
มคอ.๒ ๑๑๑ 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 
นายกฤตพัทธ์  ฝึกฝน 
รายงานวิจัย 
กฤตพัทธ์  ฝึกฝน.(๒๕๕๔).การพัฒนาแบบประเมิน Self-Efficacy Adherence Scale และ  
 ACTG Adherence Scale. ฉบับภาษาไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
กฤตพัทธ์  ฝึกฝน.(๒๕๕๔).ความล่าช้าของการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 รายใหม่ของจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
กฤตพัทธ์  ฝึกฝน.(๒๕๕๔).การส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง 
 สม่ าเสมอในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ของจังหวัดพะเยา โดยวิธีการมีส่วนร่วม 
 ในแผนการรักษาการส าเสนอในการประชุมวิชาการ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
 พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
 
นางสาว พิมพิมล วงค์ไชยยา 
รายงานวิจัย 
พิมพิมล วงค์ไชยา,  ชุลีพร ภูโสภา,  คอย ละอองอ่อน และ นันทิกา อนันตชัยพัฒนา. (๒๕๕๓).  
 ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ขณะฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตเวช. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
พิมพิมล วงค์ไชยา, บัวบาน  ยะนา,  วัชรี  ไชยจันดี และนันทิกา  อนันตชัยพัทธนา.(๒๕๕๒).ผลของ 
 การปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ต่อสุขภาพจิตของ ผู้ต้องขังใน 
 เรือนจ าจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
              ราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญม,ี  พิมพิมล วงศ์ไชยา, วรัญญากรณ์ โนใจ  และอัมพร ยานะ.(๒๕๕๓).การประเมินผลการ 
 ด าเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ.ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงาน 
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
พินทอง ปินใจ และพิมพิมล วงค์ไชยยา.(๒๕๕๓).ความรู้ทัศนคติ ความคาดหวังและการปฏิบัติงาน 
 จริงของพยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่เวชปฏิบัติ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๑๑๒ 

นาง สมัยพร  อาขาล 
รายงานวิจัย 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์และสมัยพร  อาขาล. (๒๕๕๒). การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
 พ.ศ. ๒๕๔๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
สมัยพร  อาขาล. (๒๕๕๒).ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการกลับมารักษาซ้ าของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้น 
 เรื้องรัง.โรงพยาบาลพะเยา.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
สมัยพร  อาขาล. (๒๕๕๓). การประเมินตนเองด้านสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
 และผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔  วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี  พะเยา.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
 
นางสาว พินทอง  ปินใจ 
รายงานวิจัย 
พินทอง ปินใจ และพิมพิมล วงค์ไชยยา.(๒๕๕๓).ความรู้ทัศนคติ ความคาดหวังและการปฏิบัติงาน 
 จริงของพยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่เวชปฏิบัติ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
พินทอง  ปินใจ,  พวงผกา ค าดี และชุติมา รักเหล่า.(๒๕๕๒).คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแล 
 เด็กติดเชื้อ HIV และเอดส:์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราช 
 ชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
 
นาง สิริสุดา เตชะวิเศษ 
รายงานวิจัย 
ดลนภา หงส์ทอง,  อรัญญา นามวงศ์,  พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์,  ประดิษฐ์ ชาลีเครือ, สิริสุดา  
              เตชะวิเศษ และสุรางคณา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒).ความรู้  การรับรู้และพฤติกรรม 
              การปูองกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya fever) ในนักศึกษา 
              พยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
              พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
สิริสุดา  เตชะวิเศษ.(๒๕๕๓). อุบัติการณ์ความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ  
 ชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
 พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย , พร บุญมี , สิริสุดา เตชะวิเศษ, วัชรี ไชยจันดี และพรพิมล อรุณ   รุ่งโรจน์. 
 (๒๕๕๔). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของ ผู้อ านวยการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบัน 
 พระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 



มคอ.๒ ๑๑๓ 

การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
สิริสุดา  เตชะวิเศษ.(๒๕๕๓). อุบัติการณ์ความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ  
 ชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
ดลนภา หงส์ทอง, อรัญญา นามวงศ์, พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์, ประดิษฐ์ ชาลีเครือ, สิริสุดา เตชะวิเศษ  
 และสุรางคณา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒).ความรู้  การรับรู้และพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้ 
 ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya fever) ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา. น าเสนอในการประชุมวิชาการ International Conference on  
 Health and the Changing World “Health and The Impact of Global  
 Warming”, Indonesia November ๑๗ – ๑๙, ๒๐๐๙. 
 
นางสาว พร บุญม ี
รายงานวิจัย 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา, พร  บุญมี, สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และ เฉลิมพรรณ  เมฆลอย. (๒๕๕๑).       
 ความม่ันคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝุาอุปสรรคของ 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. (Emotional  
 Stability and Adversity Quotient among Student at Boromarajonani College  
 of Nursing, Phayao.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญม,ี สุระพรรณ พนมทธิ์, เฉลิมพรรณ เมฆลอยและสิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา.(๒๕๕๒).การพัฒนา 
 คู่มือการเขียนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี : กรณีศึกษาวิทยาลัยสันติวัฒนา. สถาบันพระ 
 บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญม,ี ลักษณา ไทยประเสริฐ และบัวบาน ยะนา.(๒๕๕๓).วัฒนธรรมความปลอดภัยและการ 
 พัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลทั่วไปจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาล 
 บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญมี  และลักษณา ไทยประเสริฐ.(๒๕๕๓).ความรู้  ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการจ าแนก 
 ประเภทผู้ปุวยและผลิตภาพทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลใน 
 เขตภาคเหนือ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญม,ี พิมพิมล วงศ์ไชยา,วรัญญากรณ์ โนใจ  และอัมพร ยานะ.(๒๕๕๓).การประเมินผลการ 
 ด าเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ. ส านักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาต.ิ  
พร  บุญมี, วรัญญากรณ์  โนใจและอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๔). ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วม 
 ของนักศึกษาต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
 พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
 



