
ผลงานวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปการศึกษา 2563 

 

1. คณะพยาบาลศาสตร  จํานวน 36 เรื่อง จําแนกเปน บทความวิจัย 22 ผลงาน และบทความวิชาการ 14 ผลงาน 
 

 1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

ผลงานวิจัยของอาจารย จํานวน 10 ผลงาน 

1) เปรียบเทียบภาวะซึมเศราของ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที ่4 

ระหวางหลักสูตรไทยและหลักสตูร

นานาชาต ิ

ดร.บําเพ็ญ  พงศเพชรดิถ 

อ.นารีรัตน  ปยะชัยวฒุ ิ

วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน  

ปที่ 10 ฉบับที ่2, น.56-69  

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) 

2) คณุภาพชีวิตการทาํงานของ

พยาบาลจบใหม 

 

ดร.ปุณยนุช  พิมใจใส 

อ.มัณฑนา  เทวาโภคิณกุล 

อ.รุงอรุณ  พุมเจริญ 

วารสารพยาบาลทหารบก 

ปที่ 22 ฉบับที่ 1, น.254-263 

(มกราคม-เมษายน 2564) 

3) ปจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธกับ

ความรอบรูทางสุขภาพในการ

ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ

ผูปวยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 

ดร.นวพร  วุฒิธรรม 

อ.พิมพนิภา ศรีนพคุณ 

นายฐิติวชัร วารีรัตนถาวร 

วารสารพยาบาลทหารบก 

ปที่ 22 ฉบับที่ 2, น.252-259  

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 

4) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนเร่ืองการแปลผลระดบัแกสใน

เลือดแดงของนักเรียนหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

เอกชนแหงหนึ่ง   

อ.วิไลวรรณ  ตรีถ่ิน 

อ.มณีรัตน  เอ่ียมอนันต 

อ.เมธาวี  ดวงจินดา 

อ.พรทิพย  จอกกระจาย 

Dr.Vincent  Gattud 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 26 ฉบับที่ 3, น.24-35 

(กรกฎาคม-กันยายน 2563) 

 

5) ปจจัยทาํนายการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดานความคลาดเคลื่อน

ทางยาในผูปวยเด็กของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลระดบัตติยภมูิ 

ในจังหวัดสุพรรณบุร ี

อ.ศศิกาญจน  ยนพันธ 

อ.จิรัชญา  แยมพราย 

อ.ปาลมวีนัฐ  กิ่งทอง 

วารสารพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 7 ฉบับที่ 2, น.31-45 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

6) แบบแผนการดําเนนิชีวติที่มีความ 

สัมพันธกับการเกิดภาวะเมตาบอลิก 

ซินโดรม ในกลุมประชาชนที่อาศัย

อยูในตําบลโคกพระเจดีย อ.นครชัย

ศรี จังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม  

มนตทิพา  เทพเทียมทัศน 

(พยาบาลวชิาชีพ  

รพ.สต.โคกพระเจดีย) 

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

ปที่ 16 ฉบับที่ 2 ,น.24-41 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

 
 

 



 
ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

7) การออกกําลังกายแบบกาวตามตาราง

เพื่อปองกันการหกลมของผูสูงอายุใน

ชุมชน : การวิเคราะหวรรณกรรม 

ผศ.พอ.หญิง ดร.นงพิมล  

นิมิตรอานันท 

สุพัตรา  เชาวไวย  

วิราพร  สืบสนุทร 

วารสารแพทยนาว ี

ปที่ 48 ฉบับที่ 1, น.23-36.  

(มกราคม-เมษายน 2564) 

8) สถานการณการจางพยาบาลเกษียณ 

อายุในโรงพยาบาลสงักัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รศ.ดร.วันเพ็ญ  แกวปาน 

ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

สุรินธร  กลัมพากร 

จุฑาธปิ  ศีลบุตร 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  

ปที1่4 ฉบับที่ 4, น.417-430 

(ตุลาคม-ธนัวาคม 2563) 

9) Development of an Assessment 

Tool of Menstrual-Cycle-

Related Signs and Symptoms 

Based on Thai Traditional 

Medicine Principles for 

Evaluation of Women’s Health. 

 

Kodchanipha Sutthibut 

Arunporn  Itharat Phechnoy 

Singchungchai  

Preecha  Wanichsetakul 

Weerachai Ipatrattanaseree  

Buncha  Ooraikul 

Neal M. Davies 

Evidence-Based 

Complementary and 

Alternative Medicine 

Volume 2021, P.1-16 

Special Issue  

(21 May 2021) 

10) The components of strategic 

leadership competencies of chief 

nurse executives in private 

hospitals in Thailand  

 

Netchanok Sritoomma 

Janjira Wongkhomthong 

 

Journal of Nursing 

Management 2021 

online : 04 May 2021 

https://doi.org/10.1111/jonm.

