
ตารางแสดงการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2558-2562  

ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

1 ผ.ศ.เสาวลักษณ์  แย้มตร ี
 

การปฏิบัติงานของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย (เสาวลักษณ์ แย้มตร,ี กัลยา ปังประเสริฐ  
ทิพธิญา เฮียงสอน , นิภา ไทโส) 

วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2562 

2562 

  ผลของหลักสูตรแฝงที่มีต่อคณุลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่
พึงประสงค ์  Effects of Hidden Curriculum towards 
Desirable Characteristics of  Community Nursing 
Students  ( เสาวลักษณ์  แย้มตรี,กัลยา ปังประเสริฐ, ทิพธิญา 
เฮียงสอน, นิภา ไทโส ) 

TCI กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเชีย  
ปีท่ี  7  ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม  2560) 
หน้า  87-97 

2560 

  การพยาบาลอนามัยชุมชน Community Health Nursing  ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ  ประเมินใหไ้ดต้ าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

2559 

  Medical care ideals among urban and rural residents in 
Thailand: a qualitative study 
(Tomoki  Ikai , Saowalak  Yamtree, Takuji  Takemoto, 
Tara  Tamura,  Hitomi  kanayama, Kazuhiro Sato, 
Yukinori  kusaka, Hiroyuki Hayashi  and Hidekazu  
Terasawa) 

International Journal for Equity in Health 2016  Jan 5; 
15:2  
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
ฐานข้อมูล MEDLINE/Pubmed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

2559 

  การศึกษาความสามารถทางการเรยีนคุณลักษณะนักศึกษา
พยาบาลที่พึงประสงค์และภาพชีวิตอนาคตของนักศึกษาทุน
พยาบาลชุมชน และ นักศึกษาทีไ่ม่สังกัดทุนพยาบาลชุมชน  
( เสาวลักษณ์  แย้มตร,ี กัลยา  ปังประเสริฐ , ศรีล ายอง  สังข์ศิริ) 

TCI กลุ่มที่ 1 
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557 
หน้า 173-182 

2557 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

2 กัลยา  ปังประเสริฐ 
 

การปฏิบัติงานของบัณฑิตทุนพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย (เสาวลักษณ์ แย้มตร,ี กัลยา ปังประเสริฐ  
ทิพธิญา เฮียงสอน , นิภา ไทโส) 
 

วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2562 

2562 

   ผลของหลักสูตรแฝงที่มีต่อคณุลักษณะนักศึกษาพยาบาลชุมชนที่
พึงประสงค ์  Effects of Hidden Curriculum towards 
Desirable Characteristics of  Community Nursing 
Students 
เสาวลักษณ์  แย้มตร,ีกัลยา ปังประเสริฐ, ทิพธิญา เฮียงสอน, นิภา 
ไทโส 
 

TCI กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเชีย  
ปีท่ี  7  ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม  2560) 
หน้า  87-97 

2560 

  การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 
(รศ.นฤมล  สินสุพรร, ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล, พงศกร  ทวันเวช , 
โศภิษฐ์  นามข า, ธัญญรัตน์  เนาววิบูลย์พร, กัลยา  ปังประเสริฐ, 
อภิญญา  บ้านกลาง, เบ็ญจมาภรณ์  เวชการ 
 

TCI  กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเชีย  
ปีท่ี  7  ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม  2560) 
หน้า 7-13 

2560 

  การศึกษาความสามารถทางการเรยีนคุณลักษณะนักศึกษา
พยาบาลที่พึงประสงค์และภาพชีวิตอนาคตของนักศึกษาทุน
พยาบาลชุมชน และ นักศึกษาทีไ่ม่สังกัดทุนพยาบาลชุมชน  
( เสาวลักษณ์  แย้มตร,ี กัลยา  ปังประเสริฐ , ศรีล ายอง  สังข์ศิริ) 
 

TCI กลุ่มที่ 1 
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557 
หน้า 173-182 

2557 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

3 ธิดารัตน์ เลิศวิทยากลุ ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อ
ส่งเสริมผลารเรยีนรู้  รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ 
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล  
 

TCI กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ, 2562 (เดือน 
พฤศจิกายน 2562 ) 

2562 

  THE TEACHER NETWORKING TRAINING BY SCHOOL BASED  
TRAINING FOR CURRICULUM IMPLEMENTATION 
AN IMMUNIZATION COURSE  OF LIVER FLUKEAND BILE DUCT 
CANCER FOR UPPER SECONDARY STUDENT LEVEL 

