
 
ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 68 ชื่อเรื่อง 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการ จ านวน 37 ชื่อเรื่อง ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

บทความวิจัย  จ านวน 30 เร่ือง 

1 โปรแกรมการส่งเสริมความฉลาด
ทางสุขภาพส าหรับนักเรียนระดับ 
ประถม ศึกษาท่ีมีน  าหนักตัวเกิน 

อ.ประภาศรี  ภูมิถาวร 
ผศ.ดร.พันเอกหญิง  
นงพิมล นิมิตรอานันท์ 
อ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช 

วารสารโรงพยาบาลชลบรุ ี
ปีท่ี 42  ฉบับท่ี 2  
(พ.ค. – ส.ค. 2560) 

0.80 

2 ผลของโปรแกรมการป้องกันปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ในผู้ป่วยภาวะวิกฤติในหอผู้ป่วยหนัก
ที่โรงพยาบาลระดบัตตยิภูมิแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดกาญจนบุร ี

อ. กนกวรรณ กาญจนฉายะ 
รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกลุ 
ผศ.ดร.ทิพา ต่อสกลุแก้ว 
 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 3  
(ก.ค. – ก.ย. 2560) 

0.80 

3 การสื่อสารการเตือนโรคหลอดเลือด
หัวใจ : กรณีศึกษาชุมชนสะแกราย 
จังหวัดนครปฐม 

อ.ลัดดาวรรณ  เสยีงอ่อน 
อ.ณัฐพร  คุณโน 
อ.กนกวรรณ  ชัยสิทธ์ิสงวน 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 
ปีท่ี 4 (2) ก.ค.-ธ.ค. 2560 

0.40 

4 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของครบครัวด้านโภชนาการในหญิง
ตั งครรภ์วัยรุ่น : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 

อ.ดร.นวพร  วุฒิธรรม 
อ.ดร.พรทิพย์  กวินสุพร 
นางเกสรวี  ละม้ายสกุล 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 3  
(ก.ค. - ก.ย. 2560) 

0.80 

5 ภาระการดูแลลุคณุภาพชีวิตของ
ผู้ดูแลเด็กโรคหอบหดืในโรงพยาบาล
ตติยภมูิแห่งหน่ึงในจังหวัด
สมุทรสาคร 

อ.ชุติมา  ดาวล้อม 
อ.ภณิชชา  จงสุภางค์กุล 
อ.ทิพวัลย์  ธีรสิรโิรจน ์

วารสารพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 
ปีท่ี 4 (2) ก.ค.-ธ.ค. 2560 

0.40 

6 ผลของโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมโดยใช้แนวคิดการบรรลุ
จุดมุ่งหมายต่อความวติกกังวล และ
ความร่วมมือในการผ่าตัดต้อ ที่
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึง่ 

อ.ศศิธร  สุทธิสนธิ ์
ผศ.ดร.ทิพา  ต่อสกุลแก้ว 
รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกลุ 
 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 1  
(ม.ค. – มี.ค. 2561) 

0.80 

7 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
ของนักศึกษาพยาบาล 

อ.ดร.ปณุยนุช  พิมใจใส 
อ.นงนภัส  วงษ์จันทร 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 1 
(ม.ค. - เม.ย. 2561) 

0.80 



 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

8 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความ
ฉลาดทางสุขภาพของอาสา สมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

อ.ชินตา  เตชะวิจิตรจาร ุ
อ.อัจฉรา  ศรีสภุรกรกุล 
นางสุทัตตา  ช้างเทศ 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปีท่ี 19 ฉบับพิเศษ 
(เม.ย. พ.ศ. 2561) 

0.80 

9 The Effects of Online-based 
Reviews and Exercises in Nursing 
Process and Basic Health 
Assessment course Among the 
Bachelor Nursing Science 
Students at a Private University 
in Nakhon Pathom Province. 

