
Management Conference 
Nov. 1 st - 3 rd, 2019, The 
Mandarin Hotel, Bangkok, 
Thailand 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
2. การพัฒนาโปรแกรมจัดการสนิคาคงเหลือ

ของธุรกิจโตะจีน จังหวัดนครปฐม 
อ.นภา  นาคแยม 
อ.อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ ์
นายอเนก  รุงนาไร 

วารสารบริหารธุรกิจและการ
บัญชี มหาวทิยาลัยขอนแกน 
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2563) 

3. ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียจากบริการ
สอบบัญชีและแนวทางการลดความแตกตาง
ของความคาดหวังที่มีตอการสอบบัญช ี

ดร.พิมพาภรณ  พึ่งบุญพานิชย 
ผศ.ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ 

วารสารนักบริหาร 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ปที่ 40 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน 2563) 

4. ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ
กับประสิทธิภาพการทาํงานและความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานของผูสอบบญัชีภาษีอากร
ในประเทศไทย 

ดร.พิมพาภรณ  พึ่งบุญพานิชย 
 

วารสารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนาร ี
ปที่ 14 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มิถุนายน 2563) 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย    
5. สวนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) ที่

สนับสนนุการจัดบริการวชิาการแกสังคม 
แบบมีรายไดของหลักสูตรดานวทิยาศาสตร
สุขภาพ สังกัดมหาวทิยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง
ในจังหวัดนครปฐม 

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ 
อ.สุภัสสรา  วิภากูล 
น.ส.นันทิดา  แคนอย 

วารสาร Mahidol R2R  
e-Journal  
ปที ่7 ฉบับที ่1  
(มกราคม – มิถุนายน 2563) 

 
6. ปจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการนําแผน 

กลยุทธไปสูการปฏบิัติของมหาวิทยาลัย 
คริสเตียน 

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ 
อ.สุภัสสรา  วิภากูล 
น.ส.นันทิดา  แคนอย 

วารสารวชิาการ ปขมท.  
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 : 1 – 12 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) 

หลักสูตรนวัตกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 
7. การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

ชาวไทยที่มีตอแหลงทองเที่ยวบงึบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรค   

อ.ชนิษฐา  ใจเปง การประชุมวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏ 
สุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 15   
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 

 
 



ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

8. คุณภาพการใหบริการโรงแรมฮาลาลเพื่อ

รองรับกลุมนักทองเที่ยวมุสลิม กรณีศึกษา 

โรงแรมฮาโมไนซ เชยีงใหม 

 

อ.ชนิษฐา  ใจเปง การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

ครั้งที่ 9 และนานาชาติ คร้ังที่ 2 

"วิทยาการจัดการวชิาการ 

2020" วันที่ 7 ก.พ. 2563  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ 

9. การพัฒนายุวมัคคุเทศกเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวทองถิ่นโดยชุมชนของโรงเรียน      

วัดศรีอุทุมพร ตําบลหนองกรด อําเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

อ.ชนิษฐา  ใจเปง 

อ.จุรีรัตน  ศิตศิรัตน 

(อาจารยประจํามหาวทิยาลัย

เจาพระยา) 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

ครั้งที่ 9 และนานาชาติ คร้ังที่ 2 

"วิทยาการจัดการวชิาการ 

2020" วันที่ 7 ก.พ. 2563  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ 

10. การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนบนฐาน

วัฒนธรรมชุมชนบานนาตนจัน่จงัหวัดสุโขทัย 

 

อ.ชนิษฐา  ใจเปง การประชุมหาดใหญวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ  

ครั้งที่ 11 วันที่ 17 ก.ค. 2563 

11. แนวทางการสงเสริมการทองเทีย่วโดยชุมชน

เชิงสรางสรรคโดยใชทนุทางสังคม : กรณ ี

ศึกษาชุมชนนครชุม กาํแพงเพชร 

อ.ชนิษฐา  ใจเปง 

 

 วารสารมหาวิทยาลยัพายัพ  

 ปที่ 30 ฉบับที่ 1  

 (มกราคม – มิถุนายน 2563) 

12. การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวโดยใชชุมชน

สนามจนัทรจังหวัดนครปฐมเปนฐาน 

อ.ปญจพร  ธนาวชิรานันท 

นางสาวสุจิรา  เมนัฐ 

นายณพงษ  รุจิวรารัตน 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ปที่ 26 ฉบับที่ 2  