(Thidaratana Lertwittayakul , Teerachai Nethanomsak , 
Watcharin Loilom ) 
IN THE NORTHEAST REGION 

Proceeding  
The 2nd   ASEAN Cholangiocarcinoma Conference  
(ACCA 2019)  12-14 December 2019 

2562 

  การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
( ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล , วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา , 
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน ์) 
 

TCI กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ, 2562 (เดือน 
พฤศจิกายน 2562 ) 

2562 

  ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ ยุคไทยแลนด์ 4.0 
(กุลนันท์ พลเวียง ขนิษฐา บุญจวง จุฑามาศ ขาวภา    ชลดา ปะ
นะภูเต ปยิวรรณ ทองดี , มริศรา มะลสิา , วิจิตรา เชยโพธ์ิ ,     
สิริยากร กองสุข  , ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล) 

TCI กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ, 2562 (เดือน 
พฤศจิกายน 2562 ) 

2562 

  ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว เรื่อง จริยศาสตรแ์ละกฎหมายส าหรบัวิชาชีพ
พยาบาล (ธิดารัตน์ เลศิวิทยากุล) 

ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

2561 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 ธิดารัตน์ เลิศวิทยากลุ การใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบตัิงานบนคลินิก ของ

นักศึกษาพยาบาล (ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล และ 

ลัดดา  พลพุทธา) 

TCI  กลุ่มที่ 2    
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2  (กรกฎาคม – 
ธันวาคม) 2561 

2561 

  การประเมินประสิทธิผลของโครงการอบรมแกนน าต่อต้านยาเสพ
ติด ระดับอุดมศึกษา (ยิ่งสรรค์ หาพา , ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, สุจิ
ตรา อร่ามพงษ์พันธ ์, เดโช แสนภกัดี อาบจิตร กอมาตย์ ,ธัญญ
รัตน์ เนาวิบลูย์พร) 
 

TCI  กลุ่มที่ 2    
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2  (กรกฎาคม – 
ธันวาคม) 2561 

2561 

  การท านายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ (ธิดารัตน์ เลศิวิทยากุล) 
 

TCI  กลุ่มที่ 2   วารสารวิทยาลยับัณฑิตเอเซีย ปีท่ี 8 ฉบับ
พิเศษ, 2561  (เดือนตุลาคม 2561 ) 

2561 

  ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและสื่อออนไลน์ 
รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวชิาชีพ  นักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย (ธิดารตัน์  เลิศวิทยากลุ และ 

ลัดดา  พลพุทธา) 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลสัูตรและการ
สอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 Khon Kaen, 
THAILAND – February 4, 2017 

2560 

  การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 
(รศ.นฤมล  สินสุพรร, ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล, พงศกร  ทวันเวช , 
โศภิษฐ์  นามข า, ธัญญรัตน์  เนาววิบูลย์พร, กัลยา  ปังประเสริฐ, 
อภิญญา  บ้านกลาง, เบ็ญจมาภรณ์  เวชการ 
 

TCI  กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเชีย  
ปีท่ี  7  ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม  2560) 
หน้า 7-13 

2560 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 ธิดารัตน์ เลิศวิทยากลุ การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน 
Formative Evaluation of Learning by Game Based  (ธิดา
รัตน์  เลิศวิทยากุล) 
 

TCI  กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเชีย  
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม  2560)  

2560 

  การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในโครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมสีถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ี
เลี้ยง The Development Model of Cooperation in The 
Primary School's Education Quality Projects By U-School 
Mentoring   
(ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรตัน,์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร , ผศ.ตวงพร 
อานันทศิริเกียรต,ิ เดโช แสนภักด ี, ธิดารัตน์ เลิศวทิยากุล) 
 

TCI  กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเชีย  
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม  2560) 
 

2560 

  การพัฒนารูปแบบการสอนในคลนิิกท่ีส่งเสรมิความสามารถในการ
ใช้กระบวนการพยาบาลและทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลสถาบันเอกชน 
(ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล และ ลดัดา  พลพุทธา) 
 

น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ของ สสอท. วันท่ี 17  
มีนาคม  2559 

2559 

  การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ 7-7 เพื่อส่งเสรมิ
กระบวนการคดิเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล
บนคลินิก ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