Mrs. Orapan  
Boonsom 
Ms. Sarah Jane Racal 

น าเสนอในการประชุม
International Conference 
on Applied Science and 
Health, No.03, 2018 

0.40 

10 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการของ
ผู้ป่วยนรเีวชหลังผ่าตัดทางหน้าท้องต่อ
อาการปวดหลังผ่าตดัและอาการทอ้ง 
อืดที่โรงพยาบาลระดับตตยิภูมิแหง่หนึ่ง 

อ.วิริยา  ศิลา 
ผศ.ดร.ทิพา ต่อสกลุแก้ว 
รศ.ดร.วีนัส ลีฬหกุล 
 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 2  
(เม.ย. – มิ.ย. 2561) 

0.80 

11 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแบบผสมผสานต่อพฤตกิรรม
การจัดการตนเอง และระดับภาวะ
สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่โรงพยาบาล
ระดับตติยภูม ิ

อ.จินตนา  สีด ี
รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกลุ 
ผศ.ดร.ทิพา ต่อสกลุแก้ว 
 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 2  
(เม.ย. – มิ.ย. 2561) 

0.80 

12 การศึกษาปรากฏการณ์การบริหาร
ความปลอดภัยขององค์การพยาบาล 
ในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข   

อ.ลัดดาวรรณ เสยีงอ่อน  
อ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา  
อ.ดร.ปราณี มีหาญพงษ์ 

วารสารพยาบาลทหารบก  
ปีที 19 (ฉบับพิเศษ)  
(เมษายน พ.ศ. 2561) 

0.80 

13 ผลของโปรแกรมการดูแลแบบร่วมกัน
ของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อการป้องกัน
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลระดับทุตยิภูมิ
แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุร ี

อ.สิริรตัน์  สุขอร่าม 
ผศ.ดร.พันเอกหญิง  
นงพิมล นิมิตรอานันท์ 
อ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช 

วารสารพยาบาลทหารบก  
ปีที 19 (ฉบับพิเศษ)  
(เมษายน พ.ศ. 2561) 

0.80 

14 ความต้องการของผู้ดูแลในการดูแล 
เด็กโรคหอบหืดที่โรงพยาบาลระดบั
ตติยภมูิแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร 

อ.ทิพวัลย์  ธีรสิรโิรจน ์
อ.สุภาพร  เชยชิด 
อ.ภณิชชา  จงสุภางค์กุล 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 
ปีท่ี 5 (1) ม.ค.-มิ.ย. 2561 

0.40 

15 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการวารสารพยาบาลศาสตร ์

นางธัญญรัตน์  หวานแท้ 
นางสาวชุติมา  อ่ าโต 
อ.ดร.ปณุยนุช  พิมใจใส 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 
ปีท่ี 5 (1) ม.ค.-มิ.ย. 2561 

0.40 



 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

16 ปัจจัยท านายการปฏิบัตปิ้องกัน
อาการชักในเด็กของผู้ดูแล 
 

อ.ณัฐนรี  อนุกูลวรรธกะ 
อ.พัชราภรณ์  อารีย ์
อ.สุธิศา  ล่ามช้าง 

พยาบาลสาร, ปีท่ี 44 ฉบับท่ี 4 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

0.80 

17 ผลของโปรแกรมการเสริมพลัง
ครอบครัวต่อความสามารถในการ
ป้องกันการหกล้มของผูสู้งอาย ุ

ภัณฑลิา ผ่องอ าไพ 
อ.ดร.ศศิธร รุจนเวช  
รศ.สุธรีา ฮุ่นตระกลู   

วารสารแพทย์นาว ี 
ปีท่ี 45 ฉบับท่ี 2  
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) 

0.80 

18 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสรมิ
สุขภาพของครูกลุม่เสี่ยงโรคข้อเขา่
เสื่อม ในเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ผศ.พ.อ.หญิง ดร. นงพิมล 
นิมิตรอานันท์   
อ.ดร.ศศิธร รุจนเวช  
รศ.สมคิด โพธิชนะพันธ์ 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์      
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 1  
(มกราคม – มีนาคม 2561) 