มคอ.๒ ๑๑๔ 

พร บุญม ีและคณะ.(๒๕๕๓).การปฏิบัติงานจริงและสมรรถนะท่ีปฏิบัติได้ของพยาบาลวิชาชีพที่เข้า 
 อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วิทยาลัย 
 พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
หทัยรัตน์ บรรณากิจ และพร บุญมี.(๒๕๕๔). ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อ 
 การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญมี , เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย, วัชรี ไชยจันดี, ลักษณา ไทยประเสริฐ และบัวบาน ยะนา  
 (๒๕๕๓). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการจ าแนกประเภทผู้ปุวยและ 
 ผลผลิตทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ. วิทยาลัยพยาบาล 
 บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย , พร บุญมี , สิริสุดา เตชะวิเศษ, วัชรี ไชยจันดี และพรพิมล อรุณ   รุ่งโรจน์. 
 (๒๕๕๔). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของ ผู้อ านวยการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระ 
 บรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
การส าเสนอในการประชุมวิชาการ 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา, พร  บุญมี, สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และ เฉลิมพรรณ  เมฆลอย. (๒๕๕๑).       
 ความม่ันคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝุาอุปสรรคของ 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. (Emotional  
 Stability and Adversity Quotient among Student at Boromarajonani College  
 of Nursing, Phayao.) น าเสนอในการประชุมวิชาการ International Conference on  
 Health and the Changing World, Indonesia November ๑๗ – ๑๙, ๒๐๐๙. 
 
นาง สมศรี ทาทาน 
รายงานวิจัย 
สมศรี  ทาทาน. (๒๕๕๒). ปัจจัยท่ีมีผลต่อทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคติต่อวิชาชีพตาม 
 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกภาคปฏิบัติครั้งแรก. วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง สาธารณสุข. 
สมศรี  ทาทานและอัมพร  ยานะ. (๒๕๕๓). บทบาทของพยาบาลวิชาชีพตาม ความคาดหวังกับ 
 ความเป็นจริง ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช 
 ชนนี พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา สถาบันพระบรมราชชนก  
 กระทรวงสาธารณสุข. 
สมศรี  ทาทาน. (๒๕๕๔). การประเมินตนเองด้านสมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการ 

 พยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง  ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัย 
   พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  
   สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 

 



มคอ.๒ ๑๑๕ 

นางสาว ชุลีพร  ภูโสภา 
รายงานวิจัย 
ดร.พิมพิมล วงค์ไชยา,  ชุลีพร ภูโสภา,  คอย ละอองอ่อน และ นันทิกา อนันตชัยพัฒนา.(๒๕๕๓) .  
 ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ขณะฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตเวช. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
 
นางสาว คอย  ละอองอ่อน 
รายงานวิจัย 
คอย  ละอองอ่อนและนันทิกา อนันตชัยพัฒนา.(๒๕๕๓). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความมีคุณค่าใน 
 ตนเองของนักเรียนมัธยมต้น  อ.เมือง จ.พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
พิมพิมล วงค์ไชยา,  ชุลีพร ภูโสภา,  คอย ละอองอ่อน และ นันทิกา อนันตชัยพัฒนา. (๒๕๕๓).  
 ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ขณะฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตเวช. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
 
นางสาว นันทิกา อนันตชัยพัฒนา 
รายงานวิจัย 
พิมพิมล วงค์ไชยา,  ชุลีพร ภูโสภา,  คอย ละอองอ่อน และ นันทิกา อนันตชัยพัฒนา. (๒๕๕๓).  
 ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ขณะฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตเวช. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
พิมพิมล วงค์ไชยยา, บัวบาน  ยะนา,  วัชรี  ไชยจันดี และนันทิกา  อนันตชัยพัทธนา.(๒๕๕๒).ผลของ 
 การปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ต่อสุขภาพจิตของ ผู้ต้องขังใน 

 เรือนจ าจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
    ราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 

สุระพรรณ พนมฤทธิ์ และนันทิกา อนันตชัยพัฒนา.(๒๕๕๓).การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ 
 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์พ่ีเลี้ยงด้านการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัว 
 ใจความเป็นมนุษย์. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
คอย  ละอองอ่อนและนันทิกา อนันตชัยพัฒนา.(๒๕๕๒).ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความมีคุณค่าใน 
 ตนเองของนักเรียนมัธยมต้น  อ.เมือง จ.พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
 



มคอ.๒ ๑๑๖ 

นาง เฉลิมพรรณ์  เมฆลอย 
รายงานวิจัย 
อภิชัย มงคลและคณะ.(๒๕๕๐). ค่านิยม วัฒนธรรมทางสังคมที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายของ 
 ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน. โรงพยาบาลแม่สายร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวช 
 ขอนแก่นราชนครินทร์. 
เฉลิมพรรณ์ เมฆลอยและปราการ ถมยางกูร.(๒๕๕๑). ผลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ใกล้ชิด 
 ฆ่าตัวตายส าเร็จ. โรงพยาบาลแม่สายร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา, พร  บุญมี, สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และ เฉลิมพรรณ์  เมฆลอย. (๒๕๕๑).  
 ความม่ันคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝุาอุปสรรคของ 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. (Emotional  
 Stability and Adversity Quotient among Student at Boromarajonani College  
 of Nursing, Phayao.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญมี  สุระพรรณ พนมทธิ์  เฉลิมพรรณ เมฆลอยและสิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา.(๒๕๕๒).การพัฒนา 
 คู่มือการเขียนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี : กรณีศึกษาวิทยาลัยสันติวัฒนา. สถาบันพระ 
 บรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญมี , เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย, วัชรี ไชยจันดี, ลักษณา ไทยประเสริฐ และบัวบาน ยะนา  
 (๒๕๕๓). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการจ าแนกประเภทผู้ปุวยและ 
 ผลผลิตทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ.วิทยาลัยพยาบาล 
 บรมราชชนนี พะเยา   สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ , เฉลิมพรรณ์ เมฆลอยและอัมพร ยานะ. (๒๕๕๔).การพัฒนา   
 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยใช้ Model  
 of   Teaching. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย , พร บุญมี , สิริสุดา เตชะวิเศษ, วัชรี ไชยจันดี และพรพิมล อรุณ   รุ่งโรจน์. 
 (๒๕๕๔). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของ ผู้อ านวยการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
เฉลิมพรรณ์ เมฆลอยและปราการ ถมยางกูร.(๒๕๕๑).การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ ใกล้ชิด 
 ฆ่าตัวตายส าเร็จ. ได้รับทุนจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และ  
 น าเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๕๒  
 ของกรมสุขภาพจิตและได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการบ าบัดรักษาทางจิตเวช. 
 
