
 
ผลงานทางวิชาการของมหาวทิยาลัยคริสเตียน ปการศึกษา 2561 

จํานวน 79 เรื่อง 

1. คณะพยาบาลศาสตร  มีผลงานวิชาการ จํานวน 29 เรื่อง  

บทความวิจัย 25 เรื่อง บทความวิชาการ 4 เรื่อง 

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 
บทความวิจัย จํานวน 25 เร่ือง  
1) การพัฒนารูปแบบการสงเสรมิพฤติกรรม
สุขภาพในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจากการมี
สวนรวมของครอบครัว : กรณีศึกษาโรงพยาบาล
ดําเนินสะดวกในจงัหวัดราชบุรี 

อ.ดร.นวพร  วุฒิธรรม  
อ.พิมพนิภา  ศรีนพคุณ 
ชุติมา  ศรีนวล 

วารสารพยาบาลสาร  
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
ปที่ 46 ฉบับที่ 2  
(เมษายน – มิถุนายน 2562) 

2) การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารโดยมีชุมชน
เปนฐานสาํหรับการปองกันและควบคุม
โรคติดตอจากสัตวสูคน 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 
ผศ.ดร.วีราพร  ศุทธากรณ 
ศ.ดร.อะเคื้อ  อุณหเลขกะ 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปที่ 25 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2562) 

3) การรับรูประโยชนและอุปสรรคการรับรู
สมรรถนะแหงตน การสนับสนนุทางสงัคมและ
พฤติกรรมการกินเพื่อใหไดคุณคาทางโภชนาการ
และปลอดภัยของสตรีที่อาศัยอยูในเมืองและ
นอกเมือง 

ผศ.อุมาพร  ปุญญโสพรรณ 
รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 
ศ.เกียรติคุณ วิจิตร  ศรีสุพรรณ 
อ.สถิตย  วงศสุรประกิต 
 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
ปที่ 25 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มีนาคม 2562) 

4) การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
ความเครียดของคนไทย 

ดร.พรเพ็ญ  อารีกิจ  
นางสาวจีรวรรณ  กลิ่นหอม 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปที่ 25 ฉบับที่ 2 
(เมษายน – มิถุนายน 2562) 

5) บุคลิกภาพหาองคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอ
ความกรุณาตอตนเองของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 

ผศ.สุปราณ ี แตงวงษ 
อนุรักษ  เรงรัด 
เสาวพงษ  ยมาพัฒน 
วัยวุฑฒ  อยูในศิล 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปที่ 25 ฉบับที่ 2 
(เมษายน – มิถุนายน 2562) 

6) กลุมอาการกอนมีประจําเดือนและตาํรับยา
สมุนไพรที่ใชรักษาซึ่งระบุในคัมภีรมหาโชตรัต 

กชนิภา  สุทธิบุตร 
รศ.อรุณพร  อิฐรัตน 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

ธรรมศาสตรเวชสาร 
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มีนาคม 2562)  

7) Serum lipid, homocysteine, and 
platelet derived growth factor in patients 
with hypertension. 

Patcharaporn  Aree 
Tanyarat  Jomgeow 
Krid  Thongbunjob 
Chiraporn Tachaudomdach 

Journal of Health Research 
Publishing Limited 
(July-August, 2019) 
 

8) ความสัมพันธระหวางการรับรูสมรรถนะ   
แหงตนพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง  
และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูปวย
เบาหวาน ณ โรงพยาบาลทุติยภมูิแหงหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

อ.อนงรักษ  พิมภาวะ 
ผศ.ดร. ศากุล  ชางไม 
อ.อรพรรณ  บุญสม 

วารสารกองการพยาบาล 
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปที่ 46 ฉบบัที่ 2  
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2562) 

9) รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ  
โรคหลอดเลือดสมองตามมิติวัฒนธรรมของ  
กลุมชาติพนัธุไทยทรงดาํ : กรณีศึกษาชุมชนหนึ่ง
ในจังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.นงพิมล  นิมิตรอานันท 
ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช 
อ.จุฑารัตน  ผูพิทักษกลุ 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปที่ 27 ฉบับที่ 2  
(เม.ย. – มิ.ย. 2562)  