0.80 

19 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการ
เหนื่อยล้าด้วยการเดินออกก าลังกาย
ร่วมกับการสวดมนต์บ าบัดต่อคุณ 
ภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม 

ณัชนรี ลพสุนทร 
ผศ.พ.อ.หญิง ดร.นงพิมล 
นิมิตรอานันท์   
รศ.สุธรีา ฮุ่นตระกลู 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปีท่ี 19 ฉบับพิเศษ  
(เมษายน 2561) 

0.80 

20 ผลของโปรแกรมสมาธิบ าบดัตามวิถี
พุทธต่อความสุขในชีวิตผูสู้งอายุท่ี
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

รพีพร ฤาเดช 
ผศ.พ.อ.หญิง ดร.นงพิมล 
นิมิตรอานันท์   
อ.ดร.ศศิธร รุจนเวช 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปีท่ี 19 ฉบับพิเศษ  
(เมษายน 2561) 

0.80 

21 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง
ด้านการใช้ยาอย่างเคร่งครัดในผู้ปว่ย
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ท่ี
คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธาน ี

ดุษนฤภา ภาคปยิวัชร ์
ผศ.พ.อ.หญิง ดร.นงพิมล 
นิมิตรอานันท์   
รศ.สุธรีา  ฮุ่นตระกลู  

วารสารแพทย์นาว ี
ปีท่ี 45 ฉบับท่ี 2  
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) 

0.80 

22 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในครอบครัวต่อการ
ลดความวติกกังวลในการดูแลผู้ป่วย 
ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนกั  
ที่โรงพยาบาลระดบัตตยิภูม ิ

อัจฉราภรณ์  บุญเมือง  
ผศ.ดร.ทิพา  ต่อสกุลแก้ว 
รศ.ดร. วีนัส  ลีฬหกลุ        

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 24 ฉบับที่ 3   
(กรกฎาคม-กันยายน 2561)   

0.80 

23 ผลของโปรแกรมป้องกันการกลับเป็น
ซ  าส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ที่โรงพยาบาลระดบัตตยิภูมิแห่งหนึ่ง  
ในจังหวัดนครปฐม 

จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์   
ผศ.ดร.ทิพา  ต่อสกุลแก้ว 
รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกลุ   

วารสารสมาคมโรคหลอดเลือด
สมองไทย 
ปีท่ี 17 ฉบับที่ 2 
(พ.ค. – ส.ค. พ.ศ. 2561)   

0.60 

24 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการมองโลกต่อคุณภาพ
ชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง โรงพยาบาลระดับตตยิ
ภูมิแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 

กฤษนารี  แย้มเพ็ง  
ผศ.ดร.ศากุล  ช่างไม้   
ผศ.ดร.ทิพา  ต่อสกุลแก้ว  

วารสารกองการพยาบาล 
ปีท่ี 45 ฉบับ 2  
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)   
 

0.80 



 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

25  ประสิทธิผลของโปรแกรมการ
สื่อสารในการรับและส่งเวรทางการ
พยาบาลด้วยเอสบาร์ที่โรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดส านกั
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร   

กรรณิกา ธนไพโรจน์  
รศ.สมพันธ์  หิญชีระนันทน ์
รศ.สุคนธ์  ไข่แก้ว   

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์  
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม – มิถุนายน 2561) 
 

0.60 

26 ผลของโปรแกรมการเรยีนรู้แบบมี
ส่วนร่วมต่อความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานของผูต้รวจการ
พยาบาลนอกเวลาราชการ ท่ี
โรงพยาบาลระดับตตยิภูมิแห่งหนึ่ง 
สังกัดส านักการแพทย์  
กรุงเทพมหานคร 

นุศริน  โกสีย์วงศานนท์  
รศ.สุคนธ์  ไข่แก้ว  
อ.ดร.เบญ็จวรรณ พุทธิอังกูร  

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์  
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม – มิถุนายน 2561) 
 

0.60 

27 การบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิที่
มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของหอ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
แห่งหนึ่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร 