(เมษายน - มิถุนายน 2563) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

13. องคประกอบขององคการที่มีสมรรถนะสูง

ของมหาวิทยาลัยเอกชน : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 

ดร.อภินันต  อันทวีสิน 

ดร.ชิษณุพงศ  ทองพวง 

ดร.รมยรัมภา  ณัฐธัญอติรุจ 

อ.รุงแกว  พุมโพธิ์ 

วารสาร มจร สังคมศาสตร

ปริทรรศน 

ปที่ 9 ฉบับที่ 2  

(เมษายน - มิถุนายน 2563) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาบริหารองคกรภาครัฐและเอกชน 

14. โมเดลความสัมพนัธเชิงสาเหตุระหวางการ

จัดการเชิงกลยุทธ การจัดการเทคโนโลยี

ดิจิทัลกับความไดเปรียบในการแขงขันอยาง

ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

ประเทศไทย 

รศ.ดร.สุรีย  กาญจนวงศ  

ดร.ไพศาล  จนัทรังษ ี

ดร.ชิษณุพงศ  ทองพวง 

ดร.ปภากร  สุวรรณธาดา 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที ่26 ฉบับที ่1  

(มกราคม – มีนาคม 2563) 

 

15. โมเดลความสัมพนัธเชิงสาเหตุการจัดการ 

เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อความเปนเลิศและ

ประสิทธผิลองคการของมหาวิทยาลัยเอกชน

ในประเทศไทย 

ดร.ชิษณุพงศ  ทองพวง 

ดร.ไพศาล  จนัทรังษ ี

ดร.ปภากร  สุวรรณธาดา 

วารสาร มจร สังคมศาสตร

ปริทรรศน 

ปที่ 9 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน 2563) 

 



บทความวิชาการ  5 ผลงาน 
 

ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 

1. การพัฒนาเคร่ืองเลียดเสนผักตบชวาดวย

เทคโนโลยีเคร่ืองพิมพสามมิต ิ

 

อ.ทรงวุฒิ  ศรีรัตนมงคล 

อ.นิตยา  เปลงเจริญศิริชัย 

อ.บุญจรีย  เจษฎาปกรณ 

 วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 ปที่ 26 ฉบับที่ 2  

 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 

2. การเรียนการสอนออนไลนเสริมการพัฒนา  

Soft Skill ในชัน้เรียน 

อ.ฐิติกร  จันทพลาบูรณ 

อ.ณัฏฐญาณี  จันทพลาบูรณ 

อ.ปรีชา  พินชุนศร ี

การประชุมวชิาการปญญาภิวฒัน

ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และ

นานาชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 17 

กรกฎาคม 2563 

หลักสูตรนวัตกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 

3. การทองเที่ยวในเขตทหารตามศาสตร

พระราชา : คายจิรประวัติ จังหวัด

นครสวรรค  

 

อ.ชนิษฐา  ใจเปง 

 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

และนานาชาติ  

ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย  

ครั้งที่ 15 : 2562  

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

4. กระบวนทัศนการพัฒนาผูบริหารการศึกษา 

และผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ วารสารการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปที่ 10 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2562) 

5. การบริหารกิจการนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

ดร.รมยรัมภา ณัฐธัญอติรุจ วารสารการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปที่ 10 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2562) 

 

ผลงานวิทยานิพนธ 9 ผลงาน 
 
ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 

1. ภาวะผูนําดานความปลอดภัยและการ

ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในองคกร

สุขภาพ : การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน

ระบบ 

สุทธิชารัตน  จนัติยะ 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีอุตรดิตถ 

ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 

2. ภาวะผูนําและนวตักรรมในองคกรภาครัฐ : 

การทบทวนอยางเปนระบบ 

นิตยา  ถนอมศักดิ์ศรี 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย 

ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

วารสารวิจัยสุขภาพและการ

พยาบาล ปที่ 35 ฉบับที่ 3  

(กันยายน - ธันวาคม 2562) 

 
 



 
ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

3. การพัฒนาตัวชี้วดัพฤติกรรมภาวะผูนาํการ 

เปลี่ยนแปลงหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาล 

เอกชนในประเทศไทย 

นภาพร  สายช ู

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา 

วารสารสาธารณสุขและการ

พัฒนา ปที่ 17 ฉบับที่ 3 

(กันยายน – ธันวาคม 2562) 

4. ประสบการณการจัดการสารสนเทศทาง 

การพยาบาลในองคกรพยาบาลของผูบริหาร

การพยาบาลระดบัตนในโรงพยาบาลสังกัด

สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ

สายวริน  ลาภไพบลูยพงศ 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย 

ดร.กรรณิการ  ฉัตรดอกไมไพร 

วารสารพยาบาลตาํรวจ  

ปที่ 12 ฉบับที่ 1  

(มกราคม – มิถุนายน 2563) 