 
 



มคอ.๒ ๑๑๗ 

เฉลิมพรรณ์ เมฆลอยและคณะ(๒๕๕๑).การประเมินผลโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
 ผู้ใกล้ชิดฆ่าตัวตายส าเร็จอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.ได้รับทุนจากส านักงาน 
 สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย และได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอใน Thailand Research  
 Symposium ๒๐๐๙ “การน าเสนอ ผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๒” (Thailand  
 Research Expo ๒๐๐๙) ของส านักงานวิจัยแห่งชาติ. 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา, พร  บุญมี, สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และ เฉลิมพรรณ  เมฆลอย. (๒๕๕๑).       
 ความม่ันคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝุาอุปสรรคของ 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. (Emotional  
 Stability and Adversity Quotient among Student at Boromarajonani College  
 of Nursing, Phayao.) น าเสนอในการประชุมวิชาการ International Conference on  
 Health and the Changing World, Indonesia November ๑๗ – ๑๙, ๒๐๐๙. 
 
นางสาว พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์ 
รายงานวิจัย 
ดลนภา หงส์ทอง, อรัญญา นามวงศ์,  พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์,  ประดิษฐ์ ชาลีเครือ, สิริสุดา เตชะวิเศษ  
 และสุรางคณา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒). ความรู้  การรับรู้และพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้ 
 ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya fever) ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย , พร บุญมี , สิริสุดา เตชะวิเศษ, วัชรี ไชยจันดี และพรพิมล อรุณ   รุ่งโรจน์. 
 (๒๕๕๔). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของ ผู้อ านวยการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
ดลนภา หงษ์ทอง  อรัญญา นามวงศ์  พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์  ประดิษฐ์ ชาลีเครือ สิริสุดา เตชะวิเศษ  
 และสุรางคณา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒).ความรู้  การรับรู้และพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้ 
 ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya fever) ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา. น าเสนอในการประชุมวิชาการ International Conference on  
 Health and the Changing World “Health and The Impact of Global  
 Warming”, Indonesia November ๑๗ – ๑๙, ๒๐๐๙. 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๑๑๘ 

นางสาว วรัญญากรณ์  โนใจ (ชื่อเดิมนางสิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา) 
รายงานการวิจัย 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา. (๒๕๕๑). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามแนวคิด 
 สาธารณสุขแนวใหม่วิชา ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และชุมชน ๑ วิทยาลัย 
 พยาบาล บรมราชชนนี พะเยา. (Integrated teaching and learning method in  
 the family and community nursing practicum ๑, Boromarajonani College  
 of Nursing, Phayao) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา, พร  บุญมี, สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และ เฉลิมพรรณ  เมฆลอย. (๒๕๕๑).       
 ความม่ันคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝุาอุปสรรคของ 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. (Emotional  
 Stability and Adversity Quotient among Student at Boromarajonani College  
 of Nursing, Phayao.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญม,ี สุระพรรณ พนมทธิ์  เฉลิมพรรณ, เมฆลอยและสิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา.(๒๕๕๒).การพัฒนา 
 คู่มือการเขียนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี : กรณีศึกษาวิทยาลัยสันติวัฒนา. สถาบันพระ 
 บรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และคณะ.(๒๕๕๓). ผลการเรียนรู้ในการสร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้โดย 
 ใช้นวัตกรรมจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ 
 ระบบครอบครัวเสมือน (SIMULATED FAMILY).วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
 พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
วรัญญากรณ์  โนใจและอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๔). การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการ 
 รับรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา  
 ๒๕๕๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญม,ี พิมพิมล วงศ์ไชยา, วรัญญากรณ์ โนใจ  และอัมพร ยานะ.(๒๕๕๓).การประเมินผลการ 
 ด าเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ. ส านักงานหลักประกัน 
              สุขภาพแห่งชาติ. 
พร  บุญมี, วรัญญากรณ์  โนใจและอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๔). ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วม 
 ของนักศึกษาต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล 
 บรมราชชนนี พะเยา. สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา และคณะ. (๒๕๔๙). แนวคิดและพฤติกรรมการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา  
 ของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา. (Concept and behavior of quit drinking  
 during the Buddhist Lent, Phayao Province, Thailand.) น าเสนอในการประชุม 
 วิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๐ เรื่อง จากงานประจ าสู่งานวิจัย ณ โรงแรมเอเชีย 
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 แอพอร์ต (๒๕ เมษายน ๒๕๕๑). 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา. (๒๕๕๑). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามแนวคิด 
 สาธารณสุขแนวใหม่วิชา ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และชุมชน ๑ วิทยาลัย 
 พยาบาล บรมราชชนนี พะเยา. (Integrated teaching and learning method in  
 the family and community nursing practicum ๑, Boromarajonani College of  
 Nursing, Phayao) น าเสนอในการประชุม Nation and International Conference  
 on “New Frontiers in Education and Health Care” At the Phowadol Resort,  
 Chiangrai, Thailand. ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒. 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา, พร  บุญมี, สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และ เฉลิมพรรณ  เมฆลอย. (๒๕๕๑).       
 ความม่ันคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝุาอุปสรรคของ 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. (Emotional  
 Stability and Adversity Quotient among Student at Boromarajonani College  
 of Nursing, Phayao.) น าเสนอในการประชุมวิชาการ International Conference on  
 Health and the Changing World “Health and The Impact of Global  
 Warming”, Indonesia November ๑๗ – ๑๙, ๒๐๐๙. 
วรัญญากรณ์  โนใจ และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๔). การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการ 
 รับรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา  
 ๒๕๕๓. น าเสนอในการประชุมวิชาการ “New Frontiers in Education, Nursing  and  
 Public Health” At Boromarajonani College of Nursing, Phayao.  และน าเสนอ 
 ในการประชุมวิชาการ  “The First Asian International Conference on Quality  
 Management and Technology Innovation” May, ๑๙-๒๐, ๒๐๑๑ At The  
 Eastern  University of Management and Technology, Ubon. 
สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และคณ.(๒๕๕๓). ผลการเรียนรู้ในการสร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ 
 นวัตกรรมจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ 
 ระบบครอบครัวเสมือน (SIMULATED FAMILY). น าเสนอในการประชุม 
 วิชาการ.“ตลาดนัดความดีสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้นวัตกรรมระบบ 
 ครอบครัวเสมือน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส 
 เฉลิมพระชนมพรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๓. 
  