สมส่วน สว่าง   
รศ.สุคนธ์  ไข่แก้ว 

วารสารวชิรสารการพยาบาล 
ปีท่ี 20 ฉบับที่ 1  
(มกราคม – มิถุนายน 2561) 
 

0.80 

28 ผลของโปรแกรมการวางแผน
จ าหน่ายร่วมกับให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการดูแลผูป้่วยเจาะคอ ต่อ
ความรู้ความสามารถของผู้ดูแล
ผู้ป่วยเจาะคอ และความพึงพอใจ
ของผู้ดูแลในหอผู้ป่วย ตา หู คอ 
จมูก โรงพยาบาลสงขลา 

กิ่งกาญจน์  ชุ่มจ ารัส  
รศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย  

วารสารเครือข่ายวิทยาลยั
พยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต ้ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม - เมษายน 2561) 
 

0.80 

29 การเปรยีบเทียบประสิทธิผลการจดั
ตารางการท างานของพยาบาล
วิชาชีพ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
แห่งหนึ่ง ในสังกัดกรุงเทพมหานคร   

นงเยาว์  นาคงาม  
รศ.สมพันธ์  หิญชีระนันทน์ 
รศ.สุคนธ์  ไข่แก้ว  

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 3   
(กรกฎาคม - กันยายน 2561)   

0.80 

30 ผลการใช้แนวปฏิบัติการดูแลตนเอง
ร่วมกับการวางแผนการจ าหน่ายตอ่
ความสามารถในการจดัการความ
ปวดด้วยตนเองของผู้ป่วยผ่าตดั
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมในหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลสงขลา   

ศุภพร  ศรีพิมาน   
ศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย    

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน  
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)   

0.40 



 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

บทความวิชาการ  จ านวน 7 เร่ือง  

1 การเตรียมจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล : แนวคิดและแนว
ปฏิบัติทางการพยาบาล 

ผศ.ดร.พันเอกหญิง นงพิมล 
นิมิตรอานันท์ 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 3  
(ก.ค.-ก.ย. 2560) 

0.80 

2 การพยาบาลหญิงตั งครรภ์ที่มี
ภาวะโลหิตจางจากการขาด 
ธาตุเหล็ก 

อ.ดร.นวพร  วุฒิธรรม 
อ.ดร.ปณุยนุช  พิมใจใส 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 1 
(ม.ค.-มี.ค. 2561) 

0.80 

3 ความรอบรู้ทางสุขภาพ : 
กุญแจส าคญัสู่พฤติกรรม
สุขภาพและผลลัพธ์สุขภาพท่ีด ี

อ.ชินตา  เตชะวิจิตรจาร ุ วารสารพยาบาลทหารบก 
ปีท่ี 19 ฉบับพิเศษ 
(เม.ย. พ.ศ. 2561) 

0.80 

4 การจัดการตนเองของผู้เป็น
เบาหวาน 

ผศ.ดร.ศากุล  ช่างไม ้ วารสารพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2  
(ก.ค.-ธ.ค. 2560) 

0.40 

5 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการ
เรียนการสอนทางการพยาบาล 

รศ.ดร.พัชราภรณ์  อารีย ์ วารสารพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2  
(ก.ค.-ธ.ค. 2560) 

0.40 

6 การตรวจสอบคณุภาพของ
เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล 
 

อ.ดร.ปราณี  มีหาญพงษ์ 
อ.ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 1 
(ม.ค.-เม.ย. 2561) 

0.80 

7 ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน 

อ.มณีรตัน์  เอี่ยมอนันต ์ วารสารพยาบาล สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
ปีท่ี 67 ฉบับท่ี 2 
(เม.ย. - มิ.ย. 61) 

0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลงานทางวิชาการ จ านวน 12 เรื่อง 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
บทความวิจัย จ านวน  9 เร่ือง  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร  

1 Effect of Rice berry drink 
on blood sugar in elderly 
adults.  

อ.ศุภศิษฏ  อรุณรงุสวัสดิ ์
อ.นิอร  ชุมศรี 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 3  
(กค. - กย. 2561) 