 
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

10) รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของภาวะ 
ผูนําการเปลี่ยนแปลงองคกรแหงการเรียนรู
คุณภาพชีวิตการทาํงานกับผลการดําเนินงาน 
ของหอผูปวยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

อ.ดร.ปราณี  มีหาญพงษ 
ผศ.ดร.จันทรจิรา  วงษขมทอง 
อ.สุนียรัตน  บุญศลิป 
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา 
 

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข 
ปที่ 29 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2562) 

11) ปจจัยคดัสรรที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกัน
โรคขอเขาเสื่อมชนิดปฐมภูมิของครูในจังหวัด
นครปฐม 

อ.อุษา  ตันทพงษ 
ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช  
ผศ.ดร.นงพิมล  นิมิตรอานันท 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปที่ 20 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562) 

12) ผลของโปรแกรมการสงเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพตอพฤติกรรมการปองกันโรคความดนั
โลหิตสูงสาํหรับกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  
ที่ชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

รุงนภา  อาระหัง  
รศ สุธีรา  ฮุนตระกูล  
ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช  

วารสารแพทยนาว ี
ปที่ 45 ฉบับที่ 3 
(กันยายน – ธันวาคม 2561) 

13) ผลของโปรแกรมการเสริมพลังในการปองกนั
โรคขอเขาเสื่อมชนิดปฐมภูมิของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบานที่มีภาวะเสี่ยงโรค   
ขอเขาเสื่อมที่ชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดเพชรบุร ี

ภาวิน ี กุลษรเวทย 
รศ.สุธีรา  ฮุนตระกูล 
ผศ.ดร.นงพิมล  นิมิตรอานันท 

วารสารแพทยนาว ี
ปที่ 45 ฉบับที่ 3 
(กนัยายน – ธันวาคม 2561) 

14) ผลของโปรแกรมการเตรียมความพรอม    
เขาสูตําแหนงผูบริหารทางการพยาบาลระดบัตน 
ที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแหงหนึ่ง 

สหัสพร  ยืนบุญ 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย  
อ.ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 

วารสารพยาบาลสาร  
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
ปที่ 46 ฉบับที่ 2  
(เมษายน – มิถุนายน 2562) 

15) ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบม ี 
สวนรวม การเสริมสรางพลังอํานาจในงานและ
ประสิทธผิลของหอผูปวยตามการรับรูของ
ผูบริหารทางการพยาบาลระดับตนโรงพยาบาล
เอกชน   

รุสนีย  ไวยากรณ 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย 
อ.ดร.เบ็ญจวรรณ  พุทธิอังกูร 

วารสารพยาบาลสาร  
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
ปที่ 46 ฉบับที่ 2  
(เมษายน – มิถุนายน 2562) 

16) ผลของโปรแกรมการทํางานเปนทีมคุณภาพ
บริการพยาบาลของหอผูปวยตามการรับรูของ
ผูบริหารทางการพยาบาลระดับตนที่โรงพยาบาล
เอกชนระดับทุติยภูมิแหงหนึ่ง 

พีรยา  คงรอด 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย 
อ.ดร.เบ็ญจวรรณ  พุทธิอังกูร 
 

วารสารพยาบาลสาร  
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
ปที่ 46 ฉบับที่ 2  
(เมษายน – มิถุนายน 2562) 

17) ผลของโปรแกรมลดความเสี่ยงตอการเกิด
แผลที่เทาของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 

กมลวรรณ  วงวาส 
ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 
ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว 

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

18) ผลของโปรแกรมการสนับสนุนดานขอมูล
และอารมณตอความรูสึกไมแนนอนในการ
เจ็บปวยและการเผชิญความเครียดของญาติ    
ในการดูแลผูปวยบาดเจ็บศีรษะ 