13361 P.1-9 

ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา 12 ผลงาน 

1) ผลของโปรแกรมสงเสริมการรับรู

ความเชื่อดานสุขภาพตอพฤติกรรม

การปองกันโรคหลอดเลือดสมองและ

การรับรูประโยชนของการคงไวซึ่ง

พฤติกรรมในผูสูงอายุกลุมเสี่ยง 

ทิตาวดี  สงิหโค 

ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 

ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว 

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง 

ประชารักษ 

ปที่ 16 ฉบับที่ 2, น.42-60 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

2) ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองตอ

ความรู พฤติกรรมการจัดการตนเอง

และการเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบใน

ผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการลางไต

ทางชองทอง 

จุฑามาส  พรมใจมั่น 

ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 

ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว 

วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 7 ฉบับที่ 2, น.1-15 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

3) ผลของโปรแกรมการสงเสริมการ

เปลี่ยนผานตอความมั่นใจและการ

เผชิญปญหาในการเปลี่ยนผานของ

ภาวะสุขภาพ ในผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองตีบที่เปนครั้งแรก 

โบตั๋น  บุญฮู 

ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว 

ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 

 

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและ 

ทรวงอก   

ปที่31 ฉบับที่ 1, น.187-204 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

 

 



 
ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

4) ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองตอ

พฤติกรรมการบริโภคน้ําตาลและ 

ระดับน้าํตาลในเลือดของสตรีที่เปน

เบาหวานขณะตั้งครรภในชุมชน 

จังหวัดสมุทรสาคร 

รัตติยา ดุลยมหากาํธร  

ผศ. พอ.หญิง ดร.นงพิมล  

นิมิตรอานันท 

ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช  

 

วารสารพยาบาลทหารบก 

ปที่ 21 ฉบับที่ 3, น.306-315 

(กันยายน - ธันวาคม 2563) 

5) ผลของโปรแกรมการสงเสริมความ

รอบรูดานสุขภาพตอความรอบรูดาน

สุขภาพและพฤติกรรมการปองกันโรค 

ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที่ 2  

ในชุมชนแหงหนึ่ง จังหวัดสมทุรสาคร 

อัจฉรา  จิตรใจเย็น 

ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช  

ผศ. พอ.หญิง ดร.นงพิมล น ิ

มิตรอานันท 

วารสารพยาบาลทหารบก 

ปที่ 22 ฉบับที่ 1, น.321-330 

(มกราคม-เมษายน 2564) 

6) ความรอบรูดานสุขภาพการเจ็บปวย

ฉุกเฉินของผูใชบริการในหองฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

ปราโมทย  ภาภักด ี

ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 

ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว  

วารสารวชิรสารการพยาบาล  

ปที่ 23 ฉบับที่ 1, น.1-14  

(มกราคม-มิถุนายน 2564) 

7) สมรรถนะผูนาํความปลอดภัยของ

หัวหนาวิสัญญีพยาบาล 

กรภัทร  พวงทอง 

ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

พยาบาลสาร ปที่ 47  

ฉบับที่ 3 , น.363-375  

(กรกฎาคม-กันยายน 2563) 

8) การวิเคราะหตนทุนกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู การชวยฟนคืนชีพดวยระบบ 

คิวอารโคด และความพงึพอใจของ

ผูบริหารระดับตน ในโรงพยาบาล 

ตติยภูมิแหงหนึ่ง 

จินตนา  แสงรูจ ี 

ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

 

วารสารการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม  

ปที่ 43 ฉบับที่ 3, น.41-52  

(กรกฏาคม-ธันวาคม 2563)   

9) สมรรถนะผูนาํดานนวัตกรรมของ

หัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาล    

ระดับตติยภูมิโดยใชเทคนิคเดลฟาย 

รดาธร  สอนเต็ม 

ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

วารสารวชิรสารการพยาบาล 

ปที่ 22 ฉบับที่ 2 , น.40-57 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

10) การวิเคราะหตนทุนกิจกรรมการ

พยาบาลผูปวยโรคเร้ือน แผนกผูปวย

นอกสถาบันราชประชาสมาสัย 

 

นรินทร  กลกลาง 

ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 

วารสารการสงเสริมสุขภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดลอม  

ปที่ 43 ฉบับที่ 4, น.52-63 

(ตุลาคม - ธนัวาคม 2563) 

11) ผลของโปรแกรมการทํางานเปนทีม 

การพยาบาลตอความพงึพอใจของ

ผูรับบริการแผนกสูติกรรม โรงพยาบาล

ทั่วไปแหงหนึ่ง 

ดวงดี  ศรีสุขวัน 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 27 ฉบับที่ 3, น.98-110  

(กรกฎาคม-กันยายน 2564)  

 

12) การวิเคราะหตนทุนกิจกรรมการจัดการ

บริการพยาบาลผูปวยเด็กโรคระบบ

ทางเดินหายใจ แผนกผูปวยนอก 

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึง่ 

ชุติมา  งูพิมาย 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

 

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวง

อก ปที่ 32 เลมที่ 2  

(กรกฏาคม-ธันวาคม 2564)   

 



 