5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของ

ผูรับบริการจากการพยาบาลในหอผูปวย  

ในในโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคกลาง 

มาลินี  ปนด ี

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและ

ทรวงอก  ปที่ 31 ฉบับที่ 1  

(มกราคม - มิถุนายน 2563) 

6. ภาวะผูนําและความยดึมั่นผูกพนัในงานของ

พยาบาลวชิาชีพ : การทบทวนอยางเปนระบบ  

ชุติกาญจน  บชูากุล 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย 

ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 

วารสารพยาบาลทหารบก 

ปที่ 21 ฉบับที่ 2 

(พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) 

7. Scale Development for Innovation 

Performance in Nursing Organizations  

of Community Hospitals under the 

Ministry of Public Health in Thailand. 

Nitaya  Thanomsaksri  

Prof.Dr. Phechnoy 

Singchangchai 

IJISET - International Journal 

of Innovative Science, 

Engineering & Technology. 

Vol. 7 Issue 3, March 2020 

8. Development of Strategic 

Implementation Indicators for Nursing 

Organizations at Community Hospitals  

in Thailand. 

Jintana Tapin 

Netchanok  Sritoomma 

Suchittra Luangamomlert  

Indian Journal of Public 

Health Research & 

Development, March 2020 

Vol. 11, No. 03 

9. Development of Job Design Indicators 

for Generation Y Nurses at Tertiary Level 

Hospitals under Ministry of Public Health 

in Thailand.  

Porntipa  Suparasri  

Netchanok  Sritoomma 

Suchitra  Luangamonlert 

Indian Journal of Public 

Health Research & 

Development ,March 2020, 

Vol. 11, No. 03 
 
4. คณะคริสตศาสนศาสตร  มีผลงานวิชาการ 1 ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

บทความวิชาการ 

1. การโตแยงความเขาใจเร่ืองการสูญเสียความ

รอด ผานการวิพากษเชิงวาทศิลป (Rhetorical 

Criticism) ในพระธรรมฮีบรู 6:1-12 

อ.ศักดิ์ดา  กิตติวัฒนโชติ  

ดร.วิริยะ  ทิพยวรการกูร 

 

การประชุมนําเสนอผลงาน

วิชาการดานคริสตศาสนศาสตร

แหงประเทศไทย 

วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563  

ณ วิทยาลยัพระคริสตธรรมแมค

กิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 

 



5. สํานักวิชาศึกษาทั่วไป  มีผลงานวิชาการ 3  ผลงาน 
 
ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

บทความวิจัย 

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เร่ือง เซต สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของ

มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม   

อ.วิไลวรรณ  ทองใบออน   

อ.รตินันท  จินดา   

วารสารพฒันาเทคนิคศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ  

ปที่ 32 เลมที่ 114  

(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

2. การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะควบกล้าํตน

ภาษาอังกฤษแบบสองและสามเสียง ของ

นักศึกษาชัน้ปที่หนึง่ของมหาวิทยาลัยเอกชน

แหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

 

อ.ชาคริสต  ยิบพกิุล วารสารการพฒันาชุมชนและ

คุณภาพชีวิต เครือขายบริหาร

การวิจัยภาคเหนือตอนบน 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1  

(มกราคม – เมษายน 2563) 

3. Challenges for Thai Business People 

using English in ASEAN. 

Rungkaew  Phumphoa 

Singhanat  Nomnian 

Kasetsart Journal of 

Social Sciences 

Vol. 40 No 3  

(Sep. – Dec. 2019) 

 

6. ผายสนับสนุนวิชาการ  มีผลงานวิชาการ 2  ผลงาน 
 
ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

ฝายวิจัย มบีทความวิจัย 1 ผลงาน 

1. การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยโดยใชระบบ

สารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน  

แหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

นางเลขา  กบิลสิงห 

อ.วรรณดี  สุทธิศักดิ ์

น.ส.พรทิพย  พงษสวัสดิ ์

วารสาร ปขมท. 

ปที ่9 ฉบับที ่1 

(มกราคม-เมษายน 2563) 

กลุมงานแผน ฝายบริหารทั่วไป  มบีทความวิชาการ 1 ผลงาน  

2. หลักคิดเบื้องตนสําหรับการเขียนเอกสาร

โครงการในสถาบันอุดมศึกษา 

 

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ 

 

วารสาร ปขมท. 

ปที ่9 ฉบับที ่1 

(มกราคม-เมษายน 2563) 

 

 
 
 
 
 
 