สกุลวรรณ  อรามเมือง 
รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกุล 
ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว 

วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร ปที่ 39 ฉบบัที่ 3 
(กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 



 
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

19) ผลของโปรแกรมของสแวนสันตอความ
วิตกกังวลและการรับรูพฤติกรรมการดูแล  
เอ้ืออาทรจากพยาบาลในผูปวยที่ไดรับการ
ผาตัดกระดูกสนัหลังระดบัเอว 

ภัทราวดี  บุตรคุณ 
ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว 
รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกุล 

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

20) ผลของโปรแกรมการสรางเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
รายใหมในชุมชน 

สุพัตรา  เชาวไวย 
ผศ.ดร.นงพิมล  นิมิตรอานันท 
ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช 

วารสารโรงพยาบาลชลบุร ี
ปที่ 44 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2562) 

21) ผลของโปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะ
ของตนตอพฤติกรรมการปองกันการหกลม 
และสมรรถนะทางกายของผูสูงอายุในชุมชน 

วิราพร  สืบสนุทร 
ผศ.ดร.นงพิมล  นิมิตรอานันท 
ดร.กรรณิการ  ฉัตรดอกไมไพร 

วารสารโรงพยาบาลชลบุร ี
ปที่ 44 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2562) 

22) ประสิทธิผลของระบบการบริหารความ
เสี่ยงทางการพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน 
แหงหนึ่งในจังหวัดปทุมธาน ี

นิยตา  ดีอินทร   
รศ.สมพันธ  หิญชีระนันทน 
รศ.สุคนธ  ไขแกว 

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ ปที่ 14 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 

23) องคประกอบของภาวะผูนาํนวัตกรรม
ทางการพยาบาลตามการรับรูของพยาบาล
วิชาชีพ ที่โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งเขต 4 
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  

ลําพู  สนั่นเอ้ือ  
รศ.สุคนธ  ไขแกว   
รศ.สมพันธ  หิญชีระนันทน 

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง 
ประชารักษ  ปที่ 14 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 

24) ปจจัยทํานายการคงอยูในงานของพยาบาล
วิชาชีพกลุมวัยวาย ที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
แหงหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธาน ี

ปฐมา  ธรรมชัยภูมิ   
รศ.สมพันธ  หิญชีระนันทน   
รศ.สุคนธ  ไขแกว  

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ ปที 14 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 

25) ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรู ทักษะ 
และเจตคติของผูบริหารทางการพยาบาล 
ระดับตน ในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
โดยพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลระดบั    
ตติยภูมิแหงหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

สาลี่  แซเบ   
รศ.สมพันธ  หิญชีระนันทน  
รศ.สุคนธ  ไขแกว 

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ ปที ่14 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 

บทความวิชาการ จํานวน 4 เร่ือง  
1) Service Excellence : Strategies for 
Healthcare and Nursing Services 

ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา Indian Journal of Public 
Health Research & 
Development  
ปที่ 9 ฉบับที่ 10 (ต.ค. 2561) 

2) ภาวะผูนําดานนวัตกรรมสําหรับการบริหาร
การพยาบาล 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั วารสารเครือขายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต  ปที่ 6 ฉบับที่ 1  
(มกราคม – เมษายน 2562) 

3) ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุโรคเบาหวาน อ.มณีรัตน  เอ่ียมอนันต วารสารพยาบาลของสมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทย  
ปที่ 68 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มีนาคม 2562) 

4) ขอเสนอเชิงนโยบายเรื่องมาตรการและ
แรงจูงใจใหลดการบริโภคยาสบูในกลุมแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 

อ.ดร.กรรณิการ  ฉัตรดอกไมไพร   
ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ 
สุรินธร  กลัมพากร 

วารสารพยาบาล ปที่ 68 ฉบับที ่2 
(เมษายน - มิถุนายน 2562) 



2. คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลงานทางวิชาการ จํานวน 17 เรื่อง 
    บทความวิจัย 14 เรื่อง และบทความวิชาการ 3 เร่ือง 

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 
บทความวิจัย จํานวน 14 เรื่อง  
1) The Feasibility Determination of 
Risky Severe Complications of Arterial 
Vasculature Regarding the Filler 
Injection Sites at the Tear Trough.  
 