Proceeding  
The 4th National and International Conference 2016 
(CASNIC 2016)  “Education Reform : Socio-Political 
Commitment”  College of Asian Scholars, Khon Kaen, 
Thailand  October 7th, 2016 

2559 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 ธิดารัตน์ เลิศวิทยากลุ หลักสตูรรายวิชาแบบสหสาขาวิชาชีพท่ีสร้างเสริมสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาลที่พึงประสงค ์ 
   (ธิดารัตน์ เลิศวิทยากลุ) 

Proceeding  การประชุมสมัมนาทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร   
19-20 มกราคม 2558   National and International 
Academic Seminar on Current Trends In Curriculum 
and Instruction for the 21st  century 
 

2558 

  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย 
 (ลัดดา พลพุทธา , ธิดารัตน์ เลิศวทิยากุล) 
 

Oral Presentation 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
สสอท. ประจ าปี 2557  15-16 มกราคม  2558 

2558 

  การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยบณัฑิตเอเชีย 
(ธิดารัตน์ เลิศวิทยากลุ) 

Proceeding  
The 3rd CAS National and International Conference 
2015 (CASNIC 2015)  “Education Reform for Social 
Justice : The New Challenge”  September 11th, 2015 
 

2558 

  ความต้องการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การประกัน
คุณภาพการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานสภาการพยาบาล บน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็  คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยบณัฑิต
เอเชีย  จังหวัดขอนแก่น   (ธิดารตัน์  เลิศวิทยากุล ,ลัดดา  พล
พุทธา และอาบจิตร  กอมาตย์) 

Proceeding  
The 3rd CAS National and International Conference 
2015 (CASNIC 2015)  “Education Reform for Social 
Justice : The New Challenge” September 11th, 2015 
The 6th Engineering Science Technology and 
Architecture Conference) September 11th, 2015 
 

2558 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

4 โศภิษฐ์  นามข า การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 
(รศ.นฤมล  สินสุพรร, ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล, พงศกร  ทวันเวช , 
โศภิษฐ์  นามข า, ธัญญรัตน์  เนาววิบูลย์พร, กัลยา  ปังประเสริฐ, 
อภิญญา  บ้านกลาง, เบ็ญจมาภรณ์  เวชการ 
 

TCI  กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเชีย  
ปีท่ี  7  ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม  2560)  หน้า 7-13 

2560 

5 ธัญญรตัน์  เนาววิบูลย์พร การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 
(รศ.นฤมล  สินสุพรร, ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล, พงศกร  ทวันเวช , 
โศภิษฐ์  นามข า, ธัญญรัตน์  เนาววิบูลย์พร, กัลยา  ปังประเสริฐ, 
อภิญญา  บ้านกลาง, เบ็ญจมาภรณ์  เวชการ 

TCI  กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเชีย  
ปีท่ี  7  ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม  2560)  หน้า 7-13 

2560 

6 เบ็ญจมาภรณ ์ การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 
(รศ.นฤมล  สินสุพรร, ธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล, พงศกร  ทวันเวช , 
โศภิษฐ์  นามข า, ธัญญรัตน์  เนาววิบูลย์พร, กัลยา  ปังประเสริฐ, 
อภิญญา  บ้านกลาง, เบ็ญจมาภรณ์  เวชการ 

TCI  กลุ่มที่ 2 
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเชีย  
ปีท่ี  7  ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม  2560)  หน้า 7-13 

2560 

7 สมฤกษ์  กาบกลาง รูปแบบการใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพชุมชน : 
กรณีศึกษาการใช้สมุนไพรรางจดืในเกษตรกร ต าบลแสนพัน 
อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  (นุชรัตน์  มังคละคีร,ี อนันต
ศักดิ์  พันธ์พุฒ , ศิริลักษณ์  ใจช่วง, สมฤกษ์  กาบกลาง , รัศมี  
ทองสามัญ, เจริญชัย  หมื่นห่อ, อภิสิทธ์ิ  ฉกรรศลิป์) 
 

TCI  กลุ่มที่ 2 
วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 5 ฉบับ
ที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม 2560 
หน้า 535-548 

2560 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

  ผลของวิธีการตม้น้ ารางจดืต่อระดบัโคลีนเอสเตอเรส ของ
เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ อ าเภอธาตพุนม จังหวัดนครพนม ประเทศ
ไทย  (นุชรัตน์ มังคละคีร,ี อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ, ศิริลักษณ์ ใจช่วง
, รัศมี ทองสามัญ, สมฤกษ์ กาบกลาง) 