 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

บทความวิชาการ จํานวน 14 ผลงาน 

1) บทบาทพยาบาลในการปองกันภาวะ 

แทรกซอนผูปวยกระดูกหักที่ไดรับการ  

ดึงถวงน้ําหนัก 

อ.วีรนุช  ไตรรัตโนภาส 

อ.ฐิติมา  หมอทรัพย 

 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 26 ฉบับที่ 3, น.110-121 

(กรกฎาคม-กันยายน 2563) 

2) ดูแลอยางไร ใหปลอดภัยหลังผาตัด

ทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 

 

อ.วีรนุช  ไตรรัตโนภาส 

อรวรรณ  ศิริองอาจ 

(พยาบาลวชิาชพี รพ.ราชบุรี) 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  

ปที่ 27 ฉบับที่ 1, น.110-120  

(มกราคม–มีนาคม 2564) 

3) กระดูกสะโพกหักในผูสูงอายุ : บทบาท

พยาบาลในการปองกันการเกิดภาวะ 

แทรกซอนกอนและหลังผาตดักระดูก

สะโพก 

 

อ.พัชราพร  ตาใจ 

อ.บุญญภักดิ์  เหงนาเลน 

เยาวลักษณ  สงวนพานชิ 

(พยาบาลออรโธปดิกส 

โรงพยาบาลนครปฐม 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่26 ฉบับที่ 4, น.116-128 

(ตุลาคม–ธนัวาคม 2563) 

 

4) การปองกันการหกลมผูสูงอายุทีอ่าศัย 

ในชุมชน : บทบาทของพยาบาลในการ

สงเสริมสุขภาพและปองกัน 

อ.รัฎภัทร  บุญมาทอง วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 26 ฉบับที่ 4, น.106-115 

(ตุลาคม–ธนัวาคม 2563) 

5) ตอกระจก : บทบาทพยาบาลในการ

จัดการดูแลผูปวยที่ไดรับการผาตัด 

อ.กันตสินี  ประสพสุวรรณ วารสารพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 7 ฉบับที่ 2, น.60-72 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

6) ปญหานิ้วล็อกและการบาํบัดทางการ

พยาบาล 

อ.ฐิติมา  หมอทรัพย วารสารพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 7 ฉบับที่ 2, น.46-59 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

7) บทบาทพยาบาลกับการประยุกต

นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อเพิ่ม

อุณหภูมิกายสําหรับผูปวยหลงัไดรับยา

ระงับความรูสึก 

ผศ.สุปราณี  แตงวงษ 

กุลิสรา  เฟองมะนะกูล 

 

วารสารพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 7 ฉบับที่ 2, น.73-85 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

8) บทบาทพยาบาลจิตเวช : การลด

ความเครียด ความวิตกกังวลใน

สถานการณแพรระบาดโรคติดเชื้อ 

ไวรสัโคโรนา 2019   

อ.ทวีวรรณ  บุปผาถา วารสารพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 7 ฉบับที่ 2, น.86-102 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

 



 

 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

9) บทบาทของพยาบาลในการชะลอโรค  

ไตเรื้อรังของผูปวยเบาหวานชนดิที่ 2 

อ.สิรินดา  ศรีจงใจ 

ผศ.ชินตา  เตชะวิจติรจาร ุ

สุจินตนา  พนัธกลา 

วารี  วณิชปญจพล 

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ   

ปที่ 14 ฉบับที่ 3, น.58-68 

(กันยายน–ธันวาคม 2563) 

10) บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวย

ภาวะวิกฤตที่ไดรบัการเจาะคอ และใส

ทอหลอดลมคอในหอผูปวยไอซียู 

อ.สุภาณี  แกวธํารงค 

อ.นุจรี  ฮะคอม 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา  

ปที่ 28 ฉบับที่ 4, น.114-123 

(ตุลาคม - ธนัวาคม 2563)  

11) แผลเบาหวานที่เทา : บทบาทของ

พยาบาลเพื่อการปองกันตามหลกั 

พยาธิสรีรวิทยา 

อ.รัตนา  ชอนทอง 

อ.อนงครักษ  พิมภาวะ 

วารสารพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที ่8 ฉบับที ่1 , น.47-64 

(มกราคม-มิถุนายน 2564) 

12) สารสนเทศทางการพยาบาลในระบบ

การแพทยฉุกเฉิน 

อ.พรทิพย  จอกกระจาย 

อ.จุฑารัตน  ผูพิทักษกลุ 

วารสารพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที ่8  ฉบับที ่1, น.65-79 

(มกราคม-มิถุนายน 2564) 

13) นับลูกดิน้นัน้สาํคัญยิ่ง อ.รุงอรุณ  พุมเจริญ 

อ.จันดี  วันทา 

วารสารพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที ่8  ฉบับที ่1, น.80-97 

(มกราคม-มิถุนายน 2564) 

14) ภาวะซึมเศราหลังโรคหลอดเลือด

สมองในผูสูงอายุและการจัดการ 

อ.มณีรัตน  เอี่ยมอนันต 

ปทุมวดี  พฒันเรืองกุล 

วารสารพยาบาล 

ปที่ 70 ฉบับที่ 2, น.55-61 

(เมษายน-มิถุนายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีผลงานทางวิชาการจํานวน 10 ผลงาน   