Benrita  Jitaree 
Thirawass  Phumyoo 
Sukanya  Uruwan 
Worapat  Sawatwong 
Liam Mc  Cormick 
Tanvaa  Tansatii 

วารสารนานาชาติ The 
American Society of Plastic 
Surgeons 
เลมที่ 142 ฉบับที่ 5  
(1 พฤศจิกายน 2561) 
 

2) The Study of Coronary Artery 
Aneurysm in Thais : The Cadaveric 
Study. 
 

Vasana  Plakornkul 
Yadaridee  Virarud 
Jantima  Roongruangchai 
Kesorn  Sripaoraya 
Natthaphorn  Kaewchot 

Siriraj Medical Journal,  
Volume 71, (Suppl 1) : 2019 
(January–February, 2019) 

3) The Teratogenic Effects of Caffeine 
on the Development of Chick Embryos. 
 

Jantima  Roongruangchai 
Yadaridee  Virarud 
Vasana  Plakornkul 
Kesorn  Sripaoraya 
Wuttisan  Sangkeaw 
Suphanut  Lumpikanon 

Siriraj Medical Journal, 
Volume 71, (Suppl 1) : 2019 
(January–February, 2019) 

4) Effect of Two Trigram-words 
Displayed at Different Visual Angles on 
Word Recognition Accuracy and 
Reaction Time. 

Aung Soe Moe 
Chailerd  Pichitpornchai  
Kittipun  Arunphalungsanti 

Journal of Physiological and 
Biomedical Sciences 
Volume 32 No.1, 
(January - June 2019)   

5) Behavioral effects of Reading Training 
by leading Visual Cue. 
 

Shohail  Kabir Amin 
Chailerd  Pichitpornchai 
Kittipun  Arunphalungsanti 
 

Proceeding of Graduate 
Research Forum 2019. 
An Academic Conference for 
Graduate Student, 16th and 
23rd May 2019. (G3-09_P) 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

6) การพัฒนาอาหารเสริมจากขาวสังขหยด
เสริมถั่วแดงและพรีไบโอติก 

นายวฒันพล  พลอินทร 
นายสทุัศ  ถาวรยิ่ง 
นายธีรพฒัน  คิดประเสริฐ 
อ.มัณฑนา  วัชรินทรรัตน  
ผศ.ศุภศิษฏ  อรุณรุงสวัสดิ์  

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ 
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

7) Emulsifying properties of conjugates 
formed between whey protein isolate 
and subcritical-water hydrolyzed 
pectin.  
 

Khwanjai  Klinchongkon 
Pramote  Khuwijitjaru 
Shuji  Adachi 
Benjamin  Bindereif 
Heike P.  Karbstein 

Food Hydrocolloids,  
Volume 91, June 2019 

8) Ethanol Precipitation of 
Mannooligosaccharides from Subcritical 
Water-Treated Coconut Meal 
Hydrolysate. 

Khwanjai  Klinchongkon 
Thapanee  Bunyakiat 
Pramote  Khuwijitjaru 
Shuji  Adachi 

Food and Bioprocess 
Technology  
Volume 12, Issue 7,  
July 2019 



 
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

9) การประยุกตอุปกรณไฟสองชนิดสวมศีรษะ
แบบไรสายทางการแพทยโดยสงขอมูลผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ดวยระบบ Wi-Fi 

อ.จารุวรรณ  จันทรกอง 
นายอรรถพันธ  มั่นดอนเรือ 

ประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที ่5 
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

10) Last Mile Delivery : Modes, 
Efficiencies, Sustainability, and Trends. 