นาย แดนชัย ชอบจิต 
รายงานวิจัย 
แดนชัย ชอบจิต.(๒๕๕๒).การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียดขณะฝึก 
 ปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ.  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
หทัยรัตน์ บรรณากิจและแดนชัย ชอบจิต.(๒๕๕๒).พฤติกรรมการกินกรณีศึกษาชุมชนต าบลท่าวังทอง 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
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นาง พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย 
รายงานวิจัย 
พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย, วาสนา  กันค า, วัชรี  ไชยจันดี, พวงผกา  ค าดี และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  
 เครือข่ายสาขาภาคเหนือ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย, วาสนา  กันค า, วัชรี  ไชยจันดี, พวงผกา  ค าดี และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  
 เครือข่ายสาขาภาคเหนือ. น าเสนอในการประชุมวิชาการ “New Frontiers in  
 Education, Nursing  and Public Health” At Boromarajonani College of  
 Nursing, Phayao.  และน าเสนอในการประชุมวิชาการ  “The First Asian International  
 Conference on Quality Management and Technology Innovation” At The Eastern University  
 of Management and Technology,Ubon. 
 
นาง จันทร์จิรา อินจีน 
รายงานวิจัย 
จันทร์จิรา อินจีนและดลนภา หงษ์ทอง. (๒๕๕๐) .  กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนามัย 
 ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน.  วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
จันทร์จิรา อินจีนและกนกวรรณ เอ่ียมชัย.(๒๕๕๓) .การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไข 
 ปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี  ต าบลห้วยลาน  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา.   
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
จิราพร เป็งราชรอง พวงผกา ค าดี และจันทร์จิรา  อินจีน.(๒๕๕๒).พฤติกรรมการดูแลตนเองและ 
 การปูองกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ าในเขตอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา.  
 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
จันทร์จิรา อินจีนและกนกวรรณ เอ่ียมชัย.(๒๕๕๓) .การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไข 

ปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี  ต าบลห้วยลาน  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา.                  
ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา    น าเสนอในการประชุม    
พยาบาลแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ 
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นาง อัมพร  ยานะ 
รายงานวิจัย 
สมศรี  ทาทาน และอัมพร  ยานะ. (๒๕๕๑). ปัจจัยท่ีมีผลต่อทักษะปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคติ 
 ต่อวิชาชีพตามการรับรู้ ของนักศึกษาพยาบาล ที่ข้ึนฝึกปฏิบัติงานครั้งแรก วิทยาลัย 
 พยาบาล บรมราชชนนี พะเยา. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระ 
 บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
หทัยรัตน์  บรรณากิจ และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการจัดการเรียน 
 การสอนแบบบูรณาการ วิชาโภชนาการ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา. 
 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย, วาสนา  กันค า, วัชรี  ไชยจันดี, พวงผกา  ค าดี และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  
 เครือข่ายสาขาภาคเหนือ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์  ดลนภา หงษ์ทอง และอัมพร ยานะ. (๒๕๕๓). ประสิทธิผลของการจัดการเรียน 
 การสอนวิชาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. สมาคมพยาบาล 
 แห่งประเทศไทย. 
พร บุญมี  พิมพิมล วงศ์ไชยา วรัญญากรณ์ โนใจ  และอัมพร ยานะ.(๒๕๕๓).การประเมินผลการ 
             ด าเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ.ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 
พร  บุญมี วรัญญากรณ์  โนใจ และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๔). ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วน 
 ร่วมของนักศึกษาต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล 
 บรมราชชนนี พะเยา. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  
 กระทรวงสาธารณสุข. 
สุระพรรณ  พนมฤทธิ์  เฉลิมพรรณ์  เมฆลอย และ อัมพร  ยานะ (๒๕๕๔). การพัฒนากระบวนการ 
 คิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้ Model of  
 Teaching. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง 
 สาธารณสุข. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์ และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๒). การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลเพื่อการ 
 แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษา.  ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่าย 
 พยาบาลเพ่ือการควบคุมยาสูบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. และน าเสนอในการ 
 ประชุมวิชาการความส าเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลครั้งที่ ๔ : พยาบาลไทยหัวใจ  
 เพ่ือคนไทยไร้ควันบุหรี่. 
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พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย, วาสนา  กันค า, วัชรี  ไชยจันดี, พวงผกา  ค าดี และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  
 เครือข่ายสาขาภาคเหนือ. น าเสนอในการประชุมวิชาการ “New Frontiers in  
 Education, Nursing  and Public Health” At Boromarajonani College of  
 Nursing, Phayao.  และน าเสนอในการประชุมวิชาการ  “The First Asian  
 International Conference on Quality Management and Technology  
 Innovation” At The Eastern University of Management and Technology, 
 Ubon. 
อัมพร  ยานะ และสมศรี  สัจจะสกุลรัตน์. (๒๕๕๓). ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศา 
 สตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา.น าเสนอในการประชุมวิชาการ  
 “New Frontiers in Education, Nursing  and Public Health” At  
 Boromarajonani College of Nursing, Phayao.  และน าเสนอในการประชุมวิชาการ   
 “The First Asian International Conference on Quality Management and  
 Technology Innovation” At The Eastern University of Management and  
 Technology, Ubon. 
วรัญญากรณ์  โนใจ และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๔). การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการ 
 รับรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา  
 ๒๕๕๓. น าเสนอในการประชุมวิชาการ “New Frontiers in Education, Nursing  and  
 Public Health” At Boromarajonani College of Nursing, Phayao.  และน าเสนอ 
 ในการประชุมวิชาการ  “The First Asian International Conference on Quality  
 Management and Technology Innovation” At The Eastern University of  
 Management and Technology, Ubon. 
สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และคณะ(๒๕๕๓).ผลการเรียนรู้ในการสร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ 
 นวัตกรรมจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ 
 ระบบครอบครัวเสมือน (SIMULATED FAMILY)น าเสนอในการประชุม 
 วิชาการ.“ตลาดนัดความดีสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้นวัตกรรมระบบ 
 ครอบครัวเสมือน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส 
 เฉลิมพระชนมพรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๓. 
 
