งานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปี 2558
มีทั้งหมด 19 เรื่ องโดยบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในประชุมวิช าการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 จานวน 13 เรื่อง (1-13) และ
เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่ม 1 จานวน 1เรื่อง (14) และเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่ม 2
จานวน 2 เรื่อง (15-16) และนาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งกาลังตีพิมพ์ จานวน 3 เรื่อง (17-19)
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ข้อมูลอ้างอิง
วิจัยทางการพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย : ศึกษาย้อนหลัง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2556 อ.มาลินีจาเนียร
และผศ.ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ

หน่วยงาน/แหล่งของข้อมูล
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ในวันที่ 30-31
มีนาคม 2558
การรับรู้อาการของโรคหัวใจขาดเลือดในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ตาบลวังตะกู อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อ.กมลภู ถนอมสัตย์ ครั้งที่ 7 มรน.
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ
การเรียกใช้บริการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนตาบลหนองปากโลง ครั้งที่ 7 มรน.
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ และอ.จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
การพัฒนารูปแบบสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ผู้สูงอายุในชุมชน รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
ครั้งที่ 7 มรน.
บทบาทของอาจารย์ผู้สอน : ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
นักศึกษาพยาบาลวิชาปฏิบัติการพยาบาล อ.เสาวรี เอี่ยมละออ ครั้งที่ 7 มรน.
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้อาการและอาการแสดงของโรค
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หลอดเลือดสมองเฉียบพลันในผู้ใหญ่วัยกลางคนตาบลหนอง
ครั้งที่ 7 มรน.
ปากโลง จังหวัดนครปฐม อ.พรพรรณสุดใจ
และรศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
ผลการให้คาปรึกษาทางการพยาบาลแบบกลุ่มต่อการเสริมสร้าง ประชุมวิชาการระดับชาติ
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลโพรง ครั้งที่ 7 มรน.
มะเดื่อ จังหวัดนครปฐม อ.วริยาจันทร์ขา
และรศ.ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโดยใช้สถานการณ์จาลอง
ประชุมวิชาการระดับชาติ
อุบัติภัยหมู่ในรายวิชาการพยาบาล ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ครั้งที่ 7 มรน.
อ.จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
การสร้างเสริมครอบครัวในการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ประชุมวิชาการระดับชาติ
อ.ณัฐธยาน์ อังประเสริฐกุล
ครั้งที่ 7 มรน.
การศึกษาทุนและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลสระ ประชุมวิชาการระดับชาติ
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ข้อมูลอ้างอิง
กะเทียมเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
อ.สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
การพัฒนานวัตกรรมการฟื้นฟูสภาพสาหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
เรื้อรังในชุมชน อ.สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
การศึกษาผลการใช้แผนที่ความคิดในการเรียนวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต อ.สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
ปัญหาแม่วัยใส: ความท้าทายของงานสาธารณสุขไทย
อ.วิไล ตาปะสี
การพัฒนาระบบกลไกการจัดการบริการสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ อ.จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
อ.ณัฐธยาน์ อังประเสริฐกุล อ.วริยาจันทร์ขา
และอ.ศิริพร ฉายาทับ
รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการรักษา
ของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน
อ.กมลภู ถนอมสัตย์
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี อ.วริยา จันทร์ขา และผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

หน่วยงาน/แหล่งของข้อมูล
ครั้งที่ 7 มรน.
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 มรน.
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 มรน.
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 มรน.
วารสารการพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม มีนาคม 2558
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
เมษายน - มิถุนายน 2558

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
กรกฏาคม – กันยายน
2558
Developing a health vocabulary through a critical
The 9th DEPISA
thinking process in the Health Promotion course
International
Hathaichanok Buajaroen
conference developing
professionalism
through investigating
practice 24th – 25th
June 2015
Managing and achieving the learning outcomes of the The 9th DEPISA
Thai Qualification Framework through the Nursing
Research subject: A case of Nakhon Pathom Rajabhat
University Kamollapoo Thanomsat, Sunuttra
Taboonpong
The effects of active learning in the community
The 9th DEPISA
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ข้อมูลอ้างอิง
health nursing process Malinee Jumnian,
Hathaichanok Buajaroen, Pimsupa Chanthanasodthi,
Wilai Tapasee, Emwadee Kiatsiri, Kamollapoo
Thanomsat
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