รวมผลงานวิจัยอาจารย์ ในปีการศึกษา 2560
ที่

ชื่อ-สกุล
(ผู้วิจัยที่ได้รับทุนวิจัย)

แหล่งทุนวิจัย
(จานวนเงินบาท)
ภายใน ภายนอก

รวม
จานวน
เงิน

1

จุฑามาศ เอื้อรัตนไพศาล
รศ.ปิญากรณ์ ชูตังกร

√

NA

2

จุฑามาศ เอื้อรัตนไพศาล
รศ.ปิญากรณ์ ชูตังกร

√

NA

3

Nattaya Phiromsid
Jareesri Kunsiripunyo
Arun Nurake

√

NA

ชื่อผลงานวิจัย

แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.ความสาเร็จใน
การเลิกสุราของผู้
ติดสุราทีม่ ีโรค
ซึมเศร้า ด้วย
แนวทางสมาคมเอ
เอ : กรณีศึกษา
2.AA, NA กับการ
เสริมสร้างการ
บาบัดผูม้ ีปญ
ั หาสุรา
และยาเสพติดใน
สถานบาบัด:
กรณีศึกษา
Factors
Influencing
prevention
behavors among
Caediovascular
disease risk
people in U

การประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่
16 และการประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
ครั้งที่ 14 ประจาปี 2560
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
ASEAN Conference
2018 “Changing
Creative and
Innovation for Solving
Drug Problem
Management”
4th International
Conference in
Cardiovascular –
Thoracic (CVT) Nursing
2017

ปีที่ตีพิมพ์
(ว/ด/ป)

ค่านาหนัก
(0.2/0.4/0.6
/0.8/1)

วันที่ 2-4
สิงหาคม
2560

0.4

4-6 July
2018
IMPACT
Muang
Thong
Thani
2560

0.4

0.4

หมายเหตุ
(หากอยู่
ระหว่าง
ดาเนินการ)

ที่

ชื่อ-สกุล
(ผู้วิจัยที่ได้รับทุนวิจัย)

4

ไพรวัล คงเนียม
กันย์สินี วิเศษสิงห์
สมพร ลอยความสุข

5

ดร.สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล

ผศ.สมองค์ วังศรี
ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช
รศ.วิรัตน์ ตั้งใจรบ
ผศ.อัญชลี นวลคล้าย

แหล่งทุนวิจัย
(จานวนเงินบาท)
ภายใน ภายนอก

√

รวม
จานวน
เงิน

ชื่อผลงานวิจัย

NA

Thong District ,
Supan Buri
Province
Thailand.
การศึกษาวัฒนา
ธรรมความ
ปลอดภัยของ
บุคลากรห้องผ่าตัด
โรงยาบาลทั่วไป

NA

การวิเคราะห์ปญ
ั หา
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนหลังภาวะ
วิกฤติน้ามันรั่วเกาะ
เสม็ด จังหวัด
ระยอง

แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ปีที่ตีพิมพ์
(ว/ด/ป)

ค่านาหนัก
(0.2/0.4/0.6
/0.8/1)

Perioperative Nursing
Care Conference 12th
2018 เรื่อง Enhancing
Quality of
Perioperative Nursing
Care ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บาง
นา

21-22
กรกฎาคม
2561

0.2

การประชุมวิชาการและ
การนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 12 เรื่อง
“การวิจัยนวัตกรรม
สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย”

วันที่ 7-8
กรกฎาคม
2561

0.2

หมายเหตุ
(หากอยู่
ระหว่าง
ดาเนินการ)

ที่

ชื่อ-สกุล
(ผู้วิจัยที่ได้รับทุนวิจัย)

แหล่งทุนวิจัย
(จานวนเงินบาท)
ภายใน ภายนอก

รวม
จานวน
เงิน

ชื่อผลงานวิจัย

แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่
การประชุมวิชาการและ
การนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 12 เรื่อง
“การวิจัยนวัตกรรม
สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย”

6

ผศ.มยุรี แก้วจันทร์

NA

การประเมินภาวะ
สุขภาพ :ขั้นตอน
แรกของ
กระบวนการ
พยาบาล

7

ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช
รศ.สุมณฑา สิทธิพงซ์สกุล
ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์
ผศ.อัญชลี นวลคล้าย
อาจารย์สุรีวัลย์ วรอรุณ

NA

ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลที่
มีต่อพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของ
ผู้สงู อายุ ในจังหวัด
ตาก

8

ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

NA

9

ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

NA

การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 11
เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สู่
การสร้างสรรค์พัฒนา
สังคมไทยอย่างยั่งยืน”
วัยรุ่นตั้งครรภ์ : จุด การประชุมวิชาการและ
เปลี่ยนที่ท้าทาย
นาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 11
เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สู่
การสร้างสรรค์พัฒนา
สังคมไทยอย่างยั่งยืน”
พยาบาลผดุงครรภ์ การประชุมวิชาการและ
กับการนากราฟ
นาเสนอผลงานวิจัย

ปีที่ตีพิมพ์
(ว/ด/ป)

ค่านาหนัก
(0.2/0.4/0.6
/0.8/1)

วันที่ 7-8
กรกฎาคม
2561

0.2

วันเสาร์ที่ 3
– วันอาทิตย์
ที่ 4 มีนาคม
2561

0.2

วันเสาร์ที่ 3
– วันอาทิตย์
ที่ 4 มีนาคม
2561

0.2

วันเสาร์ที่ 3
– วันอาทิตย์

0.2

หมายเหตุ
(หากอยู่
ระหว่าง
ดาเนินการ)

ที่

ชื่อ-สกุล
(ผู้วิจัยที่ได้รับทุนวิจัย)

10 ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช

รศ.สุมณฑา สิทธิพงซ์สกุล
ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์
ผศ.อัญชลี นวลคล้าย
อาจารย์สุรีวัลย์ วรอรุณ

แหล่งทุนวิจัย
(จานวนเงินบาท)
ภายใน ภายนอก

รวม
จานวน
เงิน

NA

ชื่อผลงานวิจัย

แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ดูแลการคลอดไปใช้ ระดับชาติ ครั้งที่ 11
เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สู่
การสร้างสรรค์พัฒนา
สังคมไทยอย่างยั่งยืน”
การพัฒนารูปแบบ การประชุมวิชาการและ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุอย่าง นาเสนอผลงานวิจัย
มีจิตสาธารณะ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11
เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สู่
การสร้างสรรค์พัฒนา
สังคมไทยอย่างยั่งยืน”

ปีที่ตีพิมพ์
(ว/ด/ป)

ค่านาหนัก
(0.2/0.4/0.6
/0.8/1)

ที่ 4 มีนาคม
2561
วันเสาร์ที่ 3
– วันอาทิตย์
ที่ 4 มีนาคม
2561

0.2

หมายเหตุ
(หากอยู่
ระหว่าง
ดาเนินการ)