นางสาว พงศ์พัชรา พรหมเผ่า (ชื่อเดิมนางพวงผกา  ค าดี) 
รายงานวิจัย 
จิราพร เป็งราชรอง, พวงผกา ค าดี และจันทร์จิรา  อินจีน.(๒๕๕๒).พฤติกรรมการดูแลตนเองและ 
 การปูองกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ าในเขตอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา.  
 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน. 
 
 



มคอ.๒ ๑๒๓ 

พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย, วาสนา  กันค า, วัชรี  ไชยจันดี, พวงผกา  ค าดี และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  
 เครือข่ายสาขาภาคเหนือ. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
พินทอง  ปินใจ, พวงผกา ค าดี และชุติมา รักเหล่า.(๒๕๕๒).คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแล 
 เด็กติดเชื้อ HIV และเอดส:์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา. วิทยาลัยพยาบาล  
 บรมราชชนนีพะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง สาธารณสุข. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย, วาสนา  กันค า, วัชรี  ไชยจันดี, พวงผกา  ค าดี และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  
 เครือข่ายสาขาภาคเหนือ. น าเสนอในการประชุมวิชาการ “New Frontiers in  
 Education, Nursing  and Public Health” At Boromarajonani College of  
 Nursing, Phayao.  และน าเสนอในการประชุมวิชาการ  “The First Asian  
 International Conference on Quality Management and Technology  
 Innovation” At The Eastern University of Management and Technology, Ubon. 
 
นาง ดลฤดี เพชรขว้าง 
รายงานวิจัย 
ดลฤดี เพชรขว้าง.(๒๕๕๒). ปัจจัยท่ีมีผลกับความผูกพันต่อสถาบันของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
 บรมราชชนนี พะเยา. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  
 กระทรวงสาธารณสุข. 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์และดลฤดี  เพชรขว้าง. (๒๕๕๒). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชน 
 ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระ 
 บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
 
นางลักษณา ไทยประเสริฐ 
รายงานวิจัย 
พร บุญมี  ลักษณา ไทยประเสริฐ  และบัวบาน ยะนา.(๒๕๕๓).วัฒนธรรมความปลอดภัยและการ 
 พัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลทั่วไปจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาล  
 บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง สาธารณสุข. 
พร บุญมี  และลักษณา ไทยประเสริฐ.(๒๕๕๓).ความรู้  ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการจ าแนก 
 ประเภทผู้ปุวยและผลิตภาพทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลใน 
 เขตภาคเหนือ. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  
 กระทรวง สาธารณสุข. 
 
 



มคอ.๒ ๑๒๔ 

พร บุญมี , เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย, วัชรี ไชยจันดี, ลักษณา ไทยประเสริฐ และบัวบาน ยะนา  
 (๒๕๕๓). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการจ าแนกประเภทผู้ปุวยและ 
 ผลผลิตทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ. วิทยาลัยพยาบาล  
 บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง สาธารณสุข. 
 
นาย ศักดิกร สุวรรณเจริญ 
รายงานวิจัย 
ดลนภา หงส์ทอง, กนกวรรณ เอ่ียมชัย,  และศักดิกร สุวรรณเจริญ.(๒๕๕๒).การพัฒนารูปแบบการ 
 สอนภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัว แ ล ะ ชุ ม ช น  ๑  ด้ า น ก า ร ใ ช้
 กระบวนการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
ศักดิกร สุวรรณเจริญ.(๒๕๕๒).การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัย 
 พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบัน 
 พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
 
นาง เปรมฤดี ศรีวิชัย 
รายงานวิจัย 
พินทอง  ปินใจ,เปรมฤดี  ศรีวิชัย.(๒๕๕๐).วัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราช 
 ชนนี พะเยา.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก 
 กระทรวงสาธารณสุข. 
เปรมฤดี ศรีวิชัย, สุระพรรณ พนมฤทธิ์และบัวบาน ยะนา.(๒๕๕๓).การประเมินโครงการปฏิบัติธรรม
 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. 
 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
 
นางสาว บัวบาน ยะนา 
รายงานวิจัย 
พิมพิมล วงค์ไชยยา, บัวบาน  ยะนา,  วัชรี  ไชยจันดี และนันทิกา  อนันตชัยพัทธนา.(๒๕๕๒).ผลของ 
 การปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ต่อสุขภาพจิตของ ผู้ต้องขังใน 
 เรือนจ าจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญม,ี  ลักษณา ไทยประเสริฐ,  และบัวบาน ยะนา.(๒๕๕๓).วัฒนธรรมความปลอดภัยและการ 
 พัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลทั่วไปจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาล  
 บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
เปรมฤดี ศรีวิชัย, สุระพรรณ พนมฤทธิ์และบัวบาน ยะนา.(๒๕๕๓).การประเมินโครงการปฏิบัติธรรม 
 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีท่ี ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.  
 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 



มคอ.๒ ๑๒๕ 

พร บุญมี , เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย, วัชรี ไชยจันดี, ลักษณา ไทยประเสริฐ และบัวบาน ยะนา  
 (๒๕๕๓). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการจ าแนกประเภทผู้ปุวยและ 
 ผลผลิตทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ. วิทยาลัยพยาบาล  
 บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
 
นางสาว วัชรี  ไชยจันดี 
รายงานวิจัย 
พิมพิมล วงค์ไชยยา, บัวบาน  ยะนา,  วัชรี  ไชยจันดี และนันทิกา  อนันตชัยพัทธนา.(๒๕๕๒).ผลของ 
 การปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ต่อสุขภาพจิตของ ผู้ต้องขังใน 
 เรือนจ าจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย, วาสนา  กันค า, วัชรี  ไชยจันดี, พวงผกา  ค าดี และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  
 เครือข่ายสาขาภาคเหนือ. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
พร บุญมี , เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย, วัชรี ไชยจันดี, ลักษณา ไทยประเสริฐ และบัวบาน ยะนา  
 (๒๕๕๓). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการจ าแนกประเภทผู้ปุวยและ 
 ผลผลิตทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ. วิทยาลัยพยาบาล  
 บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย , พร บุญมี , สิริสุดา เตชะวิเศษ, วัชรี ไชยจันดี และพรพิมล อรุณ   รุ่งโรจน์. 
 (๒๕๕๔). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของ ผู้อ านวยการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระ 
 บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย, วาสนา  กันค า, วัชรี  ไชยจันดี, พวงผกา  ค าดี และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  
 เครือข่ายสาขาภาคเหนือ. น าเสนอในการประชุมวิชาการ “New Frontiers in  
 Education, Nursing  and Public Health” At Boromarajonani College of  
 Nursing, Phayao.  และน าเสนอในการประชุมวิชาการ “The First Asian  
 International Conference on Quality Management and Technology  
 Innovation” At The Eastern University of Management and Technology, 
 Ubon. 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๑๒๖ 