Noppakun  Tiwapat 
Choosak  Pornsing 
Peerapop  Jomthong 

Published in : 2018 3rd IEEE 
International Conference on 
Intelligent Transportation 
Engineering (ICITE)  
3 - 5 Sept. 2018 

11) การประยุกตใชกระบวนการลําดับชั้นเชงิ
วิเคราะหในการคัดเลือกผูสงแผนวงจรพิมพ
อิเล็กทรอนิกสของโรงงานอิเล็กทรอนิกส 

อ.พีรภพ  จอมทอง 
ภาณี  เพ็ญโพธิ ์
นพคุณ  ทิวาพัฒน 
ชูศักดิ์  พรสิงห 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2562, 27 (8) ฉบับพิเศษ 
 

12) Estimation of global solar radiation 
from meteorological parameters under 
clear sky condition at Lopburi province 
using artificial neural network.  

P. Choosri 
K. Foobunma 
A. Kongsomlit 
S. Buntoung 

งานประชุมวชิาการฟสิกสระดบัชาติ 
ครั้งที่ 14 ประจําป 2562 ภายใต
รูปแบบงาน "Physics beyond 
disruption society"  
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ  
จ.สงขลา 

13) Estimation of hourly near infrared 
radiation using artificial neural network.  

N. Pratummasoot 
P. Choosri  
S. Buntoung 

งานประชุมวชิาการฟสิกสระดบัชาติ 
ครั้งที่ 14 ประจําป 2562 ภายใต
รูปแบบงาน "Physics beyond 
disruption society" 
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ  
จ.สงขลา 

14) การพัฒนาเคร่ืองดื่มถั่วเมล็ดรวมผาน 
การเพาะงอก 

อ.นิอร  ชุมศรี 
ผศ.ศุภศิษฏ  อรุณรุงสวัสด 
อ.ทวิววรณ  สารีบท 
อ.เกรียงไกร  การชัยศร ี

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 25 ฉบับที่ 3  
(กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

บทความวิชาการ จํานวน 3 เรื่อง  
1) การจินตภาพและการสรางแรงจูงใจ 
กับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 

อ.นวลตอง  อนุตตรังกูร 
อ.รุงฟา  เทียมกลาง 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
ปที่ 25 ฉบับที่ 1  
(มกราคม – มีนาคม 2562) 

2) เปาหมายและความทาทายของระบบดูแล
สุขภาพในยุคประเทศไทย 4.0 

อ.ดร.นวปฎล  กิตติอมรกุล วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
ปที่ 25 ฉบับที่ 1  
(มกราคม – มีนาคม 2562) 

3) การประยุกตใชเทคโนโลยี Big Data, Cloud 
Computing และ5G รวมกับระบบดูแลสุขภาพ 

อ.ดร.นวปฎล  กิตติอมรกุล ประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที ่5 
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 



3. คณะสหวิทยาการ มีผลงานทางวิชาการจํานวน 20 เรื่อง  
   บทความวิจัย 16 เรื่อง บทความวิชาการ 3 เรื่อง และจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง 

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 
บทความวิจัย จํานวน 16 เรื่อง 
1) การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ   
เพื่อการบริหารจัดการดานทะเบียนทรัพยสิน 
มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัด
นครปฐม 

อ.ปรีชา  พินชุนศรี 
น.ส.ฐิติรัตน  จนัทรดารา 
อ.ยุทธเดช  ชอยแสง 
น.ส.ธนิกา  กอสินประเสริฐ 
น.ส.ดวงนภา  บัวสันต 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 25 เลมที่ 2  
(เมษายน – มิถุนายน 2562) 

2) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน     
ของพฤติกรรมการใช M-Commerce       
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

วรพร  เมืองธนชัย 
สุมามาลย  ปานคา 
วรรณวิภา  วงควิไลสกุล 
อ.ดนัยเลิศ  ติยะรัตนาชัย 

ประชุมวชิาการปญญาภิวฒัน
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และการ
ประชุมวชิาการ Smart Logistics 
Conference ครั้งที่ 2 วันศุกรที่ 
5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบนั
การจัดการปญญาภิวฒัน 

3) การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการจัดซื้อจัดจางพัสดมุหาวิทยาลัย
เอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

น.ส.ฐติิรัตน  จันทรดารา  
นายวีระชัย  ภัทรารมย  
นายสุขุม  ปนวิถ ี 
น.ส.พรทิพย  พงษสวัสดิ ์

ประชุมวชิาการระดบัชาติ  
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 

4) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ 
โตะจีนของสมาคมโตะจีนจงัหวัดนครปฐม 

อ.หิรัญญา  กลางนุรักษ 
อ.สงกรานต  กลมสุข 
นายฆีรพชัร  ตัง้ศรีวงษ 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 25 เลมที่ 1  
(มกราคม - มีนาคม 2562) 

5) การมีสวนรวมเพื่อกําหนดสมรรถนะ 
ของเครือขายงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม 

อ.ดร.พัชราภรณ  ดวงชื่น 
น.ส.ลัดดาวรรณ  รุงเรือง 
น.ส.อรพิน  กอวชิรพันธ 
 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 25 เลมที่ 1  
(มกราคม - มีนาคม 2562) 

6) กลยุทธการพัฒนาคุณภาพชวีิตการทํางาน
ของพนักงานสายวชิาการมหาวทิยาลัย
ศิลปากร 
 

ผศ.ประเสรฐิ  อินทรรักษ 
รศ.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ 
อ.สงวน  อินทรรักษ 
 

วารสารเวอรริเดียน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปที ่11 ฉบับที ่3 
(กันยายน – ธันวาคม 2561) 

7) โมเดลสมการโครงสรางของภาวะผูนําของ
หัวหนาหอผูปวยในตามการรับรูของพยาบาล
วิชาชีพและความผูกพนัในงานกบัผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาล
ชุมชน 

วรนุช  วงศเจริญ  
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย  
ผศ.ดร.จันทรจิรา  วงศขมทอง  
อ.ดร.ปราณ ี มีหาญพงษ  
 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปที่ 19 ฉบับที่ 3  
(กันยายน – ธันวาคม 2561) 

8) The Behaviors of Ethical Leadership 
of Division Head Nurses at Advanced 
Hospitals Under Ministry of Public 
Health : A Qualitative Study. 

วลัยนาร ี พรมลา  
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา  
ผศ.ดร.จันทรจิรา  วงษขมทอง  
 

Indian Journal of Public 
Health Research & 
Development  ปที่ 9  
ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2561) 

9) Development of Organizational 
Effectiveness Indicators for Delivery 
Departments at the Secondary Level 
Hospitals affiliated to the Thai Ministry 
of Public Health. 

ดร.นงนภัส  วงษจันทร  
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา  
ผศ.ดร.จันทรจิรา  วงษขมทอง  

Indian Journal of Public 
Health Research & 
Development   
ปที่ 9 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2561) 



 
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

10) โมเดลการบริหารความปลอดภัยขององคกร
การพยาบาล โรงพยาบาลระดับตติยภูมิใน
ประเทศไทย 
 

ดร ลัดดาวรรณ  เสียงออน  
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา  
ผศ.ดร.จันทรจิรา  วงษขมทอง  
ดร ปราณี  มีหาญพงษ  

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน   
ปที่ 24 ฉบับที่ 4 
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 

11) โมเดลความสัมพนัธเชิงโครงสรางของภาวะ
ผูนํากลยุทธ ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรและ
ประสิทธผิลของงานการพยาบาลผูคลอดใน
โรงพยาบาลทุติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ดร.นงนภัส  วงษจันทร  
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา  
ผศ.ดร.จันทรจิรา  วงษขมทอง  
ดร ปราณี  มีหาญพงษ  

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน   
ปที่ 24 ฉบับที่ 4 
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 

12) องคประกอบภาวะผูนําจริยธรรมของหัวหนา
กลุมงานการพยาบาลในโรงพยาบาลศนูย สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

วลัยนาร ี พรมลา 
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมา   
ผศ.ดร.จันทรจิรา วงษขมทอง  