   2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 2 ผลงาน 
 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

บทความวิจัย จํานวน 2 ผลงาน 

สาขาวิชาวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย 

1) นวัตกรรมการรักษาดวยกระแสไฟฟา

ไดอะไดนามิกรวมกับการนวดตอ

อาการปวดในสตรีวัยทํางานที่มี

อาการปวดคอเรื้อรังของกลามเนื้อ 

ทราพีเซียสสวนบนขางขวา 

อ.วุฒิสาน  แสงแกว 

ประภามาศ  อังสนาวศิน 

ทักษิณ  ชานะตา 

ยุพารัตน  แกวเกต ุ

พิมพา  คงทัต 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ปที ่26 ฉบับที ่4 , น.41-51 

(ตุลาคม–ธันวาคม 2563) 

 

2) Effects of an upper-body 

training program involving 

resistance exercise and 

highintensity arm cranking on 

peak handcycling performance 

and wheelchair propulsion 

efficiency in able-bodied men 

Dhissanuvach Chaikhot 

Katherine Reed 

Wannakarn Petroongrad 

Fotios Athanasiou 

Daan van Kooten 

Florentina J. Hettinga 

Journal of Strength 

and Conditioning 

Research: August 2020 

Volume 34 , Issue 8 

p.2267-2276 

 

2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 8 ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

บทความวิจัย จํานวน 8 ผลงาน 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 

1) Estimation of Hourly Near 

Infrared Radiation Using 

Artificial Neural Network and 

Performance Comparison with 

the Semi-Empirical Model at 

Nakhon Pathom Province. 

Noppamas Pratummasoot 

Pranomkorn  Choosri 

Sumaman  Buntoung 

Tawedach Mundpookhiew 

Naresuan University Journal : 

Science and Technology 

Vol. 28, No. 4, 2020 

(October-November) 

p.102-111 

2) Exchange-field-controllable  

0-pi transition in asymmetric 

Josephson spin-valve 

heterostructure.  

Wachiraporn  Choopan 

 

Naresuan University Journal : 

Science and Technology 

Vol. 29, No. 2, p.96-105 

(April-June, 2021) 

3) Possible Verification of Tilt 

Mismatch in Asymmetric Dirac-

cone Systems using Resonant 

Tunneling Properties. 

Eakkarat Pattrawutthiwong 

Wachiraporn  Choopan 

Watchara  Liewrian 

Physics Letters A 

Volume 393, 26  

March 2021, p.127-154 



 
 
ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

4) A Development of Low-Cost 
Active Prosthesis Hand Printed 
by 3D Printer. 

Navapadol Kittiamornkul 
Thunyaboon  Phusi 

International Journal of  
Applied Biomedical  
Engineering, Vol.14, No.1, 
2021 p.7-14 
(January-June, 2021) 

5) การพัฒนาเคร่ืองชั่งน้ําหนักดวยรถเข็น
โดยใชแบตเตอร่ีสําหรับเด็กทารก ใน
แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลเอกชน
แหงหนึ่ง 

อ.จารุวรรณ  จันทรกอง 
พรภพ  ลวงพน 
ภาวิดา  เนตรนอย 

วารสารพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 8 ฉบับที่ 1, น.22-29  
(มกราคม-มิถุนายน 2564) 

6) การพิจารณาตัดสินใจจัดลําดบั
โครงการกอสรางสถานีไฟฟาและการ
ขยายระบบจําหนายไฟฟา โดยวิธี
กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดบัชั้น 

นายพฒุิพงศ  ไลกระโทก 
อ.พีรภพ  จอมทอง 

การประชุมวชิาการดาน 
การจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชนระดบัชาติ  
ครั้งที่ 4  ณ วิทยาลัย 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
วิทยาเขตนครปฐม 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
น. 1342-1353 

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 

7) Chemical composition and 
antioxidant activity of oil 
obtained from coconut meal 
by subcritical ethanol 
extraction 

Thussanee  Plangklang 
Pramote  Khuwijitjaru 
Khwanjai Klinchongkon 
Shuji  Adachi 

Journal of Food Measurement 
and Characterization 
Published online :  
07 June 2021 

8) การสกัดกลูโคซิลเซราไมดจาก 
เห็ดกินได 
 

วรรณรัตน  เจี่ยเจริญ 
ดร.ขวัญใจ  กลิ่นจงกล 
ปราโมทย  คูวจิิตรจาร ุ

การประชุมวชิาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 24 – 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ณ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม  
น.171-178 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. คณะสหวิทยาการ มีผลงานทางวิชาการจํานวน 33 ผลงาน จําแนกเปน บทความวิจัย 27 ผลงาน 

    บทความวิชาการ 6 ผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงท่ีตีพิมพ / เผยแพรผลงานทาง 

3.1 ผลงานวิจัยของอาจารย จาํนวน 15 ผลงาน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 

