
 

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ปการศึกษา 2564 จํานวน 103 ผลงาน 
 

คณะพยาบาลศาสตร  มีผลงานทางวิชาการตีพิมพเผยแพร จํานวน 52 ผลงาน จําแนกเปน 
     1) บทความวิจัย 22 ผลงาน    2) วิทยานิพนธ 21 ผลงาน  และ 3) บทความวิชาการ 9 ผลงาน 
 
ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

บทความวิจัย 22 ผลงาน 

1. การพัฒนาแบบวัดความผูกพันในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไป 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ปราณี  มีหาญพงษ 
สุนียรัตน  บุญศิลป 
สินีนาฏ  ทิพยมูกสิก 
ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข  
ปที่ 31 ฉบับที่ 2, น.42-53  
(พฤษภาคม–สิงหาคม 2564) 

0.80 

2. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยัน
อันดับที่สองของพฤติกรรมสราง 
นวัตกรรมการทํางานของผูบริหารการ
พยาบาลระดบัตน ในโรงพยาบาลเอกชน 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 
ดร.อุษา  ตันทพงษ 
อ.นุชจรี  ฮะคอม 
อ.น้ําฝน  ปฎิการมณฑล 
อ.พัทธนันท  กมลศิริอนันต 

วารสารมหาวิทยาลยัวงษ
ชวลิตกุล  
ปที่ 34 ฉบับที่ 2, น.44-55 
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2564)  

0.60 

3. การประเมินผลหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
  
 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา 
ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ  
ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 

วารสารพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน        
ปที่ 8 ฉบับที่ 2, น.54-75 
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2564)  

0.60 

4. องคประกอบพฤติกรรมสรางนวตักรรม
ในการทํางานของผูบริหารการพยาบาล
ระดับตนในโรงพยาบาลเอกชนและ
โรงพยาบาลรัฐ 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 
อ.วรรณดี  สุทธิศักดิ ์
บุปผา  กิจสหวงศ  
ศ.ดร.เกษราวัลณ นิลวรางกูล 

วารสาร พยาบาลสาร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ปที่ 49 ฉบับที่ 1, น. 25-37  
(มกราคม-มีนาคม 2565)  

0.80 

5. ผลของโปรแกรมการอบรมนักศึกษา
พยาบาลในการใหบริการชวยเลกิบุหรี ่
ในชุมชน 

ดร.กรรณิการ  ฉัตรดอกไมไพร 

ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช 
วารสารแพทยนาว ี
ปที่ 48 ฉบับที่ 2, น.348-365 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 

0.80 

6. ปจจัยทาํนายพฤติกรรมการใหบริการ
ชวยเลิกบุหร่ีของพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม 

ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 
ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช 

วารสารการพยาบาลและ
สุขภาพ  
ปที่ 15 ฉบับที่ 3, น. 1-16 
(กันยายน-ธันวาคม 2564) 

0.60 

7. ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู
ทางสุขภาพโดยการมสีวนรวมของ
ครอบครัวของนักเรียนระดับประถม 
ศึกษาที่มีน้าํหนักตัวเกินมาตรฐานใน
จังหวัดนครปฐม  

ดร.ศศิธร  รุจนเวช 
ดร.กรรณิการ  ฉัตรดอกไมไพร 

วารสารแพทยนาวี  
ปที่ 48 ฉบับที่ 3, น.591-610 
(กันยายน-ธันวาคม 2564)  

0.80 



 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

8. พฤติกรรมการปรับตัวบนวิถชีีวติใหม 

หลังสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด 19 ของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 

ตําบลลาดบัวขาว อาํเภอบานโปง  

จังหวัดราชบุรี  

ผศ.สุปราณี  แตงวงษ 

ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 

นายศิรเมศร  โภโค 

วารสารพยาบาลของสมาคม

พยาบาลแหงประเทศไทยฯ  

ปที่ 71 ฉบับที่ 2, น. 57-63  

(เมษายน–มิถุนายน 2565) 

 

0.80 

9. การสังเคราะหรายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การพยาบาลผูใหญและผูสงูอาย ุ

มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่ง 

ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม 

ผศ.สุปราณี  แตงวงษ 

ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว 

พัชราภรณ  โภโค 

วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 9 ฉบับที่ 1, น. 39-58 

(มกราคม–มิถุนายน 2565)  

0.60 

10. การรับรูประโยชนและการรับรูอุปสรรค 

และพฤติกรรมการปองกัน การแพร

ระบาดของไวรสัโคโรนาในผูสูงอาย ุ

อ.วีรนุช  ไตรรัตโนภาส  

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย  

ดร.ปุณยนุช  พิมใจใส  

วารสารพยาบาลทหารบก 

ปที่ 22 ฉบับที่ 3, น.105-112 

(กันยายน-ธันวาคม 2564)  

0.80 

11. ผลของการสอนแบบสาธิตรวมกับการ

สอนแบบสถานการณจําลองตอความ 

สามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

ชวยฟนคนืชีพขัน้สูง และความพึงพอใจ

ของนักศึกษาพยาบาล 

ดร.ลัดดาวรรณ  เสียงออน 

อ.ธารารัตน  สงสิทธิกุล  

อ.จันทรญา  พัววิริยะพนัธ  

อ.ณัฐพร  คุณโน 

วารสารพยาบาลทหารบก 

ปที่ 22 ฉบับที่ 3, น. 85-94 

(กันยายน-ธันวาคม 2564)  

0.80 

12. ประสิทธผิลของโปรแกรมการพยาบาล 

“นวัตกรรมที่นอนยางหางหายแผล 

กดทับ” ในผูปวยกลุมเสี่ยงตอการเกิด

แผลกดทับ 

อ.พิมพนิภา  ศรีนพคุณ  

ดร.นวพร  วุฒิธรรม  

สุภรินทร  ใจพรมเมือง 

  

วารสารพยาบาลสาร  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ปที่ 48 ฉบับที่ 4, น.294-307 

(ตุลาคม-ธนัวาคม 2564)  

0.80 

13. การมีสวนรวมของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมูบานในการดูแล 

สุขภาพจิตของผูสงอายุภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

อ.ศิริภัททรา  จุฑามณี  

อ.ณิชกุล  พิชาชาญ 

ผศ.นวลใย  พิศชาต ิ

อ.ดุษณี  บุญพิทักษสกุล 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ปที่ 30 ฉบับที่ 1, น. 78-87  

