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การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัย 

                  ในปี 2556 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 1 

เร่ือง  ระดับชาติ 4 เร่ือง ตีพิมพ์ในเอกสารหลังการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 

กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 เร่ือง และตีพิมพ์ในเอกสารหลังการประชุมเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  คร้ังที่ 27 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

นเรศวร จ านวน 1  รวมทั้งสิ้น 8 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ  33.33  ต่อ จ านวนอาจารย์ (24 คน) 

ตาราง แสดงจ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2556 

 

ล าดับ
ที่ 

ผู้วิจัย ชื่อเร่ือง วารสารที่ตีพิมพ์ 
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ตีพิมพ์ในเอกสาร

หลังการประชุม 
1 Pechtawan 

Thanaroong, 
Suree 
Thrumikaborworn, 
Chirawat Vejpas 

A Model of the Integration of 
Health Knowledge and 
Wisdom in a Self-Reliant 
Community: A Case Study of 
Ratchathani Asoke 
Community 

European 
Journal of 
Social 
Sciences 
vol.39 No.1 
July 2013 
pp.26-34 

- - 

2 เพชรตะวัน ธนะรุ่ง,  
สุรีย์ ธรรมิกบวร,  
จิรวัฒน์ เวชแพศย์ 

รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้
และภูมปิัญญาด้านสุขภาพของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู:้กรณีศึกษา
ชุมชนสวนป่านาบุญ 

- EAU Heritage 
ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีท่ี 
7 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 

- 

3 เพชรตะวัน ธนะรุ่ง,  
สุรีย์ ธรรมิกบวร,  
จิรวัฒน์ เวชแพศย์ 

รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของ
ชุมชนพ่ึงตนเอง 

- วารสารสมาคม
พยาบาลฯสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 4 
(เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2556) 
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ล าดับ
ที ่
 

ผู้วิจัย ชื่อเร่ือง                                             วารสารที่ตีพิมพ์ 
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ตีพิมพ์ในเอกสาร

หลังการประชุม 
4 สารภ ีรังษีโกศัย  

นัยนา พิพัฒน์วณิชชา 
รวีวรรณ เผ่ากัณหา 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเตรียมตัวเพื่อ 
เผชิญกับภาวะใกล้ตายและความ
ตายของผู้สูงอายุใน 
ชมรมผู้สูงอาย ุจังหวัดปัตตาน ี

- ว.พยาบาลสงขลา
นครินทร ์ปีท่ี 33 
ฉบับท่ี 1 มกราคม - 
เมษายน 2556 43-
56 

- 

5 สุรีย์ ธรรมิกบวร การศึกษาการน าใช้ภูมิปัญญา
เพื่อก  ารดูแลตนเองในผู้ป่วย
เบาหวาน 

- - ประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 7 
25-26 กรกฎาคม 
2556 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

6 สมจิตต์  ลุประสงค ์ ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้หญิง
ที่สามีดื่มเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธาน ี

- - ประชุมวิชาการ 
มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 7 
25-26 กรกฎาคม 
2556 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

7 พิสมัย พันธ์พืช 
พรชัย จูลเมตต ์
รวีวรรณ เผ่ากัณหา  
 

 ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนร่วมกับการ
สนับสนุนทางสังคม  
ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าใน
ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

- - การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ  ครั้งท่ี 27 
28 กุมภาพันธ-์1
มีนาคม 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

8 ดร. สุรีย ์       
ธรรมิกบวร 
ดร. สมจิตต ์   
ลุประสงค ์
อ. ชลลดา มีทอง 

การบูรณาการภูมิปัญญาไทยใน
การส่งเสริมสุขภาพจิตวิญญาณ 

 วารสารสมาคม
พยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯสาขา
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ ปีท่ี32 ฉบับท่ี1 
(เดือนมกราคม-
มีนาคม)2557หน้า
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