1) The Characteristics and Self-

Regulation of Undergraduate 

Students in Online English 

Learning: A Case Study of A 

Private University in 

Thailand 

Pichaporn  Puntularb 

Chakrit  Yippikun1  

Preecha  Pinchunsri  

International Journal of Higher 

Education 

Vol. 10, No. 7; 2021   

page 34-44 

(Online Publish :  

June 7, 2021) 

หลักสูตรหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทองเที่ยวและบริการ 

2) องคประกอบของคุณภาพการ

ใหบริการสําหรับนักทองเที่ยว

ตางชาติมุสลิมในประเทศไทย 

อ.สงกรานต  กลมสุข   

อ.หิรัญญา  กลางนุรักษ   

อ.ณพงศ  รุจิวรารัตน 

วารสารมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ปที่ 15 ฉบับที ่1 

(มกราคม-มิถุนายน 2564)  

น.117-130  

3) การจัดการทองเที่ยวในเขตทหาร

โดยหนวยบญัชาการสงคราม

พิเศษในจังหวัดลพบรุ ี

อ.ชนิษฐา  ใจเปง วารสารวชิาการและวิจัย มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปที ่10 ฉบับที่ 3 : น.203-216 

(กันยายน–ธันวาคม 2563)  

 

4) English Lexical and 

Grammatical Collocation 

Proficiency of International 

Students of Two Private 

Universities in Central 

Thailand. 

Asst.Prof.Dr. Prachamon 

Aksornjarung 

Mrs. Punjaporn 

Thanawachiranun 

Saengchan Hemchua 

LangLit Journal  

Volume 7 Issue 3  

February, 2021 

(Page 14-22) 

5) ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงอาหาร

ตามอัตลักษณพื้นที่นครแมสอด  

จังหวัดตาก 

 

อ.ชมพูนุท  ภาณุภาส 

อ.ปญจพร  ธนาวชิรานนัท 

อ.กิ่งกนก  เสาวภาวงศ 

 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 27 ฉบับที ่2 

(เมษายน–มิถุนายน 2564) 

: น.46-61 

 

 

 



 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงที่ตีพิมพ / เผยแพรผลงาน 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ    
6) ปจจัยที่มีความสัมพนัธตอความรู

และพฤติกรรมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

อ.สุภัสสรา  วิภากูล 
นางมณีวรรณ  แกมด ุ
นางรัชเกลา  นนทะวงศ 

วารสารวชิาการ ปขมท.  
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 : น.184–193 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) 

7) ความประทบัใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีตอการใหบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลยั 
คริสเตียน 

อ.สุภัสสรา  วิภากูล 
นายสุขุม  ปนวิถ ี
นางชนาธิป  ทิพยานนท 

วารสารวชิาการ ปขมท.  
ปที่ 9 ฉบับที่ 3 : น.72–82 
(กันยายน-ธันวาคม 2563) 

8) สมรรถนะของเลขานุการผูบริหาร
โรงพยาบาลที่มีการตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ 

อ.สุภัสสรา  วิภากูล 
นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ 
นางมณีวรรณ  แกมด ุ

วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 18 ฉบับที่ 2 :  
น.291-303 
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

9) การวิเคราะหองคประกอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาเลขานุการทางการแพทย 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

อ.อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ ์
ดร.กิตติพงษ ตระกูลโชคอํานวย 
 

วารสารมหาวิทยาลยัพายัพ  
ปที่ 30 ฉบับที่ 2 : น.72-86 
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา    
10) Strategies and OKRs – 

preliminary results from a 
participation case study in 
Thailand industry.  

อาจารยสุพาพร  ศิริผึ้ง International Journal of 
Engineering Technology 
Research & Management  
ปที่ 4 ฉบับที่ 10  
(October 2020) 

11) แนวทางการสื่อสารการตลาด
สําหรับการแขงขันของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง 

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ 
น.ส.เสาวลักษณ  นัทธีศร ี

วารสารวชิาการ ปขมท.  
ปที่ 9 ฉบับที่ 3 : น.149-160 
(กันยายน-ธันวาคม 2563) 

12) การสงเสริมการจัดโครงการ
ฝกอบรมวิชาชีพดานสุขภาพ 
ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน : 
การศึกษาเชิงคุณภาพ 

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ 
น.ส.เสาวลักษณ  นัทธีศร ี 

 

วารสารวชิาการ ปขมท.  
ปที่ 10 ฉบับที่ 1:น.120–130 
(มกราคม-เมษายน 2564) 

13) การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการ
เลือกใช บริการการแพทยแผนจนี
โบราณ : กรณี ศึกษารานเอ้ียะ 
เลงฮึ้ง อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ  
น.ส.เสาวลักษณ  นัทธีศร ี
น.ส.ฐิติรัตน  จนัทรดารา 
 

วารสารวิจัยและพฒันา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา  
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 : น. 233-245 
(มกราคม-มิถุนายน 2564) 

 

 



ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงท่ีตีพิมพ / เผยแพรผลงาน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