TCI  กลุ่มที่ 2 
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
ปีท่ี : 5  ฉบับท่ี : 2  เลขหน้า : 361-377  ปีพ.ศ. : 2560 

2560 

8 อภิญญา  บ้านกลาง 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 .ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลศลิา อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 
(อภิญญา  บ้านกลาง, อุดมลักษณ ์ ดวงผุนมาตย,์ ปริศนา รถสีดา) 

TCI กลุ่มที่ 1   
วารสารส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  
ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2559  หน้า 85-95 

2559 

  พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น (อภิญญา  บ้านกลาง) 

Proceeding  
The 3rd CAS National and International Conference 
2015 (CASNIC 2015)  “Education Reform for Social 
Justice : The New Challenge”  September 11th, 2015 

2558 

9 อุดมลักษณ์  ดวงผุนมาตย ์
 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 .ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลศลิา อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น  (อภิญญา  บ้านกลาง,  อุดมลักษณ์  ดวง
ผุนมาตย์ , ปริศนา  รถสีดา) 

TCI กลุ่มที่ 1   
วารสารส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  
ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2559 
หน้า 85-95 

2559 

10 มุกดาวรรณ  ชนะวงศ ์
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (ฐาติมา เพชรนุ้ย,   อ้อยทิพย์ บัวจันทร์, มุก
ดาวรรณ ชนะวงศ์ ) 

 วารสารวิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย ปทีี่ 8 ฉบับพิเศษ, 2561 (เดือน 
ตุลาคม 2561 ) 

2561 

  ความคาดหวัง ความชื่นชมและความพึงพอใจของประชาชน
จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างทีมชาตไิทยกับทีมขอนแก่นเอฟซี  ใน
การแข่งขันกีฬามหากุศล “Charity Super Match” ในวันท่ี 24 

Proceeding  
The 3th CASNIC 2015 
September 11th, 2015 

2558 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

มกราคม 2558  ณ สนามกีฬากลาง  จังหวัดขอนแก่น  
(ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์, รศ.วีณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา, รศ.รัชนี
บูล  เศรษฐภมูิรินทร ์, มุกดาวรรณ  ชนะวงศ์, ทิพวัลย์  ด่านสวัสดิ
กุล, พ.อ.ฉัตรพงศ์  พีระวราสิทธ์ิ) 
 

 มุกดาวรรณ  ชนะวงศ ์
 

การศึกษารูปแบบการพัฒนาตนเองในการสร้างเสริมความสุข
ผสมผสานกับรูปแบบพลังสุขภาพจิตเพื่อความทนทานต่อ
ความเครยีดในผู้ป่วยที่มีความพร่องทางใจ ณ.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  (ผศ.ดร.กษม  ชนะ
วงศ์,รศ.รัชนีบูร  เศรษฐภูมริินทร์ ,รศ.วีณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา, 
ทิพวัลย์  ด่านสวัสดิกุล, มุกดาวรรณ  ชนะวงศ์,กิรติ  สุวรรณศรี
,วราจิตร  ยอดสง่า) 
 

Proceeding  
The 3rd CAS National and International  Conference 
2015 (CASNIC 2015)  “Education Reform for Social 
Justice : The New Challenge”  September 11th, 2015 

2558 

  

สุขภาวะของผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2557 อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 
(ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์,พ.อ.ฉัตรพงศ์  พีระวราสิทธ์ิ ,รศ.วณีา อิศ

รางกูร ณ อยุธยา , มุกดาวรรณ  ชนะวงศ์, ทิพวัลย์  ด่านสวัสดิกุล) 
 

Proceeding  
The 3rd CAS National and International Conference 
2015 (CASNIC 2015)  “Education Reform for Social 
Justice : The New Challenge” September 11th, 2015 

2558 

11 ทิพวัลย์  ด่านสวสัดิกุล การบริหารจัดการชมรมผูสู้งอายุให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
The Management of Ageing Society for Continuity and 
Sustainable (กษม ชนะวงศ ์, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล) 

 TCI กลุ่มที่ 2   
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ, 2562 (เดือน 
พฤศจิกายน 2562 ) 