(มกราคม–มีนาคม 2565)  

0.60 

14. ความสัมพันธระหวางความเครียดและ

การเผชิญความเครียดของญาตผิูดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน

โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ดร.ลัดดาวรรณ  เสียงออน 

อ.จันทรญา  พัววิริยะพนัธุ 

อ.ธารารัตน  สงสิทธิกุล 

วารสารการพยาบาลและ

สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปที่ 16 ฉบับที่ 1, น. 1-15 

(มกราคม-เมษายน 2565)  

0.80 

15. ประสิทธผิลของโปรแกรมการพยาบาล

ดวยนวัตกรรม “วงลอเสริมแรง” ตอ

องศาการเคลื่อนไหวขอไหล อาการปวด

ไหล และความพึงพอใจของกลุมเสี่ยง

ภาวะขอไหลติด 

อ.ฐิติมา  หมอทรัพย 

อ.วิชุดา  กลิ่นหอม 

วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 9 ฉบับที่ 1, น. 1-19 

(มกราคม–มิถุนายน 2565) 

0.60 

 



 
ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

16. อิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและ

คุณภาพชีวิตในการทํางานตอคุณภาพ

ชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 โรงพยาบาลในสงักัด

มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ดร.ปุณยนุช  พิมใจใส 

อ.มัณฑนา  เทวาโภคณกุล 

อ.อัจฉรา  ศรีสุภรกรกุล 

 

 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ปที่ 30 ฉบับที่ 2, น.13-24 

(เมษายน-มิถุนายน 2565) 

0.60 

17. ผลการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ

ดานในรายวิชาเภสัชวทิยาตอผลสัมฤทธิ์

การเรียนของนักศึกษาพยาบาล 

 

 

อ.รัตนา  ชอนทอง 

อ.อนงครักษ  พิมภาวะ 

รายงานประมวลการประชุม

วิชาการระดบัชาต ิครั้งที่ 6 

(ออนไลน) “พลิกโฉมนวัตกรรม

สังคมและเทคโนโลยีสุขภาพ 

ในยุค Next Normal”  

หนา 253-266  

วันที่ 20 มิ.ย. 2565  

ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

0.20 

18. การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล

ผูสูงอายุติดบานและติดเตียงในจังหวัด

นครปฐม 

ผศ.ดร.ธีรนันท  วรรณศิริ  

อ.ดวงพร  ผาสุวรรณ 

 

วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 8 ฉบับที่ 2, น.34-53  

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)  

0.60 

19. การวิเคราะหจําแนกปจจัยที่มีผลตอ

ความรุนแรงของภาวะเบาหวานขึ้นจอ

ประสาทตาในผูปวยเบาหวานที่

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

อ.อรุณรัตน  รอดเชื้อ 

อ.พัชรินทร  วิริยะศิริกุล 

สุรีพร  อิศวิรานนท 

 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ปที่ 28 ฉบับที ่1, น.15-28 

(มกราคม-มีนาคม 2565)  

0.80 

20. Older Adults with Chronic Low 

Back Pain : Functional Disability 

and Quality of Life  

Orapin Laosee  

Netchanok Sritoomma  

Phanida Wamontree  

Cheerawit Rattanapan  

Wichian Tansuwanond  

Chitr Sitthi-Amorn 

Journal of pain 

management  

January 28,2022 : p.308 

 

1.00 

21. Relationship of student nurses' 

competencies in midwifery 

practice at a private 538 university 

in Thailand 

 

 

Louela V. Cordova-

Acedera,  

Rattana Chonthong 

รายงานประมวลการประชุม

วิชาการระดบัขาต ิครั้งที่ 6 

(ออนไลน) “พลิกโฉมนวัตกรรม

สังคมและเทคโนโลยีสุขภาพ 

ในยุค Next Normal”  

หนา 538-554  

วันที่ 20 มิ.ย. 2565  

ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

0.20 

 
 



 
 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง
น้ําหนัก 

22. Exposures and Emotional 
Connection of Toddlers on Mobile 
Screen Media Devices (MSMD) :  
A Cross-Sectional Study 
 
 

Hamdoni K.Pangandaman  
Johara U. Hadji Fayez  
Zaman M. Malawani 
Dacilo M.Adap Jr  
Nursidar P. Mukattil  
Shirikit B. Isra Casim  
Joy Hope C.Lambayong  

International Journal of 
Allied Medical Sciences 
and Clinical Research 
(IJAMSCR) Volume 9, 
Issue 4, 2021   
(Oct –Dec 2021)  
p.671-676 

- 

ผลงานวิทยานิพนธ จํานวน 21 ผลงาน  

1. โมเดลความสัมพนัธระหวางสิ่งแวดลอม
ที่สนบัสนนุ ความรู ทักษะและ
ความสามารถ คุณลักษณะบุคลกิภาพ 
และการพัฒนาความพรอมในการ
ทํางานตอการริเริ่มดวยตนเองของ
หัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาลเอกชน 

นายชัชวาล  วงคสาร ี
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา  
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปที่ 22 ฉบับที่ 2, น.241-251 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 

0.80 

2. โมเดลสมการโครงสรางความสมัพันธ
ระหวางภาวะผูนาํดานความปลอดภัย 
การจัดการความปลอดภัยและ
วัฒนธรรมความปลอดภัยกับการ
ปฏิบัติงาน ดานความปลอดภัยของ
หัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลศนูย
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

สุทธิชารัตน  จัยตยิะ  
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 
รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารวิจัยสุขภาพและการ
พยาบาล  
ปที่ 37 ฉบับที่ 2, น.36-49 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)  

0.80 

3. ภาวะผูนําและตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ขององคกรในภาคเอกชน : การทบทวน
อยางเปนระบบ 

เกศกนก  แสงอุบล  
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 
รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารเครือขายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต  
ปที่ 8 ฉบับที่ 3, น.1-17 
(กันยายน-ธันวาคม 2564) 

0.80 

4. ประสบการณการกําหนดคุณลักษณะ
งานสําหรับการบริหารบุคลากรของ 
หัวหนาหอผูปวย ในองคกรการพยาบาล
โรงพยาบาลศนูย กระทรวงสาธารณสุข 