14) การวิจัยและพฒันาแบบจําลอง

กระบวนทัศนทางการนิเทศ

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ที่คัดสรรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

ทางการนิเทศการศึกษาใน 

ทศวรรษใหม  

รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ 

ดร.รมยรัมภา ณัฐธัญอติรุจ 

วารสารวชิาการบัณฑิตศึกษาและ

สังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 : น.1-13 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

15) การบริหารหลักสูตรที่ใชภาษา 

อังกฤษเปนสื่อในการสอนตาม

เกณฑมาตรฐานของสหภาพยุโรป

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

สังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร 

ดร.พัชราภรณ  ดวงชืน่ 

ดร.อภินันต  อันทวีสนิ 

ดร.วรนุช  ตรีวิจิตรเกษม 

 

วารสารศิลปการจัดการ 

มูลนิธิธรรมาภิวฒัน 

ปที ่5 ฉบับที ่1 :น.118-133 

(มกราคม–เมษายน 2564) 

 

3.2 ผลงานวิทยานิพนธ 12 ผลงาน  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

1) องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยทุธ 

ของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในประเทศไทย 

น.ส.อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ ์

รศ.ดร.สุรีย  กาญจนวงศ 

ดร.ไพศาล  จนัทรังษ ี

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที ่26 ฉบับที ่3 : น.70-80 

(กรกฎาคม–กันยายน 2563) 

2) องคประกอบของวัฒนธรรมองคกร

ตามการรับรูของบุคลากรสถาบนั 

อุดมศึกษาเอกชน สังกัดองคกร

คริสตศาสนาในประเทศไทย 

น.ส.ภราดี  พิริยะพงษรัตน 

รศ.ดร.สุรีย  กาญจนวงศ 

ดร.ชิษณุพงศ  ทองพวง 

 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที ่26 ฉบับที ่4 : น.1-13 

(ตุลาคม–ธนัวาคม 2563) 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 

3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการ

ดําเนินงานดานนวัตกรรมในองคกร

การพยาบาล ตามการรับรูของ

หัวหนางานการพยาบาลใน

โรงพยาบาลชุมชน สงักัดกระทรวง

สาธารณสุข   

นิตยา  ถนอมศักดิ์ศรี 

ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

วารสารวิจยัสุขภาพและการพยาบาล 

ปที่ 36 ฉบับที่ 2  

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) 

4) ภาวะผูนํากับการตัดสนิใจในองคกร

สุขภาพและธุรกิจ : การทบทวน

อยางเปนระบบ 

นางอุษา  ตันทพงษ 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที ่26  ฉบับที ่3 : น.95-109 

(กรกฎาคม–กันยายน 2563) 

 

 

 

 



ที่ ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงท่ีตีพิมพ / เผยแพรผลงาน 

5) การวิเคราะหเสนทางของพฤติกรรม

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา

พยาบาล สภาพภูมิอากาศของทมี

สําหรับนวัตกรรม พฤติกรรมการ

วางแนวตลาดและนวัตกรรมการ

บริการของหนวยพยาบาลใน

โรงพยาบาลเอกชนประเทศไทย 

นภาภรณ  สายช ู

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา 

ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

วารสารสาธารณสุขศาสตร  

ปที่ 50  ฉบับที่ 3  

(กันยายน-ธันวาคม 2563) 

 

6) Effects of top-level nursing 

management team 

characteristics and strategic 

implementation on nursing 

organization performance at 

community hospitals under  

the ministry of public health. 

Jintana Tapin 

Netchanok  Sritoomma 

Suchitra  Luangamonlert 

Journal of Public Health and 

Development  

Vol.19 No.1  

(January-April 2021) 

7) Effects of job design and 

Generation Y nurse relations  

on Generation Y nurse, 

performance at tertiary level 

hospitals under the ministry 

of public health. 

Porntipa Suparasri 

Netchanok  Sritoomma 

Suchitra  Luangamonlert 

Journal of Public Health and 

Development 

 Vol.19 No.1  

(January-April 2021) 

8) Development of indicator  

of the personal initiative 

behavior of head nurses at 

private hospitals in Thailand. 

Chutchavarn  Wongsaree 

Netchanok  Sritoomma  

Suchittra Luangamomlert 

Journal of Public Health and 

Development  

Vol.19 No.1  

(January-April 2021) 

9) การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานของ

ผูบริหารการพยาบาลระดับตน

โรงพยาบาลเอกชน 

บุปผา  กิจสหวงศ 

ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา 

รามาธิบดพียาบาลสาร 

 ปที ่26  ฉบับที ่2 

(พฤษภาคม–สิงหาคม 2563) 

10) โมเดลความสัมพนัธระหวางภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา

หอผูปวย พฤติกรรมสรางนวัตกรรม

ในการทํางานและผลการปฏิบตังิาน

ตามหนาทีต่ามการรับรูของ

พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล

ทั่วไป 

ลักขณา  ศรีบุญวงศ 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารพยาบาลโรคหัวใจ 

และทรวงอก 

ปที่ 31 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

 



 