นาง ปัณณธร  ชัชวรัตน์ 
รายงานวิจัย 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์ และสุระพรรณ  พนมทธิ์. (๒๕๕๒). วิจัยประเมินผลโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 คนพิการ ปี ๒๕๕๐.  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา เขตพ้ืนที่(นครสวรรค์). 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์และสมัยพร  อาขาล. (๒๕๕๒). การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
 พ.ศ. ๒๕๔๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์. (๒๕๕๒). การตัดสินใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ปี ๒๕๕๐.  
 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์และจรรยา  แก้วใจบุญ. (๒๕๕๒). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
 (Benchmarking).ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ). 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์และดลฤดี  เพชรขว้าง. (๒๕๕๒). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชน 
 ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบัน 
 พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์  ดลนภา หงษ์ทอง และอัมพร ยานะ. (๒๕๕๓). ประสิทธิผลของการจัดการเรียน 
 การสอนวิชาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. สมาคมพยาบาล 
 แห่งประเทศไทย. 
สุระพรรณ พนมฤทธิ์ และปัณณธร ชัชวรัตน์.(๒๕๕๓). การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการ 
 แก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษา. จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์  และดลนภา หงษ์ทอง. (๒๕๕๓). การใช้มืถือ SMS MMS และ Internet ในมือ 
 ถือของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายและพะเยา. สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ 
 โทรคมนาคม.  
ปัณณธร  ชัชวรัตน์. (๒๕๕๔). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ จังหวัดพะเยา.  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.   
ปัณณธร  ชัชวรัตน์ และคณะ. (๒๕๕๔). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ 
 พระสงฆ.์ วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
สมานจิตร ภิรมย์รื่นและปัณณธร ชัชวรัตน์.(๒๕๕๓). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกเข้า 
 ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ในเขตกรุงเทพมหานคร.  
 มหาวิทยาลัยจัดการและเทคโนโลยีอิสเทอร์น จังหวัดอุบลราชธานี. 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๑๒๗ 

การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
สมานจิต  ภิรมย์รื่นและปัณณธร  ชัชวรัตน์ (๒๕๕๓). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกเข้า 
 ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 และจังหวัดสมุทรปราการ. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น จังหวัด 
 อุบลราชธานี. น าเสนอใน The First Asian International Conference on Quality  
 Management  And  Technology  Innovation  ๒๐๑๑.  จัดโดยมหาวิทยาลัยการ 
 จัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี. 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์ และอัมพร ยานะ.(๒๕๕๓). การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลเพื่อการแก้ไข 

 ปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. น าเสนอในการประชุมวิชาการความส า 
 ส าเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล  ครั้งที่ ๔ : พยาบาลไทยดูแลด้วยหัวใจ เพื่อคน 
 ไทยไร้ควันบุหรี่  จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ. 

ปัณณธร  ชัชวรัตน์. (๒๕๕๔). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ จังหวัดพะเยา.  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.   
 น าเสนอใน Thailand  Research  Symposium ๒๐๑๑ 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์และดลฤดี  เพชรขว้าง. (๒๕๕๒). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชน 
 ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  สถาบัน 
 พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.น าเสนอในการประชุมวิชาการ International  
 Conference on Health and the Changing World “Health and The Impact of  
 Global Warming”, Indonesia November ๑๗ – ๑๙, ๒๐๐๙. 
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์. (๒๕๔๙). การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะด้านการพยาบาลผู้ติดเชื้อ 
             เอชไอวี/เอดส์ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต .วารสารมหาวิทยาลัยราช 
             ภัฎยะลา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๔๙. 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์. (๒๕๕๐). กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพการศึกษาของ 
             วิทยาลัย   พยาบาล .วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม 
              –ธันวาคม ๒๕๕๐. 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์. (๒๕๕๐). ผลการศึกษากระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง 
   ศักยภาพของแกนน านักเรยีนหญิงในการแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น. 
             วารสารสวรรค์ประชารักษ์เวชสาร  ปีที่  ๔  ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๐. 
เยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์ และปัณณธร ชัชวรัตน์ (๒๕๕๐) กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ 
   การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒  
   กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐. 
 
 
 



มคอ.๒ ๑๒๘ 

นางสาว วิจิตรา ปัญญาชัย 
รายงานวิจัย 
วิจิตรา ปัญญาชัย.(๒๕๕๓).สภาพการณ์ครอบครัวผู้สูงอายุที่ดูแลเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ 
 และ/หรือติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ : กรณีศึกษาในชุมชนจังหวัดพะเยา. 
วิจิตรา ปัญญาชัย สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และอรัญญา นามวงศ์.(๒๕๕๒).การวิจัยคุณลักษณะของ 
 ผู้ดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา. ได้รับทุน 
 สนับสนุนจาก WHO ผ่านโครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ 
 เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยสถาบันพระบรมราชชนก. 
วิจิตรา ปัญญาชัยและคณะ.(๒๕๕๓). การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยหัวใจมนุษย์ 
 สาธารณสุขแนวใหม่. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข. 
วิจิตรา ปัญญาชัย และคณะ.(๒๕๕๓).ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนจังหวัดพะเยา ตามแนวคิด 
 เศรษฐกิจพอเพียง. ส านักงานจังหวัดพะเยา. 
 
นางสาว กนกวรรณ  เอี่ยมชัย 
รายงานวิจัย 
ดลนภา หงษ์ทอง  กนกวรรณ เอ่ียมชัย  และศักดิกร สุวรรณเจริญ.(๒๕๕๒).การพัฒนารูปแบบการ 
 สอนภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัว แ ล ะ ชุ ม ช น  ๑  ด้ า น ก า ร ใ ช้
 กระบวนการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.  
จันทร์จิรา อินจีน และกนกวรรณ  เอ่ียมชัย.(๒๕๕๓).การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไข 
 ปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี ต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา.  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
จันทร์จิรา อินจีนและกนกวรรณ เอ่ียมชัย.(๒๕๕๓) .การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไข 

ปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี  ต าบลห้วยลาน  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัด  
พะ เ ยา .   ไ ด้ รั บทุ นสนั บส นุ นจ ากวิ ทย าลั ยพยาบาลบรมราชชนนี  พะ เย า                                       
น าเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ ๑๔. 