วารสารพยาบาลทหารบก,  
ปที่ 19 ฉบับที่ 3  
(กันยายน-ธันวาคม 2561) 

13) คุณภาพการบริการกับความจงรักภักดีของ
ผูใชบริการ : การทบทวนอยางเปนระบบ 

มาลิน ี ปนดี   
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชัย  
รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารกองการพยาบาล  
ปที่ 46 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2562) 

14) ความสัมพันธเชงิโครงสรางของความผูกพัน
ของพนักงานโรงไฟฟาน้าํ 

กําพล  พาหิระ 
รศ.สุรีย  กาญจนวงศ 
อ.ดร.ไพศาล  จันทรังษ ี

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
ปที่ 25 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มีนาคม 2562) 

15) ตัวกําหนดการกํากับดูแลกจิการที่ดีที่มีตอผล
การดําเนินงานการบริหารดานการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในประเทศไทย 

ธีระ  เทิดพุทธธรรม 
รศ.สุรีย  กาญจนวงศ 
อ.ดร.ไพศาล  จันทรังษ ี

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
ปที่ 25 ฉบับที่ 2 
(เมษายน – มิถุนายน 2562) 

16) ตัวแบบสมการโครงสรางของประสิทธผิล
ของโรงไฟฟาพลังน้าํ 

กําพล  พาหิระ 
รศ.สุรีย  กาญจนวงศ 
อ.ดร.ไพศาล  จันทรังษ ี

วารสารบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
ปที่ 14 ฉบับที่ 2  
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2562) 

บทความวิชาการ 3 เร่ือง 
1) การบัญชีสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงนิและ
ผลกระทบที่ควรรูสําหรับธุรกิจ 

อ.ดร.พิมพาภรณ พึ่งบุญพานิชย  วารสารมหาวิทยาลยัพายัพ 
ปที่ 29 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 

2) คุณภาพการใหบริการที่เปนเลิศกับความ
ประทับใจของผูใชบริการในสถาบันอุดมศึกษา 

อาจารยสุภัสสรา  วิภากูล  วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ปที่ 16 
ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561) 

3) การจัดการเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อสรางความ 
ไดเปรียบในการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย 
 

ผศ.ดร.ไพศาล  จนัทรังษ ี วารสารมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวทิยาลัย 
ราชพฤกษ ฉบับเสริม  
ครบรอบ 12 ป (ธ.ค. 2561) 

จดสิทธบิัตร 1 เรื่อง 
1) จดสิทธิบตัร “เคร่ืองเลียดเสน” อ.นิตยา  เปลงเจริญศิริชัย กรมทรัพยสินทางปญญา 

“เคร่ืองเลียดเสน”  
เลขทีย่ื่นจด 1902002970  
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562 

 



4. คณะคริสตศาสนศาสตร มีผลงานวิชาการ 1 เร่ือง 
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

บทความวิชาการ 
1) พระธรรมโยบกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

อ.เนติ  คูโชติกุล 
 
 

การประชุมนําเสนอผลงานทาง
วิชาการดานคริสตศาสนศาสตร  
แหงประเทศไทย ค.ศ. 2019 
วันที่ 1 ก.พ. 2562 ณ วิทยาลยั 
แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
5. สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มีผลงานวิชาการ 7 เรื่อง บทความวิจัย 4 เรื่อง บทความวิชาการ 3 เร่ือง 

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 
บทความวิจัย 
1) ผลของกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ 
เพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนอังกฤษของ
นักศึกษาชัน้ปที่ 3 มหาวิทยาลัยเอกชน   
แหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.ปรัชมน  อักษรจรุง 
อาจารย รุงแกว  พุมโพธิ ์
 

นําเสนอผลงานทางวชิาการนาชาติ 
โอซากา ประเทศญีปุ่น “Advance 
Nursing and Nursing Practice”   
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2562 

2) การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
โดยใชระบบการจัดการเรียนรู : กรณีศึกษา
วิชาคณิตศาสตรเสริมพื้นฐาน 

อ.ฤทธิศักดิ์  สดคมขํา 
อ.วิไลวรรณ  ทองใบออน 
อ.รตินันท  จินดา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ  
ครั้งที่ 5 "กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและ
ดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ"         
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

3) The Effects of Using Gamification  
in Enhancing the Medical Vocabulary 
Acquisition of English III Nursing 
Students at a Private University in 
Nakhon Pathom. 