ที่ ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงท่ีตีพิมพ / เผยแพรผลงาน 

11) ภาวะผูนําและพฤติกรรมสราง

นวัตกรรมในการทํางานในองคกร

ภาครัฐ : การทบทวนอยางเปน

ระบบ 

 

ลักขณา  ศรีบุญวงศ 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 

วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาล

และการสาธารณสุขภาคใต   

ปที่ 8 ฉบับที่ 1  

(มกราคม-เมษายน 2564) 

12) การพัฒนาแบบวัดการจัดการ

นวัตกรรมทางการพยาบาลสาํหรับ

ผูบริหาร การพยาบาลระดับตน

โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวง

สาธารณสุข  

กรุณา  ลิ้มเจริญ  

ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

 

วารสารสถาบนับาํราศนราดูร  

ปที่ 15 ฉบับที่ 1 : 49-59 

(มกราคม-เมษายน 2564) 

3.3 บทความวิชาการ จํานวน 6 ผลงาน  

1) การทําระบบตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสอยางไรใหดึงดูดใจ

ผูซื้อ 

 

 

อ.บุญจรีย  เจษฎาปกรณ 

อ.ทรงวุฒิ  ศรีรัตนมงคล 

อ.นิตยา  เปลงเจริญศิริชัย 

การประชุมวชิาการและนาํเสนอ

ผลงานทางวชิาการระดบัชาติ  

ครั้งที่ 5 "The 5th UTCC 

National Conference"  

8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

หนา 823–834 (ออนไลน) 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ    

2) สถาบนัอุดมศึกษากับการ

บริหารธุรกิจ บริการสุขภาพสาํหรับ

ผูสูงอาย ุ 

 

น.ส.ฐิติรัตน  จนัทรดารา 

ดร.กิตติพงษ ตระกลูโชคอํานวย 

วารสารวชิาการ ปขมท.  

ปที่ 9 ฉบับที่ 3 : 97-108 

(กันยายน-ธันวาคม 2563) 

3) นวัตกรรมดานกระบวนทัศนของ

เกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล 

 

ดร.กิตติพงษ ตระกูลโชคอํานวย วารสารพฒันาสังคม ปที่ 23  

ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 

หนา 196 - 210 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา    

4) การพัฒนาทุนมนุษยในตัวตน

ดิจิทัลและจิตวิญญาณอนาล็อก 

 

น.ส.เสาวลักษณ  นัทธีศร ี

อ.รุงแกว  พุมโพธิ ์

ดร.ชิษณุพงศ  ทองพวง 

วารสารวชิาการ ปขมท.  

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 : 77-91 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 

หลักสูตรนวัตกรรมการทองเทีย่วและการบริการ 

5) ศาสนสถานของชุมชนริมสองฝง

คลองดําเนินสะดวก : การสาํรวจ

เบื้องตน 

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ 

อ.สงกรานต  กลมสุข   

  

วารสารศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ปที่ 25 ฉบับที ่1 

(มกราคม-มิถุนายน 2564)  



 

ที่ ชื่อผลงานทางวิชาการ เจาของผลงาน แหลงท่ีตีพิมพ / เผยแพรผลงาน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

6) การบริหารจัดการศึกษารับความ 

ปกติใหมหลังวิกฤตโควิด – 19 

 

ดร.พัชราภรณ  ดวงชืน่ 

 

วารสารศิลปการจัดการ 

มูลนิธิธรรมาภิวฒัน 

ปที ่4 ฉบับที ่3 น. 783-795 

(กันยายน–ธันวาคม 2563) 

3.4 หลักสูตรบัญชบีัณฑติ มีผลงานวิจัย 1 ผลงาน  

1) ลักษณะของธุรกิจที่สงผลตอ

คุณลักษณะของผูสอบบัญชรีายงาน 

การสอบบัญชีและรายงานการเงิน 

 

ดร.พิมพาภรณ  พึ่งบุญพานชิย 

อ.นภา  นาคแยม    

 

วารสารมนษุยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 

(มกราคม-มิถุนายน 2564) 

 

 3.5 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 6 ผลงาน 

       จําแนกเปน บทความวิจัย 2 ผลงาน บทความวชิาการ 4 ผลงาน 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

บทความวิจัย 2 ผลงาน 

1) การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวชิา

หลักสถิติดวยวิธีหองเรียนกลับทาง

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ดวยเทคนิค TAI ของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชน 

แหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 

อ.วิไลวรรณ  ทองใบออน   

อ.รตินันท  จินดา   

วารสารพฒันาการเรียน 

การสอน มหาวิทยาลัยรังสติ  

ปที่ 15 ฉบับที่ 1  

(มกราคม-มิถุนายน 2564) 

2) การพัฒนาการแสดงรวมสมยัจากบท 

พระราชนพินธในพระบาท สมเด็จ

พระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว เรื่อง วิวาห

พระสมุทร 

อ.สุจิรา  สุขวัฒน 

อ.วิศิษ  แกวเอี่ยม 

วารสารสถาบันวัฒนธรรม 

และศิลปะ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปที ่22 ฉบับที่ 2 (44)  

(มกราคม - มิถุนายน 2564) 

บทความวิชาการ 4 ผลงาน 

1) Tips on Distance Teaching. อ.สุนิสา  อินเปง 

อ.ชาคริสต  ยิบพิกุล 

Thailand Tesol E-Newsletter  

Issue 4, October 2020 

2) Using Microsoft Teams for 

Flipped Classroom. 