2562 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

  ผลของการบ าบดักลุม่เลา่เรื่อง ความสุขของตนเอง เพื่อลด
ความเครยีด และเพิ่มความภาคภมูิใจในตนเอง ชมรมสร้างเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (กษม ชนะวงศ์, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, รัชนีบูล 
เศรษฐภมูิรินทร,์ ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล)  
 

TCI กลุ่มที่ 2   
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 8 ฉบับพิเศษ, 2561  
(เดือน ตุลาคม 2561 ) 

2561 

 ทิพวัลย์  ด่านสวสัดิกุล การศึกษารูปแบบการพัฒนาตนเองในการสร้างเสริมความสุข
ผสมผสานกับรูปแบบพลังสุขภาพจิตเพื่อความทนทานต่อ
ความเครยีดในผู้ป่วยที่มีความพร่องทางใจ ณ.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  (ผศ.ดร.กษม  ชนะ
วงศ์,รศ.รัชนีบูร  เศรษฐภูมริินทร์ ,รศ.วีณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา, 
ทิพวัลย์  ด่านสวัสดิกุล, มุกดาวรรณ  ชนะวงศ์,กิรติ  สุวรรณศรี
,วราจิตร  ยอดสง่า) 
 

Proceeding  
The 3rd CAS National and International  Conference 
2015 (CASNIC 2015)  “Education Reform for Social 
Justice : The New Challenge”  September 11th, 2015 

2558 

  ความคาดหวัง ความชื่นชมและความพึงพอใจของประชาชน
จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างทีมชาตไิทยกับทีมขอนแก่นเอฟซี  ใน
การแข่งขันกีฬามหากุศล “Charity Super Match” ในวันท่ี 24 
มกราคม 2558  ณ สนามกีฬากลาง  จังหวัดขอนแก่น  
(ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์, รศ.วีณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา, รศ.รัชนี
บูล  เศรษฐภูมิรินทร์ , มุกดาวรรณ  ชนะวงศ์, ทิพวัลย์  ด่าน
สวัสดิกุล, พ.อ.ฉัตรพงศ์  พีระวราสิทธ์ิ) 
 

Proceeding  
The 3th CASNIC 2015 
September 11th, 2015 

2558 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 ทิพวัลย์  ด่านสวสัดิกุล สุขภาวะของผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2557 อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 
(ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์,พ.อ.ฉัตรพงศ์  พีระวราสิทธ์ิ ,รศ.วณีา อิศ
รางกูร ณ อยุธยา , มุกดาวรรณ  ชนะวงศ์, ทิพวัลย์  ด่านสวัสดิกุล) 

Proceeding  
The 3rd CAS National and International Conference 
2015 (CASNIC 2015)  “Education Reform for Social 
Justice : The New Challenge” September 11th, 2015 

2558 

  ความเครยีดและการเผชิญความเครียดของผูดู้แลผู้สูงอายุพ่ึงพิงใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น       
(ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์, ทิพวัลย์   ด่านสวัสดิกุล) 

Proceeding  
The 3rd CAS National and International Conference 
2015(CASNIC 2015)  “Education Reform for Social 
Justice : The New Challenge”  September 11th, 2015 

2558 

12 ขวัญเรือน  แก่นของ การพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล: เครื่องมือสนับสนุนการรับรู้
ความเสีย่งต่อการก้าวหน้าเข้าสูโ่รคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย   
(อัมพรพรรณ ธีราบุตร , นงลักษณ ์ เมธากาญนศักดิ ์, 
ขวัญเรือน  แก่นของ) 

TCI กลุ่มที่ 1   
บทความวิจัย 
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีท่ี 41 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม-
ธันวาคม) 2561  
 

2561 

13 นันธินีย์ วังนันท์ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ

ในชุมชนเมือง (นันธินีย์ วังนันท์ , วสันต์ชาย สรุมาตย์ , นัยนา สุ
แพง) 

TCI กลุ่มที่ 2   
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 9 ฉบับที่ 2, 2562 (เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ) 

2562 

14 วสันต์ชาย สรุมาตย ์ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ

ในชุมชนเมือง (นันธินีย์ วังนันท์ , วสันต์ชาย สรุมาตย์ , นัยนา สุ
แพง) 

TCI กลุ่มที่ 2   
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 9 ฉบับที่ 2, 2562 (เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ) 

2562 

15 นัยนา สุแพง) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ

ในชุมชนเมือง (นันธินีย์ วังนันท์ , วสันต์ชาย สรุมาตย์ , นัยนา สุ
แพง) 