 
นางสาว วาสนา กันค า 
รายงานวิจัย 
วาสนา กันค าและหทัยรัตน์ ไชยวุฒิ.(๒๕๕๓) ปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  
 ชั้นปีที่ ๓ ก่อนและ หลังการขึ้นฝึกปฏิบัติกับผลการเรียนในวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
 บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ และ ๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบัน 
 พระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.  
  



มคอ.๒ ๑๒๙ 

พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย, วาสนา  กันค า, วัชรี  ไชยจันดี, พวงผกา  ค าดี และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  
 เครือข่ายสาขาภาคเหนือ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรม 
 ราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.   
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
พัชรบูรณ์  ศรีวิชัย, วาสนา  กันค า, วัชรี  ไชยจันดี, พวงผกา  ค าดี และอัมพร  ยานะ.(๒๕๕๓). 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  
 เครือข่ายสาขาภาคเหนือ. น าเสนอในการประชุมวิชาการ “New Frontiers in  
 Education, Nursing  and Public Health” At Boromarajonani College of  
 Nursing, Phayao.  และน าเสนอในการประชุมวิชาการ  “The First Asian  
 International Conference on Quality Management and Technology  
 Innovation” At The Eastern University of Management and Technology, 
 Ubon. 
 
นาง จรรยา แก้วใจบุญ 
รายงานวิจัย 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์ และจรรยา  แก้วใจบุญ. (๒๕๕๒). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
 (Benchmarking)ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ). 
จรรยา  แก้วใจบุญ และนิภา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒). เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
 พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข.   
จรรยา  แก้วใจบุญ, เกศินี  การสมพจน์ และวรินทร์ธร  ภัทราพิริยนันท์.(๒๕๕๔).ภาพลักษณ์ 
 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
 พะเยา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
ดลฤดี  เพชรขว้าง และจรรยา  แก้วใจบุญ .(๒๕๕๔) การตั้งครรภ์วัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ 
 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.   
จรรยา  แก้วใจบุญ และทิติยา  กาวิละ.(๒๕๕๓)  ค่านิยมทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม 
 ทางเพศ  ของวัยรุ่นเขต อ.เมือง จ.พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๑๓๐ 

การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
จรรยา  แก้วใจบุญ, เกศินี  การสมพจน์ และวรินทร์ธร  ภัทราพิริยนันท์.(๒๕๕๔).ภาพลักษณ์ 
 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
 พะเยา. น าเสนอระดับชาติ The  first asian intonation  conference on  
 Quality mananagement and technology innovation ที่ Eastern   
 University of Management  and Technology จังหวัดอุบลราชธานี. 
จรรยา  แก้วใจบุญและทิติยา  กาวิละ.(๒๕๕๓)  ค่านิยมทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม 
 ทางเพศ  ของวัยรุ่นเขต อ.เมือง จ.พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา. 
 น าเสนอระดับนานาชาติ ๕th Hong Kong International Nursing Forum  
 School of Nursing The University of Hong Kong. วันที่ ๓-๔ มิถุนายน  
 ๒๕๕๔. 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา และคณะ. (๒๕๔๙). แนวคิดและพฤติกรรมการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา  
 ของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา. (Concept and behavior of quit drinking  
 during the Buddhist Lent, Phayao Province, Thailand.)น าเสนอในการประชุม 
 วิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๐ เรื่อง จากงานประจ าสู่งานวิจัย ณ โรงแรมเอเชีย 
 แอพอร์ต (๒๕ เมษายน ๒๕๕๑). 
 
นาง หทัยรัตน์ บรรณากิจ 
รายงานวิจัย 
หทัยรัตน์ บรรณากิจและพร บุญมี.(๒๕๕๔). ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อ 
 การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.  
หทัยรัตน์ บรรณากิจและแดนชัย ชอบจิต.(๒๕๕๒).พฤติกรรมการกินกรณีศึกษาชุมชนต าบลท่าวังทอง. 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.   
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา และคณะ. (๒๕๔๙). แนวคิดและพฤติกรรมการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา  
 ของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา. (Concept and behavior of quit drinking  
 during the Buddhist Lent, Phayao Province, Thailand.)น าเสนอในการประชุม 
 วิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๐ เรื่อง จากงานประจ าสู่งานวิจัย ณ โรงแรมเอเชีย 
 แอพอร์ต (๒๕ เมษายน ๒๕๕๑). 
 
นาง เกศินี  การสมพจน์ 
รายงานวิจัย 
จรรยา  แก้วใจบุญ .เกศินี  การสมพจน์ และวรินทร์ธร  ภัทราพิริยนันท์.(๒๕๕๔).ภาพลักษณ์ 
 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
 พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 



มคอ.๒ ๑๓๑ 

การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
จรรยา  แก้วใจบุญ, เกศินี  การสมพจน์ และวรินทร์ธร  ภัทราพิริยนันท์.(๒๕๕๔).ภาพลักษณ์ 
 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
 พะเยา. น าเสนอระดับชาติ The  first asian intonation  conference on  
 Quality mananagement and technology innovation ที่ Eastern   
 University of Management  and Technology จังหวัดอุบลราชธานี. 
 
นาย นครินทร์ นันทฤทธิ์ 
รายงานวิจัย 
นครินทร์ นันทฤทธิ์.(๒๕๕๒). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเรื่องกฎหมาย 
 วิชาชีพพยาบาลส าหรับนักศึกษาพยาบาล. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.   
 
นางสาว สมศรี สัจจะสกุลรัตน์ 
รายงานวิจัย 
อัมพร  ยานะ และสมศรี  สัจจะสกุลรัตน์. (๒๕๕๓). ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศา 
 สตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
 พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.   
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
อัมพร  ยานะ และสมศรี  สัจจะสกุลรัตน์. (๒๕๕๓). ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศา 
 สตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา.น าเสนอในการประชุมวิชาการ  
 “New Frontiers in Education, Nursing  and Public Health” At  
 Boromarajonani College of Nursing, Phayao.  น าเสนอในการประชุมวิชาการ   
 “The First Asian International Conference on Quality Management and  
 Technology Innovation” At The Eastern University of Management and  
 Technology, Ubon. 
 