Mrs. Ruth Baldoza Castro 
Miss Anna Katrina B. 
Cornista 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
ปที่ 25 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มีนาคม 2562) 

4) Using Communicative Activities to 
Enhance Speaking Ability of Students 
in a Private University in Nakhon 
Pathom. 

Pariyanuch Kimhachandra 
Natthicha  Siangwan 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ   
ครั้งที่ 5 "กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและ
ดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ"  
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

บทความวิชาการ 
1) The Competitive Potential of Two 
Asian Countries : Thailand and 
Vietnam. 
 

ผศ.ดร. ปรัชมน  อักษรจรุง 
 

วารสาร Veridian E-Journal, 
Silpakorn University 
ปที่ 12 ฉบับที่ 3 
(พฤษภาคม - มิถุนายน 2562) 

2) วิเคราะหภาษาในคอลัมภสกูปหนา 1 
หนังสือพิมพไทยรัฐ 

อ.นพวรรณ  เนตรธานนท การประชุมวชิาการระดบัชาติ   
ครั้งที่ 5 "กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและ
ดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ"  
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

3) ประสิทธผิลระหวางเทคนิคการสอน
คําศัพทโดยไมใชบรบิทและใชบริบทตอ 
การเรียนรูศัพท 

อ.ณัฐทิชา  เสียงหวาน วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
ปที่ 25 ฉบับที่ 2 
(เมษายน - มิถุนายน 2562) 



 

6. ฝายสนับสนุนวิชาการ ผลงานวิจัยแลวเสร็จ จํานวน 5 เรื่อง  

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

สํานักศาสนกิจ 

1) ผลของการใชโปรแกรมดนตรีคลาสสิก

ตอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาดนตรี

สากลพืน้ฐานหัวขอการเปาขลุยรีคอรเดอร

ของนักศึกษาปริญญาตรชีั้นปที่ 1 ของ

มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัด

นครปฐม 

ศจ.ดร.พญ.วิจิตรา  อัครพิชญธร 

นายกันต  อิสมนัย ี

นางสาวพรพิมล  จะหล ู

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ปที่ 25 ฉบับที่ 3  

(กรกฎาคม-กันยายน 2562) 

สํานักบริหารบุคคล 

2) การพัฒนาโปรแกรมการจัดการงาน 

นิติกรดานบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน

แหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

นางสาวสุพัตรา  กอบกิจสุขสกุล 

นายเอนก  รุงนาไร 

นางสาวณชัชา  สุธานนัท 

นางสาวรัชดา  วรรณวิศาล 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ  

ครั้งที่ 5 หัวขอ "กาวล้ํานวัตกรรม

วิจัยและดิจิทลัเพื่อสังคมสุขภาพ"  

วันที่ 25 มิถุนายน 2562  

ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ฝายวิจัย 

3) การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย   

โดยใชเทคโนโลยีดจิิทัล ของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม 

นางเลขา  กบิลสิงห 

อาจารยวรรณดี  สุทธิศักดิ ์

นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ ์

แลวเสร็จ 

 

กลุมงานตางประเทศ 

4) ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด

นครปฐม 

นางสาวณพิชา  ตัญญาชัย 

นางสาวสรัญญา  สวุรรรณอัตถ 

นางสาวนันทดิา  แคนอย 

แลวเสร็จ 

 

ฝายวิชาการ 

5) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ    

การสงเสริมเขาสูตําแหนงทางวชิาการ 

มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัด

นครปฐม 

นางสาวประภัสรศิริ  สังกระหวัด 

นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ ์

แลวเสร็จ 

 

 

 