กรกฏ  เจริญสุข 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 
รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารโรงพยาบาลชลบุร ี
ปที่ 46 ฉบับที่ 3, น.263-270 
(กันยายน-ธันวาคม 2564)  
 

0.80 

5. โมเดลสมการโครงสรางภาวะภาวะผูนาํ
นําการเปลีย่นแปลงการจัดการนวัตกรรม 
และผลการดําเนนิงานดานนวัตกรรมตาม
การรับรูของผูบริหารการพยาบาลระดบั
ตน โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวง
สาธารณสุข  

กรุณา  ลิ้มเจริญ 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 
ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

วารสารสถาบนับาํราศนราดูร  
ปที่ 15 ฉบับที่ 3, น.150-161 
(กันยายน-ธันวาคม 2564)  
  

0.80 

 
 



 
ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

6. การพัฒนาเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมการ

ตัดสินใจในการจัดการการดูแลผูสูงอายุ

ที่ตองการการดูแลระยะยาวของ

พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชน 

ปาณิสรา  เกษมสุข 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ปที่ 28 ฉบับที ่1, น.73-81 

(มกราคม–มีนาคม 2565)  

0.80 

7. องคประกอบภาวะผูนําดานนวตักรรม

ของหัวหนาหอผูปวยในโรงพยาบาล

ชุมชน 

รัชนีกร  ไขหิน 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

ผศ.ดร.นฤมล  ปทุมารักษ 

วารสารแพทยนาวี  

ปที่ 49 ฉบับที่ 1, น.13-21  

(มกราคม–เมษายน 2565)  

0.80 

8 โมเดลความสัมพนัธระหวางพฤติกรรม

การตัดสินใจของหัวหนาทีมกับ

ประสิทธผิลของทีมตามการรับรูของ

พยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลชมุชน 

อุษา ตันทพงษ 

ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและ

ทรวงอก  

ปที่ 33 ฉบับที่ 1, น. 67-83 

(มกราคม–มิถุนายน 2565) 

0.80 

9. โมเดลความสัมพนัธระหวางภาวะผูนาํ

การเปลี่ยนแปลงความยึดมั่นผูกพันใน

งาน และผลการปฏิบตัิงานของหัวหนา

หอผูปวยโรงพยาบาลทั่วไป สังกดั

กระทรวงสาธารณสุข 

ชุติกาญจน  จําลองกุล  

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั  

ดร.กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร 

วารสารหาดใหญวิชาการ  

ปที่ 20 ฉบับที่ 1, น. 57-74 

(มกราคม–มิถุนายน 2565)  

0.80 

10. อิทธิพลของบทบาทการบริหารจัดการ

และการจัดการความปลอดภัยของ

ผูบริหารการพยาบาลระดับตนตอผลลัพธ

ดานความปลอดภัย ตามการรับรูของ

พยาบาลวชิาชีพหองผาตัดในโรงพยาบาล

ทั่วไป 

ทัศนีย  สนุทร  

ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา  

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

วารสารสุขภาพกับการจัดการ

สุขภาพ  

ปที่ 8 ฉบับที่ 1, น.137-150  

(มกราคม–มิถุนายน 2565)  

0.80 

11. ตนทุนตอหนวยและการรับรูการพัฒนา

สมรรถนะการทํางานของพยาบาลใน

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึง่ 

อรุณี  หิญชีระนันทน  

ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารการพยาบาลและ

สุขภาพ  

ปที่ 15 ฉบับที่ 2, น.1-15 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)  

0.60 

12. การวิเคราะหตนทุนกิจกรรมการพยาบาล

ทารกแรกเกิดที่มีภาวะอุณหภูมิกายต่ําใน

หอผูปวยสูติกรรมหลังคลอดโรงพยาบาล

ตติยภูมิแหงหนึ่ง 

สุธาทิพย  จั่นงาม 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ปที่ 29 ฉบับที่ 3, น.64-75 

(กรกฎาคม-กันยายน 2564) 

0.60 

13. ผลของโปรแกรมการจัดการความรูตอ

พฤติกรรมการใหคําปรึกษา เร่ืองการ 

เลี้ยงลูกดวยนมแมของผูบริหารระดับตน 

โรงพยาบาลระดับตตยิภูมิแหงหนึ่ง 

 

ปุณปวีร  กิตติกลุ 

ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารการพยาบาลและ

การศึกษา สถาบนัพระบรม 

ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

ปที1่4  ฉบับที ่3, น.47-60   

(กรกฎาคม-กันยายน 2564)  

0.80 



 
ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 
14. ความสัมพันธของพฤติกรรมภาวะผูนาํ 

การเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย  
กับคุณภาพบริการพยาบาล ตามการรับรู
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป
ในเขตภาคกลาง   

สมบูรณ  บุณยเกียรต ิ
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

วชิรสารการพยาบาล 
ปที่ 23 ฉบับที่ 2, น.57-69   
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2564) 

0.60 

15. ผลของโปแกรมการโคชแบบเพยีรตอ
ความสามารถในการปฏิบตัิงานของ
พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลเอกชน 

พัชรินทร  สนุันตะ       
รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย  
ศ.ดร.เพชรนอย สิงหชางชยั 

วารสารการพยาบาลและ
สุขภาพ  
ปที่ 15 ฉบับที่ 3, น.1-14 
(กันยายน-ธันวาคม 2564)  

0.60 

16. ผลของโปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะ 
แหงตนดานความปลอดภัยตอการ
ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยของ
หัวหนาเวรผูปวยใน ในโรงพยาบาล
เอกชน 

ชุติมา  ไทยยิ้ม  
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปที่ 29 ฉบับที่ 4, น.22-33 
(ตุลาคม-ธนัวาคม 2564) 

0.60 

17. ตนทุนและผลผลติทางการพยาบาล
ระหวางวิธีจัดตารางเวรแบบปกติกับ 
แบบใหมของฝายการพยาบาล 
โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึง่ 

ละอองศรี  ปราณีรุงเรือง 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 
รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปที่ 29 ฉบับที่ 4, น.47-57 
(ตุลาคม-ธนัวาคม 2564)  