0.80 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
2 Brain Processing (Auditory 

Event-Related Potential) of 
Stressed Versus 
Unstressed Words in Thai 
Speech 

อ.ดร.กิตติพันธ์ุ  
อรุณพลังสันต ิ
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  
พิชิตพรชัย 

SAGE Journals Online, 
Perceptual and Motor,  
First Published August 16, 
2018 

1.00 

3 ผลของการปรับระยะห่างของ
แป้นพิมพ์ตามหลักการยศาสตร ์
ต่ออาการปวดบ่าไหล่ในพนัก 
งานออฟฟิศอายุ 16 – 35 ปี 

อ.ทิพย์สุดา  บานแย้ม 
อ.ณัฏฐาพร  แก้วโชต ิ

 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 3  
(ก.ค. - ก.ย. 2560) 

0.80 

4 Morinda cirifolia L. Leaf 
Extract Protects against 
Cerebral Ischemia and 
Osteoporosis in an In Vivo 
Experimental Model of 
Menopause. 

Jintanaporn Wattanathorn  
Cholathip Thipkaew 
Wipawee Thukham-mee, 
Supaporn Muchimapura 
Panakaporn Wannanon 
Terdthai Tong-un 

Oxidative Medicine and 
Cellular Longevity 
Volume 2018 (3) 
(1-13 · March 2018) 

1.00 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
5 Quantum Oscillation of 

Conductance and Negative 
tunneling Magneto 
resistance in Velocity-
Modulated Graphene  
Spin-Valve Device 

Husnul Fuad Zein 
Wachiraporn Choopan 
Phitsini Suvarnaphaet  
Watchara Liewrian 

Journal of Physics : 
Conference Series (JPCS). 
901 (2017). 
 

1.00 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  
6 เครื่องต้นแบบเครื่องนวดหัวใจ 

กู้ชีพอัตโนมัติส าหรับสุนัข 
ขนาดกลาง 

อ.ดร.นวปฎล  กิตติอมรกุล ประชุมวิชาการระดับชาตเิรื่อง 
“การวิจัยและสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมความ 
สามารถในการแข่งขันยุคสังคม
ดิจิทัล” วันท่ี 26 มิถุนายน 
2561 มหาวิทยาลัยครสิเตียน 

0.20 



 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
7 A Development of Portable 

Fluid Warmer for Surgical 
Hypothermia Patient. 

อ.ดร.นวปฎล  กิตติอมรกุล International Journal of 
Applied Biomedical 
Engineering. 
(Vol.11, No.2, 2018) 

0.80 

8 The Supplier Selection by 
Analytic Hierarchy Process 
Case Study of Sample 
Electronics Manufacturer. 

ภาณี  เพ็ญโพธิ ์
อ.พีรภพ  จอมทอง 

The 3rd National RMUTR 
Conference : The 
Integration of Knowledge 
for Sustainable Society, 
Thailand, (18-20 July 2018) 

0.20 

9 The Readiness of Thai Auto 
Parts Manufacturers for 
Electric Vehicle Production :  
A Case of Suspension System 
Manufacturers. 

อ.พีรภพ  จอมทอง 
ภริตา ดิษฐ มาล ี
ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์ 
ชูศักดิ์ พรสิงห ์

Thammasat University 
Journal: Thai Journal of 
Science and Technology, 
Vol.26 No.8 (Supplement 
Issue 2018)        

0.80 

บทความวิชาการ 3 เร่ือง  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย  

1 การออกก าลังกายและการควบคุม
น  าหนักเพื่อป้องกันการเกิดโรคอ้วน
และโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอย 
ของร่างกาย 

อ.เทอดธรรม  ชาวไร ่
อ.ธวัชชัย  สุกใส 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 3  
(ก.ค. - ก.ย. 2560) 

0.80 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
2 เทคโนโลยีที่ใช้รักษาออฟฟิศ 

ซินโดรม 
อ.มัณฑนา วัชรินทรร์ัตน์  
อ.ธนัชพร คงไชย 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนปี
ที่ 24 ฉบับท่ี 3  
(ก.ค. - ก.ย. 2561) 