นางสาว หทัยรัตน์ ไชยวุฒิ 
รายงานวิจัย 
วาสนา กันค าและหทัยรัตน์ ไชยวุฒิ.(๒๕๕๓) ปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  
 ชั้นปีที่ ๓ ก่อนและ หลังการขึ้นฝึกปฏิบัติกับผลการเรียนในวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
 บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ และ ๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบัน 
 พระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.   
 
 
 



มคอ.๒ ๑๓๒ 

นางสาว วรินทร์ธร   ภัทราพิริยนันท์ 
รายงานวิจัย 
จรรยา  แก้วใจบุญ .เกศินี  การสมพจน์ และวรินทร์ธร  ภัทราพิริยนันท์.(๒๕๕๔).ภาพลักษณ์ 
 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
 พะเยา. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
จรรยา  แก้วใจบุญ .เกศินี  การสมพจน์ และวรินทร์ธร  ภัทราพิริยนันท์.(๒๕๕๔). ภาพลักษณ์ 
 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
 พะเยา. น าเสนอระดับชาติ The  first asian intonation  conference on Quality  
 mananagement and technology innovation ที่ Eastern  University  
 of Management  and Technology จังหวัดอุบลราชธานี. 
 
นาง สุรางคณา  ไชยรินค า 
รายงานวิจัย 
สุรางคณา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒).ความรู้ ความต้องการและประสบการณ์ของผู้ปกครองในการ 
 ดูแลเด็กโรคหอบหืด. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข.   
ดลนภา หงษ์ทอง  อรัญญา นามวงศ์  พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์  ประดิษฐ์ ชาลีเครือ สิริสุดา เตชะวิเศษ  
 และสุรางคณา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒).ความรู้  การรับรู้และพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้ 
 ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya fever) ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก   
 กระทรวงสาธารณสุข.   
 
นางสาว บ าเพ็ญ ค าดี 
รายงานวิจัย 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา และคณะ. (๒๕๔๙). แนวคิดและพฤติกรรมการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา  
 ของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา. (Concept and behavior of quit drinking  
 during the Buddhist Lent, Phayao Province, Thailand.) วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.  
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
สิรีย์ลักษณ์  ไชยลังกา และคณะ. (๒๕๔๙). แนวคิดและพฤติกรรมการงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา  
 ของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา. (Concept and behavior of quit drinking  
 during the Buddhist Lent, Phayao Province, Thailand.)น าเสนอในการประชุม 
 วิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๐ เรื่อง จากงานประจ าสู่งานวิจัย ณ โรงแรมเอเชีย 
 แอพอร์ต (๒๕ เมษายน ๒๕๕๑). 
 



มคอ.๒ ๑๓๓ 

นาง ดลนภา หงษ์ทอง 
รายงานวิจัย 
ดลนภา หงษ์ทอง  กนกวรรณ เอ่ียมชัย  และศักดิกร สุวรรณเจริญ. (๒๕๕๒). การพัฒนารูปแบบการ 
 สอนภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัว แ ล ะ ชุ ม ช น  ๑  ด้ า น ก า ร ใ ช้
 กระบวนการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
 สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.   
ดลนภา หงส์ทอง.(๒๕๕๒).ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีบ้านกับความรู้สึกปวด 
 ข้อเข่าของผู้ท่ีมีปัญหาเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมในต าบลต๋อมอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา.  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข.  
ปัณณธร  ชัชวรัตน์  และดลนภา หงษ์ทอง. (๒๕๕๓). การใช้มืถือ SMS MMS และ Internet ในมือ 
 ถือของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายและพะเยา. จากสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ 
 โทรคมนาคม.  
ดลนภา หงษ์ทอง  อรัญญา นามวงศ์  พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์  ประดิษฐ์ ชาลีเครือ สิริสุดา เตชะวิเศษ  
 และสุรางคณา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒).ความรู้  การรับรู้และพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้ 
 ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya fever) ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา. 
ปัณณธร  ชัชวรัตน์  ดลนภา หงษ์ทอง และอัมพร ยานะ. (๒๕๕๓). ประสิทธิผลของการจัดการเรียน 
 การสอนวิชาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. ได้รับทุนสนับสนุน 
 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
ดลนภา หงษ์ทอง  อรัญญา นามวงศ์  พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์  ประดิษฐ์ ชาลีเครือ สิริสุดา เตชะวิเศษ  
 และสุรางคณา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒).ความรู้  การรับรู้และพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้ 
 ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya fever) ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา. น าเสนอในการประชุมวิชาการ International Conference on  
 Health and the Changing World “Health and The Impact of Global  
 Warming”, Indonesia November ๑๗ – ๑๙, ๒๐๐๙. 
 
นางสาว อรัญญา นามวงศ์ 
รายงานวิจัย 
วิจิตรา ปัญญาชัย สุระพรรณ  พนมฤทธิ์ และอรัญญา นามวงศ์.(๒๕๕๒).การวิจัยคุณลักษณะของ 
 ผู้ดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา. ได้รับทุน 
 สนับสนุนจาก WHO ผ่านโครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ 
 เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยสถาบันพระบรมราชชนก. 
อรัญญา นามวงศ์.(๒๕๕๒).ผลของการเต้นแอโรบิกขั้นพื้นฐานต่อการควบคุมโรค เบา หวานใน 
 ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ ๒ โรงพยาบาลดอกค าใต้. 
 



มคอ.๒ ๑๓๔ 

ดลนภา หงษ์ทอง  อรัญญา นามวงศ์  พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์  ประดิษฐ์ ชาลีเครือ สิริสุดา เตชะวิเศษ  
 และสุรางคณา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒).ความรู้  การรับรู้และพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้ 
 ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya fever) ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา. 
การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
ดลนภา หงษ์ทอง  อรัญญา นามวงศ์  พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์  ประดิษฐ์ ชาลีเครือ สิริสุดา เตชะวิเศษ  
 และสุรางคณา  ไชยรินค า.(๒๕๕๒).ความรู้  การรับรู้และพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้ 
 ปวดข้อยุงลาย(Chikungunya fever) ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม 
 ราชชนนี พะเยา. น าเสนอในการประชุมวิชาการ International Conference on  
 Health and the Changing World “Health and The Impact of Global  
 Warming”, Indonesia November ๑๗ – ๑๙, ๒๐๐๙. 
 
 
 