0.60 

18. ผลของโปรแกรมการบริหารแบบม ี
สวนรวมตอการใชแนวทางปฏิบตัิการ
พยาบาลผูปวยแผลกดทับของพยาบาล
วิชาชีพ ในโรงพยาบาลระดับทตุยิภูม ิ
แหงหนึ่ง 
 

ทิพวรรณ  กระถินทองกุล 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา 

วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา สถาบันพระบรม 

ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

ปที่ 14  ฉบับที ่4, น.50-63   
(ตุลาคม-ธนัวาคม 2564)  

0.80 

19. สมรรถนะสารสนเทศและดจิิทัล
ทางการพยาบาล ของผูบริหารทาง 
การพยาบาลระดบัตนในโรงพยาบาล 
ตติยภูมิ 

อมรทิพย  อังกูรภัครวัฒน 
รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 
ศ.ดร.เพชรนอย  สิงหชางชยั 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา   
ปที่ 30 ฉบับที่ 1, น.113-125 
(มกราคม–มีนาคม 2565)  

0.60 

20. ผลของโปรแกรมการสนบัสนุนทาง
สังคมตอความโดดเดี่ยวและความผาสุก
ของผูสูงอาย ุ

พัชราภรณ  ติ่งชุม 
ผศ.ดร.ศากุล  ชางไม  
ผศ.ดร.ทิพา  ตอสกุลแกว 

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข 
ปที่ 32 เลมที่ 1, น.182-194 
(มกราคม–เมษายน 2565) 

0.80 

21. ประสิทธผิลของโปรแกรมการสนับสนุน
การจัดการตนเองดานกิจกรรมทางกาย
และการออกกําลังกายแบบกาวตาม
ตารางในสตรีสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคขอ 
เขาเสื่อม 

รดา  สุทธาวาศ 
รศ. พ.อ.หญิง ดร.นงพิมล  
นิมิตรอานันท 
ผศ.ดร.ศศิธร  รุจนเวช 

วารสารพยาบาลตาํรวจ  
ปที ่14 ฉบับที ่1, น.127-139 
มกราคม–มิถุนายน 2565 

0.80 
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บทความวิชาการ 9 ผลงาน 
1. โรคกลามเนื้อหัวใจตาย : ภัยรายของ

ประชากรวัยทํางาน 
อ.ณัฐพร  คุณโน วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 8 ฉบับที่ 2, น.76-92 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 

0.60 

2. นวัตกรรมกับผูบริหารการพยาบาล 
ในยุคเทคโนโลยีที่พลิกโฉม 

ผศ.วรัทยา  กุลนิธชิัย  
รศ.ดร.พัชราภรณ  อารีย 
ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา 

วารสารพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 8 ฉบับที่ 2, น.110-121 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)  

0.60 

3. การออกแบบการบริการสุขภาพ
ทางไกลในการดูแลผูปวยฉุกเฉิน 
ในสถานการณระบาดโรคโคโรนา 
ไวรัส 2019 

ดร.อุษา   ตันทพงษ วารสารการพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปที่ 15 ฉบับที่ 3, น.28-37 
(กันยายน-ธันวาคม 2564) 

0.60 

4. แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณการแพรระบาดของโรค 
ติดเชื้อ COVID-19 

อ.วีรนุช  ไตรรัตโนภาส  
อ.ฐิติมา  หมอทรัพย  
สมพร  ประพฤติกฤติ 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
ปที่ 27 ฉบับที ่4, น.132-142 
(ตุลาคม-ธนัวาคม 2564) 

0.80 

5. การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบานเพื่อสงเสริม
และสนบัสนุนดานสุขภาพจิต 

อ.ดุษณี  บุญพิทักษสกุล 
อ.ศิริภัททรา  จุฑามณ ี
ดร.อรพิชา  เกตุพันธ 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปที่ 29 ฉบับที่ 4, น.99-110 
(ตุลาคม-ธนัวาคม 2564) 

0.60 

6. การพยาบาลมารดาวัยรุนที่ไดรบัการ
ผาตัดคลอด : กรณีศึกษา 

รัศมี  ศรีนนท 
บุญสง  สุประดษิฐ 
นงนภัส  วงษจนัทร 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน 
ปที่ 8 ฉบับที่ 12, น. 134-152 
เดือนธันวาคม 2564 

0.60 

7. บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชนใน
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุมผูสูงอายุ
และผูมีโรคเรื้อรัง 

ดร.นวพร  วุฒิธรรม 
อ.พิมพนิภา  ศรีนพคุณ 
อ.สุภาพร  เชยชิด 

วารสารพยาบาลสาร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ปที่ 49 ฉบับที่ 1, น.340-352 
(มกราคม-มีนาคม 2565) 

0.80 

8. การทบทวนปจจัยทางจิตวิทยาสังคม
และพฤติกรรมองคการกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานที่เปนเลิศของหัวหนาหอ
ผูปวยในโรงพยาบาลเอกชนระดบัสากล 
 
 

ชัชวาล  วงคสาร ี
ชุติมา  ปญญาพนิิจนุกูร 
วลัยนารี  พรมลา 
ภคพร  เที่ยวรอบ 
รุงนภา  กุลภักด ี
หทัยรัตน  ขาวเอ่ียม 
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปที่ 23 ฉบับที่ 1 น.14-22 
(มกราคม–เมษายน 2565) 

0.80 

9. การบริหารการพยาบาลที่เปนเลิศ     
ในสถานการณวูกาขององคกรการ
พยาบาลโรงพยาบาลเอกชน: ความ   
ทาทายในการพัฒนาศักยภาพหัวหนา
หอผูปวยสูงานวิถีใหม   

ชุติมา  ปญญาพนิิจนุกูร 
ชัชวาล  วงคสาร ี
ผศ.ดร.เนตรชนก  ศรีทุมมา 
ปรัชพร  ตันตราพิทักษ 
ชุลีพร  ชอบสุข 
เนตรดาว  ชชัวาลย 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปที่ 23 ฉบับที่ 1 น.73-79 
(มกราคม–เมษายน 2565) 

0.80 

 



 
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลงานทางวิชาการตีพิมพเผยแพร จํานวน 22 ผลงาน จําแนกเปน 
     1) บทความวิจัย 17 ผลงาน    2) บทความวิชาการ 4 ผลงาน   และ 3) อนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน 
 
ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ผลงานวิจัย 6 ผลงาน 

1. ผลของการยืดกลามเนื้อแบบมีการ
เคลื่อนไหวและโฟมโรลเลอรตอความ
ยืดหยุนของกลามเนื้อตนขาดานหลัง
และระยะทางในการเตะในนักกฬีา
รักบี้ฟุตบอลเยาวชนชาย 

อ.ศิรินุช  ไชยดวง 
อ.ปฐวีณา  แกวแจง 
 

วารสารวิทยาศาสตรการกีฬา
และสุขภาพ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
ปที่ 22 ฉบับที่ 2, น.185-200 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 

0.60 

2. การพัฒนาความสามารถในการเดิน
ของผูเรียนพิการซอน ศูนยการศึกษา
พิเศษ ประจําจังหวัดราชบุรี โดยใช
สถานการณจาํลองเพื่อการฝกเดิน 
 

ชลิตา  ศรีดาดิษฐ 
อ.ปริญญาทิพย  ทองดวง 

รายงานประมวลการประชุม
วิชาการระดบัชาติดาน
การศึกษาพิเศษ คร้ังที่ 9 
“เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อ
ปดชองวางการศึกษา”  
วันที่ 26–27 สิงหาคม 2564  
ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

0.20 

3. ผลการออกกําลังกายดวยยางวงยืดตอ
การทรงตัวและการเดินในผูสงูอายุ  
เพศหญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลงัคอม 

อ.สาวิตรี  เฉลิมพงศ  
อ.วรรณนิศา  สําเภาจินดา 

ศรีนครินทรเวชสาร  
ปที่ 36 ฉบับที่ 6, น.709-715 
(พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2564) 

0.60 

4. ผลของการออกกําลังกายกลามเนื้อ
แกนกลางลาํตัวบนลูกบอลและโยคะ   
ตอความทนทาน ความยืดหยุนของ
กลามเนื้อแกนกลางลําตัวและความโคง
ของกระดูกสันหลังสวนเอวในคนอวน
เพศหญิง 

อ.หทัยชนก  หมากผิน 
อ.วรรณนิศา  สําเภาจินดา 

รายงานประมวลการประชุม
วิชาการระดบัขาต ิครั้งที่ 6 
(ออนไลน) “พลิกโฉมนวัตกรรม
สังคมและเทคโนโลยีสุขภาพ 
ในยุค Next Normal” หนา 
68-78 วันที่ 20 มิ.ย. 2565 

0.20 

5. การศึกษาความสัมพนัธระหวางภาวะ
เทาแบนและการทรงตัวในผูหญงิอายุ 
18 - 25 ป 

อ.พนิดา  ไชยมิ่ง 
อ.จันทิมา  ศรีนวล 
อ.พรรณทิพย  เกิดแกว 
อ.พรรณวดี  พูลสวัสดิ ์
อ.สุนทรี  พรมศร ี
อ.อรวรรณ  ตนจําปา 
อ.อิชยา  โตแทน 
อ.ทิพยสุดา บานแยม 

บูรพาเวชสาร  
ปที่ 8  ฉบับที่ 2, น.100-113    
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2564) 

0.60 

6. ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับความ
ตองการออกกําลังกายของผูใชบริการ
ในสถานออกกําลังกายของ
มหาวิทยาลยัในจังหวัดนครปฐม 

อ.รุงฟา  เทียมกลาง 
อ.นฤพนธ  วงศจตุรภัทร 
อ.นวลตอง  อนุตตรังกูร 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  
ปที่ 28 ฉบับที่ 2, น.174-193  
(เมษายน–มิถุนายน 2565) 

0.80 

 



 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีผลงานวิจัย 11 ผลงาน 

1. การคัดเลือกผูสงมอบผลิตภัณฑเหล็ก   

โดยใชกระบวนการลาํดับชั้นเชงิ 

วิเคราะห กรณีศึกษาบริษัท 

จําหนายเหล็ก 

อ.พีรภพ  จอมทอง 

นพคุณ  แสงเขียว 

หรรษกร  รอดศรีสมุทร 

ชูศักดิ์  พรสิงห 

วารสารวชิาการพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

ปที่ 31 ฉบับที่ 3,น.384-394 

(กรกฎาคม-กันยายน 2564) 

0.80 

2. การพัฒนาแบบจําลองและการ

พยากรณดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตราย

ชั่วโมง โดยใชโครงขายประสาทเทียม

ในจังหวัดสงขลา 

อ.ประนมกร  ชูศร ี

สราวุฒิ  แนบเนียร 

วรพันธุ  การชนะชาต ิ 

สนิธตา  เทียนส ี 

วารสารวชิาการและวิจัย  

มทร.พระนคร  

ปที่ 15 ฉบับที่ 2, น.75-87 

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)  

0.80 

3. A Design Method for a 

Microwave-Based Moisture 

Sensing System for Granular 

Materials in Arbitrarily Shaped 

Containers 

Seksan  Jiarasuwan 

Kosin  Chamnongthai 

Navapadol  Kittiamornkul 

IEEE SENSORS JOURNAL 

Vol. 21 Issue 17 

(September 2021)  

P.19436-1945 

1.00 

4. Tunable lateral spin polarization 

and spin-dependent collimation 

in velocity-modulated 

ferromagnetic-gate grapheme 

structures 

Chaiyawan  Saipaopan 

Wachiraporn  Choopan 

Watchara  Liewrian 

Journal of 

Superconductivity and 

Novel Magnetism,  

Vol.34 Issue 30 

(October 2021) P.2573-2581 

1.00 

5. A Method to Estimation of 

Global Solar Radiation with 

Meteorological Parameters 

under Cloudless Sky Condition 

using Artificial Neural Network 

Pranomkorn  Choosri 

Kanmanee  Foobunma 

Arisara  Kongsomlit 

 

Naresuan University 

Journal: Science and 

Technology  

Vol.29, No.4, P:1-12 

October-December 2021 

0.80 

6. การตรวจวัดดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 

ผานระบบ IoI ดวยพลังงานแสงอาทิตย

เพื่อเปนแนวทางในการปองกัน

โรคมะเร็งผิวหนัง 

ดร.ประนมกร  ชูศร ี

ดร.ขวัญใจ  กลิ่นจงกล 

รายงานประมวลการประชุม

วิชาการระดบัชาติ "พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 11" ออนไลน   