0.80 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  

3 Effects of coconut oil 
consumption on blood lipid 
profile. 

อ.ทับกฤช  ขุมทรัพย์ 
อ.รัชฎาพร  แก้วสีงาม  
 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 3 
(ก.ค. - ก.ย. 2561) 

0.80 

 
 
 
 
 
 
 



คณะสหวิทยาการ มีผลงานทางวิชาการจ านวน 17 ช่ือเรื่อง  
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผลงานทางวิชาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย 
ผลงานวิจัย   

1 การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเกี่ยวกับ
การจัดการห้องเรยีนและหอ้งประชุมของ
มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง 

อ.นิตยา  เปล่งเจริญศริิชัย 
นาง นุชรี  สาระพล 
นาย ธนพัฒน์  คงใจดี 
น.ส. พรทิพย์  พงษ์สวัสดิ ์

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 3  
(กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

0.80 

บทความวิชาการ 
2 การประยุกต์ใช้แอนิเมชันส าหรับเดก็    อ.วรรณวภิา  วงศ์วิไลสกุล 

อ.ดนัยเลศิ  ติยะรัตนาชัย 
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 2  
(เมษายน – มิถุนายน 2561) 

0.80 

2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ผลงานวิจัย 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการเงินของมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

อาจารยล์ าไพ  จุ่นเจมิ 
นายชัยยะ  พุกโฉมงาม 
นางสาวสุนันท์  ปาคา 
นางสาวกานศิตาง วงษ์แก้ว 

รายงานประมวลการประชุม
วิชาการระดับชาติฯ  
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน  
วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 

0.20 

2 การพัฒนาระบบบญัชีส าหรับธุรกจิค้า
ปลีกขนาดเล็กในจังหวัดนครปฐม   

อ.ธัญลักษณ์  อนันต์พนากุล 
อ.นภา  นาคแย้ม 
นายกิตติพศ  วรรณรังษี 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 3 
(กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

0.80 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความ 

ส าเรจ็ในการด าเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิผลของคณะวิชาและฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

อาจารยส์ุภัสสรา  วิภากูล 
นายอิทธิพร  ข าประเสริฐ 
นางสาวนันทิดา  แคน้อย 

 รายงานประมวลการประชุม   
 วิชาการระดับชาตฯิ  
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
 วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 

0.20 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
4 Stress Level and coping 

Patterns of Nursing Students in 
an International Program 
Practicum 

อ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา 
อ.น  าฝน  ปฏิการมณฑล 

วารสาร Malaysian Journal 
of Nursing  
(Vol. 9 (2) October 2017) 

1.00 

 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

5 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของ
พยาบาลวิชาชีพเจนเนอเรชั่นวาย 
โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

อ.ดร.ปราณี  มีหาญพงษ์ 
อ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา  
นางสาวสุนียร์ัตน์  บุญศลิป ์

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข  
ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 3  
(กันยายน – ธันวาคม 2560)  
 

0.80 

6 โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงการสร้างความรู้ 
และผลการด าเนินงานการจัดการ
นวัตกรรม ของหอผู้ป่วย โรงพยาบาล
ชุมชน 

กัญญาวณี์  โมกขาว 
รศ.ดร.สุจติรา เหลืองอมรเลิศ  
รศ.ดร.นงลักษณ์ จินตนาดลิก  
อ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา  

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข  
ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 3  
(กันยายน – ธันวาคม 2560) 

0.80  

7 การพัฒนาเครื่องมือวัดการด าเนิน 
การบริหารกลยุทธ์ขององค์การ
พยาบาลในโรงพยาบาลทหารบก 

ณิชาภา  ยนจอหอ  
รศ.ดร.สุจติรา เหลืองอมรเลิศ  
รศ.ดร.นงลักษณ์ จินตนาดลิก  

วารสารพยาบาลทหารบก   
ปีท่ี 19 (ฉบับพิเศษ)  
(เมษายน พ.ศ. 2561) 