อ.ชาคริสต  ยิบพิกุล 

อ.สุนิสา  อินเปง 

Thailand Tesol E-

Newsletter,February 2021 

 



 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

3) มงโปรเตสแตนตกับความทันสมยัใน

เมืองเชียงใหม 

นายประสิทธิ์  ลีปรชีา 

อ.รัตนา  ดวยด ี

วารสารมานุษยวทิยา 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

4) กลวิธีการเขียนสารคดีทองเที่ยว 

ใน “นิตยสาร Trips” 

อ.นพวรรณ  เนตรธานนท งานประชุมวชิาการระดับชาติครั้งที่ 

12 ภายใตแนวคิด “ศาสตร

พระราชา และการวิจัยเพื่อสราง

ดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive 

Technology”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วันที ่9-10 ก.ค. 2563 

 

4. คณะคริสตศาสนศาสตร จํานวน 5 ผลงาน  

   จําแนกเปน บทความวิจัย 4 ผลงาน และบทความวิชาการ 1 ผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

บทความวิจัย จํานวน 4 ผลงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร 

1) ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่ง  

ในจังหวัดนครปฐม 

อ.โสภิณ  ทวีพงศากร 

อ.อนุชา  มาเรียน 

ศจ.ดร.วันดี  วจนะถาวรชัย 

ดร.ยังซัน  ชิน 

วารสารวชิาการ ปขมท.  

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 

(มกราคม-เมษายน 2564) 

2) ผลของการเทศนาที่มีตอการ

เสริมสรางชีวิตความเชื่อในพระ

เจาของสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 8 

สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย 

อ.พีรศักดิ์  ตั้งสุขสันต 

อ.ยุทธภัณฑ  พินิจ 

รายงานสืบเนื่องการประชุมนาํเสนอ
ผลงานทางวชิาการดานคริสตศาสน
ศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2021     
วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2564 ณ 
วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลยัพายัพ จังหวัด
เชียงใหม  (น.19-35) 

3) การอรรถวิเคราะห 2 เธสะโล 

นิกา 2:1-17 เร่ือง คนนอกกฎหมาย

ดวยการวิพากษเชิงวาทศลิป 

(Rhetorical Criticism) 

อ.ศุภชัย  ชาญชัยวัฒนา  

ศจ.ดร.วิริยะ  ทิพยวรการกูร 

รายงานสืบเนื่องการประชุมนาํเสนอ
ผลงานทางวชิาการดานคริสตศาสน
ศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2021     
วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2564 ณ 
วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลยัพายัพ จังหวัด
เชียงใหม  (น.36-52) 

 



 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

4) ประวัติและงานรับใชของจอหน 

ชอง (John Sung) ที่มุงเนนใน

ประเทศไทย 

 

อ.ธนกฤติ  อัครไพรินทร 

ดร.อิกมัน  คิม 

รายงานสืบเนื่องการประชุมนาํเสนอ

ผลงานทางวชิาการดานคริสตศาสน

ศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2021     

วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2564 ณ 

วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี 

มหาวิทยาลยัพายัพ จังหวัด

เชียงใหม  (น.53-67) 

บทความวชิาการ จํานวน 1 ผลงาน 
1) การอพยพครั้งใหมในโครงสราง

มาระโก 
อ.สิรพร  วีระเศรษฐศิริ  
อ.นรินทร  สุรเนาวรัตน 

รายงานสืบเนื่องการประชุมนาํเสนอ
ผลงานทางวชิาการดานคริสตศาสน
ศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2021     
วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2564 ณ 
วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลยัพายัพ จังหวัด
เชียงใหม (น.127-146) 

 

5. ฝายสนับสนุนวิชาการ ฝายบริหารทั่วไป มีบทความวิชาการ จํานวน 3 ผลงาน 
 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน 

1. วิจัยสถาบนั : ความทาทายของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ วารสารการพฒันางานประจํา  

สูงานวิจัย มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 

(กรกฎาคม–ธันวาคม 2563) 

2. รานเอ้ียะเลงฮึ้ง : ความเปนมาและ

การดํารงอยูของการแพทยแผนจีน

โบราณแหงหนึ่งในอําเภอดําเนนิ

สะดวก จังหวัดราชบุร ี

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ วารสารทีทัศนวัฒนธรรม 

ปที่ 19 ฉบับที่ 2 

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

3. การทํางานทีบ่านของบุคลากรสาย

สนับสนนุวิชาการ : แนวคิด และ

ประสบการณ 

นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ วารสารวชิาการ ปขมท.  

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 
 