วันที่ 25-28 มกราคม 2565  

ณ มหาวิทยาลัยพะเยาว 

0.20 

7. The Greater Mekong Subregion 

(GMS) and tropical expansion : 

A regional study of convection 

and precipitation 

 

 

W.Chanalert ,S.Buntoung 

M.Nunez  , M.Itsara 

P.Nimnuan 

Dr.Pranomkorn Choosri 

D.Charuchittipan 

S.Janjai ,J.Cao 

Advances in Space 

Research  

(January 2022) p.1-17 

1.00 

 

 



 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

8. การศึกษาประสทิธิภาพของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดย

ใชการวิเคราะหการลอมกรอบขอมูล 

อ.พีรภพ  จอมทอง 

อ.ทวิวรรณ  สารีบท  

อ.วัชรวิทย  แสนสโุพธ ิ

รายงานประมวลการประชุม

วิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 11 

และนานาชาติ ครั้งที่ 4 

วิทยาการจัดการวชิาการ 2022 

วันที่ 25 ก.พ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

0.20 

9. การพัฒนาผลิตภัณฑเยลลี่คาราจีแนน

มะมวงหาวมะนาวโห 

 

อ.อธิชา  เนตรบุตร 

รศ.ดร.ลักษณา อินทรกลับ 

อ.ทับกฤช  ขุมทรัพย 

รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 9  

ป 2565 “งานวิจัยทางสุขภาพ

และการบริการ เพื่อพัฒนา 

ชุมชนเชิงพื้นที”่ วันเสารที่ 14 

พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัย

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

(Online) หนา 497-505 

0.20 

ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 2 ผลงาน 

10. นวัตกรรมแบบจําลอง “Airry” น.ส.ศิขรินธาร  ทวีคูณ  

น.ส.พรรณวศา  บุติมลูตร ี 

นายศักดิธัช  ตันสวุรรณ 

นายปริญญา ใจเรือนแกว 

อ.กฤษนารี  แยมเพ็ง 

อ.ศุภชัย  ยิ่งเจริญ 

รายงานประมวลการประชุม

วิชาการระดบัชาต ิครั้งที่ 6 

“พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและ

เทคโนโลยสีุขภาพในยุค Next 

Normal” หนา 569-578  

วันที่ 20 มิ.ย. 2565 (ออนไลน) 

ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

0.20 

11. นวัตกรรมแบบจําลอง “Vaccy” น.ส.พรสุดา  บุญจันทร 

น.ส.ศุภิสรา  สีหามาตย 

นายศุภวิษณุ  เรืองสารท 

นายภีร  รักสกุลใหม 

อ.กฤษนารี  แยมเพ็ง 

อ.ศุภชัย  ยิ่งเจริญ 

รายงานประมวลการประชุม

วิชาการระดบัชาต ิครั้งที่ 6 

“พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและ

เทคโนโลยสีุขภาพในยุค Next 

Normal” หนา 579-587  

วันที่ 20 มิ.ย. 2565 (ออนไลน) 

ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

0.20 

 

 

 

 



 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

บทความวิชาการ 4 ผลงาน  

1. การควบคุมการเจริญของเซลลมะเร็ง

โดยท-ีเซลลและจุลนิทรียในลําไส 

 

ผศ.ศุภศิษฏ  อรุณรุงสวัสดิ์ 

อ.จารุวรรณ  จันทรกอง 

 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 27 ฉบับที ่3, น.111-123 

(กรกฎาคม–กันยายน 2564) 

0.80 

2. ความสัมพันธระหวางแบคทีเรียลําไส 

พรีไบโอติกสและการลดความเสีย่ง

โรคอัลไซเมอรในผูสูงอาย ุ

อ.นิอร  ชุมศรี 

อ.ธนัชพร  คงไชย 

วารสารความปลอดภัยและ

สุขภาพ 

ปที่ 15 ฉบับที่ 1, น.1-9  

(มกราคม–มิถุนายน 2565) 

0.80 

3. แนวปฏิบัติในการดูแลภาวะโภชนาการ

สําหรับผูสงูอายุเพื่อปองกันสมองเสื่อม 

อ.วรรณดี  สุทธิศักดิ ์ วารสารพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1, น.130-142 

(มกราคม-มิถุนายน 2565) 

0.60 

4. ความสําคัญทางคลินิกของการ

เปลี่ยนแปลงตามวัยทางชวีกลศาสตร 

ของการปนเกาอี้ลอในผูสูงอาย ุ 

ดร.ธฤษณุวัชร  ไชยโคตร วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 28 ฉบับที่ 2, น.174-193  

(เมษายน–มิถุนายน 2565) 

0.80 

อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ 1 ผลงาน  

1. สูตรเครื่องดิ่มขาวไรซเบอรรี่เสริม 

พรีไบโอติกและกรรมวิธีการผลติ 

 

 

ผศ.ศุภศิษฏ  อรุณรุงสวัสดิ์ 

อ.นิอร  ชุมศรี 

อ.จารุวรรณ  จันทรกอง 

อ.นันทวัจน ปญญายศธนากรณ 

นางสาววิภาวี  แจงสวาง 

เลขที่อนุสิทธิบัตร 18615 

ออกให ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 

หมดอายุ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2568 

 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะสหวิทยาการ   มีผลงานทางวิชาการตีพิมพเผยแพร จํานวน 22 ผลงาน  จําแนกเปน  
          1) บทความวิจัย 9 ผลงาน     2) วิทยานิพนธ 7 ผลงาน     

3) บทความวิชาการ 1 ผลงาน  4) จดสิทธิบัตร 5 ผลงาน    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 17 ผลงาน 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

บทความวิจัย 9 ผลงาน  
1. ปจจัยที่ใชในการตัดสนิใจสมัครเรียน

การรับรูสื่อและสวนประสมทางการ 
ตลาดเพื่อการรับนักศึกษาใหมของ
มหาวิทยาลยัเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม 

อ.สุภัสสรา  วิภากูล 
นภาพร  สายช ู 
นายอิทธิพร  ขําประเสริฐ 
นางสาวนันทดิา  แคนอย 
นางชนาธิป  ทิพยานนท 