TCI กลุ่มที่ 2   
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 9 ฉบับที่ 2, 2562 (เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ) 

2562 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

16 ปฏิมาภรณ์  วงศ์ภูธร การกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายุตามมมุมองของผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลแห่งหนึ่ง  จังหวัดมหาสารคาม 

Proceeding  
The 7th CAS Nation and International Conference  
2019 (CASNIC 2019) 
16 November 2019 

2562 

17 เปรมจติ  ชาติรัมย์ฐติิกุล ทัศนคติต่อการกระท าความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของญาติ
ผู้ดูแลในเขตเทศบาลแห่งหนึ่ง  ในจังหวัดมหาสารคาม 

Proceeding  
The 7th CAS Nation and International Conference  
2019 (CASNIC 2019) 
16 November 2019 

2562 

18 สุวคนธ์ กุรัตน ์ ประสบการณ์ชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
( พัชรี นุ่มแสง, สุวคนธ์ กุรัตน,์ กัญญาพัชร เบ้าทอง,  ดรณุี 
สมบูรณ์กิจ, กมลรตัน์ สุปญัญาบตุร, รัชนี ปะสารีบุตร, นุชนาถ 
บุญมาศ) 

TCI กลุ่มที่ 1   
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาล
พระปกเกลา้ 
ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 2 เม.ย. – มิ.ย. 2561  หน้า  140-152 

2561 

19 รศ.รัชนีบูล  เศรษฐภูมริินทร ์ ผลของการบ าบดักลุม่เลา่เรื่อง ความสุขของตนเอง เพื่อลด
ความเครยีด และเพิ่มความภาคภมูิใจในตนเอง ชมรมสร้างเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (กษม ชนะวงศ์, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, รัชนีบูล 
เศรษฐภมูิรินทร,์ ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล)  

TCI กลุ่มที่ 2   
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี ปีท่ี 8 ฉบับพิเศษ, 2561  
(เดือน ตุลาคม 2561 ) 

2561 

  โปรแกรมการบ าบดัโดยการสร้างเสริมพลังอ านาจเพื่อลดภาวะ
ซึมเศรา้ในผู้สูงอายุบา้นพักคนชรานักบุญโยเซฟ  ขอนแก่น 
 (ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์,รศ.วีณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา , รศ.รัชนี
บูล  เศรษฐภมูิรินทร์ , กิรติ  สุวรรณศรี) 

Proceeding  
The 3rd CAS National and International Conference 
2015(CASNIC 2015) “Education Reform for Social 
Justice : The New Challenge”  September 11th, 2015 

2558 



ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ อาจารย์ของ

คณะฯที่ท าวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 รศ.รัชนีบูล  เศรษฐภูมริินทร ์ ความคาดหวัง ความชื่นชมและความพึงพอใจของประชาชน
จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างทีมชาตไิทยกับทีมขอนแก่นเอฟซี  ใน
การแข่งขันกีฬามหากุศล “Charity Super Match” ในวันท่ี 24 
มกราคม 2558  ณ สนามกีฬากลาง  จังหวัดขอนแก่น  
(ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์, รศ.วีณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา, รศ.รัชนี
บูล  เศรษฐภมูิรินทร ์, มุกดาวรรณ  ชนะวงศ์, ทิพวัลย์  ด่านสวัสดิ
กุล, พ.อ.ฉัตรพงศ์  พีระวราสิทธ์ิ) 

Proceeding  
The 3th CASNIC 2015 
September 11th, 2015 

2558 

 รศ.รัชนีบูล  เศรษฐภูมริินทร ์ การศึกษารูปแบบการพัฒนาตนเองในการสร้างเสริมความสุข
ผสมผสานกับรูปแบบพลังสุขภาพจิตเพื่อความทนทานต่อ
ความเครยีดในผู้ป่วยที่มีความพร่องทางใจ ณ.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  (ผศ.ดร.กษม  ชนะ
วงศ์,รศ.รัชนีบูร  เศรษฐภูมริินทร์ ,รศ.วีณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา, 
ทิพวัลย์  ด่านสวัสดิกุล, มุกดาวรรณ  ชนะวงศ์,กิรติ  สุวรรณศรี
,วราจิตร  ยอดสง่า) 

Proceeding  
The 3rd CAS National and International  Conference 
2015 (CASNIC 2015)  “Education Reform for Social 
Justice : The New Challenge”  September 11th, 2015 

2558 

 