0.80 

8 การขับเคลื่อนโครงการเพื่อลดการ
ตั งครรภ์ของวัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล 
จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษา 
 

อ.ดร.ชุติวรรณ ปรุินทราภิบาล 
อ.พิมพิศา  ศักดิ์สองเมือง  
ผศ.ปุญญาภา  รุ่งปติะรังส ี
อ.กนกวรรณ  หวนศรี  
ศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 

วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร ์
ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 2  
(เมษายน - มิถุนายน 2561)  
 

0.80 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน  
9 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

นวัตกรรมทางธุรกจิที่มีต่อ
ประสิทธิผลองค์การของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

อ.ดร.ชิษณุพงศ์  ทองพวง 
อ.ดร.สมานใจ  ขันทีท้าว 
อ.ดร.อภินันต์  อันทวีสิน 
อ.รัศมี  ลักขณาวรรณพร 

 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
 ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 3 
 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

0.80 

บทความวิชาการ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

1 ศิลปกรรมและโบราณสถานสมัย
อยุธยาในจังหวัดเพชรบุรสี าหรับ
มัคคุเทศก์ 

อ.สงกรานต์  กลมสุข วารสารมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

0.80 

2 ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
สาธารณรัฐมัลดีฟส ์

อ.ปัญจพร  ธนาวชิรานันท์ 
อ.กิ่งกนก  เสาวภาวงศ์ 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 3  
(กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

0.80 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
3 บทบาทของพยาบาลกับการรักษา

ขั นต้นและดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ปว่ย 
ที่ถูกงูพิษกัด  

อ.ชัชวาล  วงศ์สารี 
อ.จารี  ศรีพารตัน์   

 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน   
 ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 3  
 (กรกฎาคม–กันยายน 2561) 

0.80 

 
 



ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานทางวิชาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน  
4 เปลี่ยนมุมมองการบริหารองค์กร

การศึกษาในโลก Disruptive 
อ.ดร.พัชราภรณ์  ดวงช่ืน วารสารการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2  
(มกราคม– มิถุนายน 2561) 

0.60 

5 บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการ
จัดการความเสีย่งขององค์กรในยุคไทย
แลนด์ 4.0  

อ.ดร.พัชราภรณ์  ดวงช่ืน  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
 ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 4  
 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

0.80 

6 ผู้น าองค์กรในโลก VUCA อ.ดร.พัชราภรณ์  ดวงช่ืน  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
 ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 3  
 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

0.80 

 
คณะคริสตศาสนศาสตร ์จ านวน 2 ช่ือเรื่อง ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิขาการ เจ้าของผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

บทความวิจัย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ 

 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยฝ่าย
วิญญาณกับความฉลาดทางจิต
วิญญาณของนักศึกษาในสถาบันคริสต์
ศาสนศาสตร:์ กรณศีึกษา วิทยาลยั
พระครสิต์ธรรมแมคกิลวารี และ
สถาบันกรุงเทพครสิตศาสนศาสตร์ 

อ.ดร.สกุณี  เกรยีงชัยพร  
(มหาวิทยาลัยพายัพ) 
อ.ว่าท่ี ร.ต.สาณุรักษ์  
ฟ่องวาริน 
 

วารสารวิชาการวิทยาลยั 
แสงธรรม (TCI 1)  
ISSN 1906-5078  
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2  
(ก.ค. – ธ.ค. 2560)  

0.80 

2 การวิเคราะหผ์ลของการเตรียม
สอบแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระ
คัมภีร์ที่มตี่อความยดึมั่นผูกพันในการ
อ่านพระครสิตธรรมคมัภรี์และ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักเรียนผู้
เข้าสอบแข่งขัน : การวิจัยแบบผสม
ระยะที่ 1 โดยใช้วิจัยเขิงคุณภาพเพื่อ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย”  

อ.ว่าท่ี ร.ต.สาณุรักษ์  
ฟ่องวาริน 
อ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกรู 
 

การประชุมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการด้านครสิต์ศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2018  
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018  
ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรม 
แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ  

0.20 

 