วารสารวชิาการ ปขมท.  
ปที่ 10 ฉบับที่ 3, น.33–43 
(กันยายน-ธันวาคม 2564) 
 
 

0.60 

2. ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่สงผล 
ตอการตัดสินใจของนักศึกษาที่เลือก
เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน จังหวัด
นครปฐม  

ดร.ภราดี  พิริยะพงษรัตน  
อ.อุริส  แจงเจริญ  
อ.สุภัสสรา  วิภากูล 

วารสารวชิาการ ปขมท. 
ปที่ 10 ฉบับที่ 3, น.1–10  
(กันยายน-ธันวาคม 2564) 
 

0.60 

3. ผลกระทบของการบญัชีดิจทิัลทีม่ีตอ
คุณภาพของรายงานการเงิน 
 

ดร.พิมพาภรณ  พึ่งบุญ
พานชิย 
อ.นภา  นาคแยม 

วารสารเทคโนโลยสีุรนารี  
ปที่ 16 ฉบับที่ 1, น.1-18 
(มกราคม-มิถุนายน 2565) 

0.80 

4. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
สนามจนัทร จังหวัดนครปฐมตาม
แนวทางชุมชนทองเที่ยวโอทอป 
นวัตวิถี   

อ.ปญจพร  ธนาวชิรานนัท 
อ.ชนิษฐา  ใจเปง 
อ.ณพงศ  รุจิวรารัตน 
นางสาวโชติมา ดีพลพนัธ 

วารสารมหาวิทยาลยัพายัพ  
ปที่ 31 ฉบับที่ 2 น.134-147 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 
 

0.60 

5. การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเพื่อ
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในเขตทหาร: 
กรณีศึกษา แหลงทองเที่ยวทางทหาร 
จังหวัดลพบุร ี  

อ.ชนิษฐา  ใจเปง วารสารบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม  
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 น.39-50 
(มกราคม–มิถุนายน 2565) 

0.60 

6. การจัดการทองเที่ยวเชิงอาหารในเขต
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด
นครสวรรค   

อ.ชนิษฐา  ใจเปง 
อ.จุรีรัตน  ศิตศิรัตน 
 

วารสารวิชาการมนุษยและสังคม  

มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ  
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 น.107-125 
(มกราคม–มิถุนายน 2565) 

0.60 

7. แนวทางการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกสาํหรับหรับนักทองเที่ยว
ผูสูงอาย ุกรณีศึกษาวัดพระปฐมเจดีย 
จังหวัดนครปฐม 

อ.ชนิษฐา  ใจเปง 
อ.สงกรานต  กลมสุข 
อ.ปญจพร  ธนาวชิรานนัท 
อ.โชติมา  ดีพลพันธ 

วารสารมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วทิยาเขตรอยเอ็ด  
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 น.384-396 
(มกราคม–มิถุนายน 2565) 

0.60 

8. การศึกษารูปแบบและจาํแนกมโน
ทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร
ของวิชา แคลคูลัส 1 

อ.ฤทธิศักดิ์  สดคมขํา   
ดร.อภินันต   อันทวีสนิ  
อ.วิไลวรรณ  ทองใบออน 

รายงานประมวลการประชุม
วิชาการระดบัชาติเครือขายวิจัย
สถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 14 วันที่ 5 - 6 ส.ค. 2564 
ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล  

0.20 

 
 



 
 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

9. รูปแบบความสัมพนัธระหวางการ

บริหารผลงาน การบริหารงานคณุภาพ 

และองคการแหงความเปนเลิศของ

มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 

ดร.ชิษณุพงศ  ทองพวง 

ดร.ไพศาล  จนัทรังษ ี

ดร.ปภากร  สุวรรณธาดา 

ดร.เสาวนีย  กานตเดชารักษ 

ดร.ภราดี  พิริยะพงษรัตน 

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  

ปที่ 28 ฉบับที ่1 น.128-140 

(มกราคม–มีนาคม 2565)  

0.80 

บทความวิชาการ 1 ผลงาน  

1. การจัดการวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อสงเสริม

การทองเที่ยวในเขตทหารโดยหนวย

บัญชาการสงครามพิเศษ 

 

 

 

อ.ชนิษฐา  ใจเปง 

 

รายงานการประชุมวิชาการ

ทองเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 7 

“การเปลี่ยนผานทางการ

ทองเที่ยวสูวิถีปกติถัดไป” วันที่ 

16-17 ตุลาคม 2564  

ณ คณะศิลปศาสตร  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

(online) น.190-201 

0.20 

ผลงานวิทยานิพนธ 7 ผลงาน  

1. องคประกอบภาวะผูนําเชิงนวตักรรม

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

นายวฒุิพงศ  รงคปราณ ี 

ดร.ชิษณุพงศ  ทองพวง  

ดร.ไพศาล  จนัทรังษ ี

วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน 

ปที่ 27 ฉบับที ่4 น. 91-102 

(ตุลาคม–ธันวาคม 2564) 

0.80 

2. 

 

โมเดลความสัมพนัธระหวางภาวะผูนาํ 

เชิงกลยุทธ การจัดการนวัตกรรมกับ 

ผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย  

เอกชนในประเทศไทย  

อ.อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ ์

รศ.ดร.สุรีย  กาญจนวงศ 

ดร.ไพศาล  จนัทรังษ ี

วารสารหาดใหญวิชาการ  

ปที่ 20 ฉบับที่ 1, น.183-200 

(มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 

0.80 

3. การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียน

บานตรอกสะเดา 

 

นางสาวสุมาลี  ผาสุก 

รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ 

ดร.รมยรัมภา  ณัฐธัญอติรุจ 

รายงานการประชุมสัมมนา

วิชาการระดบัชาติ การบริหาร 

การจัดการ การศึกษา และ  

สหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3      

ป 2564 (NCAME 2021) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร  

วันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564  

(online) น.1351-1365 

0.20 

 

 



 

ที ่ ชื่อผลงานวิชาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

4. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิโ์ดยการตั้งเปาหมายและ

ตัววัดผลของฝายการจัดการโรงเรียน

วัฒนาวิทยาลัย 

 

นายปรัชญา  พุดด ี

ดร.พัชราภรณ  ดวงชืน่ 

รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ 

 

 

รายงานการประชุมสัมมนา

วิชาการระดบัชาติ การบริหาร 

การจัดการ การศึกษา และ  

สหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3      

ป 2564 (NCAME 2021)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร  

วันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564  

(online) น.1366-1379 

0.20 

5. การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการ

สถานศึกษาเชิงกลยุทธตามแนวมอน

เตสซอรีบนพื้นฐานพระคัมภีร ของ

โรงเรียนเชียงคําคริสเตียน 

 

น.ส.อรุณี  ตระการไพโรจน 

รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ 

ดร.พัชราภรณ  ดวงชืน่ 

 

รายงานการประชุมสัมมนา

วิชาการระดบัชาติ การบริหาร 

การจัดการ การศกึษา และ  

สหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3      

ป 2564 (NCAME 2021) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลรัตนโกสนิทร  

วันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564  

(online) น.1690-1704 

0.20 

6. การพัฒนารูปแบบการเสริมสราง

สมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรู

ออนไลนในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทยาลัย 

 

ยอด  วิจักษณโยธิน 

รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ 

ดร.รมยรัมภา  ณัฐธัญอติรุจ 

 

การประชุมวิชาการและเผยแพร

ผลงานวิจั ยคัดสรร สาขาวิชา

ศึกษาศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ 6 

และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 

“ความทาทายของการจัดการศึกษา 

ใหมหลังวิกฤติ COVID-19”  

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2565 

จัดโดย สสอท. 

0.20 

7. การพัฒนารูปแบบการเสริมสราง

คุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัด

เขาวัง (แสงชวงสุวนิช) 

ภาณุ  เทพเก้ือ 

ดร.อภินันต  อันทวีสนิ  

รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

ครั้งที่ 7 และนานาชาติ คร้ังที่ 4 

วิทยาการจัดการเทพสตรี

วิชาการ วนัที่ 26-27 พ.ค. 2565 

0.20 

 

 



 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

จดสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ 5 ผลงาน 
 

ที่ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน เลขที่สิทธิบตัร คาถวง

น้ําหนัก 

1. กระเปา 

 

 

อ.ทรงวุฒิ  ศรีรัตนมงคล เลขที่สิทธิบัตร 85747 

ออกให ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564 

หมดอายุ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2571 

1.00 

2. กระเปา 

 

 

อ.ทรงวุฒิ  ศรีรัตนมงคล เลขที่สิทธิบัตร 85748 

ออกให ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564 

หมดอายุ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2571 

1.00 

3. กระเปา 

 

 

อ.ทรงวุฒิ  ศรีรัตนมงคล เลขที่สิทธิบัตร 85749 

ออกให ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564 

หมดอายุ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2571 

1.00 

4. ลวดลายแผนจักสาร 

 

 

อ.ทรงวุฒิ  ศรีรัตนมงคล เลขที่สิทธิบัตร 85750 

ออกให ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564 

หมดอายุ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2571 

1.00 

5. ลวดลายแผนจักสาร 

 

 

อ.ทรงวุฒิ  ศรีรัตนมงคล เลขที่สิทธิบัตร 85751 

ออกให ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564 

หมดอายุ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2571 

1.00 

 

คณะคริสตศาสนศาสตร  5 ผลงาน จําแนกเปน ผลงานวิจัย 4 ผลงาน และผลงานวิชาการ 1 ผลงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร 
 

ที่ ชื่อผลงานวชิาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

ผลงานวิจัย 4 ผลงาน 

1. ความสัมพันธระหวางกิจกรรมชวีิต 

คริสเตียนและผลที่เกิดขึ้นในชวีติ  

ฝายจิตวิญญาณตามการรับรูของ  

คริสเตียนไทย ในชวงการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19  

ดร.ยุทธภัณฑ  พินิจ 

ดร.วิริยะ  ทิพยวรการกูร 

อ.สิรพร  วีระเศรษฐศิริ 

อ.สาณุรักษ  ฟองวาริน 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วทิยาเขต

นครศรีธรรมราช   

ปที ่8 ฉบับที ่12, น.244-258 

(ธันวาคม 2564) 

0.60 

2. การประเมินและตดิตามผลหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต 

ศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ดร.ยุทธภัณฑ  พินิจ 

ดร.ยังซัน  ชิน  

อ.สิรพร  วีระเศรษฐศิริ 

 

วารสารสงัคมศาสตรและ

มานุษยวทิยาเชงิพุทธ 

ปที ่7 ฉบับที ่6, น. 193-205 

(มิถุนายน 2565) 

0.80 

 
 



 

ที่ ชื่อผลงานวชิาการ เจาของผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพรผลงาน คาถวง

น้ําหนัก 

3. แนวทางการอภิบาลเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตสมรสของคูสมรสตาม

บริบทของบุคลากรของโรงพยาบาล

แหงหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม   

อ.ยุพา  หนุนภักด ี

ดร.ยุทธภัณฑ  พินิจ 

อ.สาณุรักษ  ฟองวาริน 

รายงานสืบเนื่องการประชุม

ผลงานวชิาการทางดานคริสต

ศาสนศาสตร แหงประเทศไทย  

ค.ศ. 2022 วันที่ 4 ก.พ. 2565 

(ออนไลน) หนา 120-134 

0.20 

4. ประสบการณผูใชและความตองการ

จําเปนระยะปกติถัดไปของนักศกึษา

ระดับปริญญาตรีสําหรับกิจกรรมการ

ใหคําปรึกษาดานชีวิตฝายจติวิญญาณ 

คริสเตียน : กรณีศึกษา 

คณะคริสตศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน  

อ.สาณุรักษ  ฟองวาริน 

ศจ.ดร.วันดี  วจนะถาวรชัย 

รายงานประมวลการประชุม

วิชาการระดบัชาต ิครั้งที่ 6 

(ออนไลน) หนา 152-167 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 

ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

0.20 

บทความวิชาการ 1 ผลงาน 

1. แนวทางและประโยชนของการ 

ปลีกวิเวกสําหรับคริสตชน  

 

อ.ปลันธนา  อนุเอกจิตร 

ดร.วิริยะ  ทิพยวรการกูร 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุม

ผลงานวชิาการทางดานคริสต

ศาสนศาสตร แหงประเทศไทย  

ค.ศ. 2022 วันที่ 4 ก.พ. 2565 
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