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2560 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับคณะ 
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ชื่อทุน แหล่งทุน ชื่อเรื่องงานวิจัย 
: การวิ เคราะห์ โม เดลสมการ
โครงสร้าง 
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1 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และเอกสิทธิ์ อักษร. 2563. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ของสตรีตั้งครรภ์แรงงานข้ามชาติ .วารสารพยาบาลกองทัพบก. มกราคม-

/  



3 

 

เมษายน 2563 
2. กาญจนา ศรีสวัสดิ์. 2561. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการ
วิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. 1(3), กันยายน-ธันวาคม 2561. 38-
44. 

/  

3. กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร และณัฐธิดา สอนนาค. 2561. 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ . วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร์. 38(2), 59-109. 

/  

4 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และธนินทร์ รัตนโอฬาร. 2560. วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล สถาบันการศึกษาเอกชน. 
วารสารเกษมบัณฑิต. 18(2), 171-179. 

/  

5 Kanjana Srisawad, Thanin Rattana-olarn and Krissana Kiddee. 
2016. Factor analysis of Critical Thinking among Nursing Students 
from Private Higher Education Institutions. Journal Health 
Research. 30(5), 363-369. 

 / 

6 Kanjana Srisawad, Thanin Rattana-olarn and Krissana Kiddee. 
2017. The Development of Structural Equation Model of Critical 
Thinking among Nursing Students. Walailak Journal of Science 
and Technology. 14(1), 1-9. 

 / 

7 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ , จันทรรัตน์ เจริญสันติ และกาญจนา ศรีสวัสดิ์ . 
2554. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น. พยาบาลสาร. 
38(suppl), 1-17. 

/  

บทความวิชาการ จำนวน.......9..........เรื่อง 
ระดับการเผยแพร่ 
ชาติ นานาชาต ิ

1 Kanjana Srisawad and Pathanin Sangarung. 2563. The role of 
nurses in taking care of pregnant woment being active Hepatitis 
B Virus Carriers. วารสารพยาบาลกองทัพบก. ตุลาคม – ธันวาคม 2562. 

/  

2. จรัสศรี อินทรสมหวัง และกาญจนา ศรีสวัสดิ์. 2561. สมรรถนะพยาบาลใน
การดูแลสตรีมะเร็งปากมดลูก. วารสารเกษมบัณฑิต. 19(2), 

 / 
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3. Kanjana Srisawad and Saisamorn Chaleoykitti. 2018. Important 
of critical thinking of nursing  student. วารสารเกษมบัณฑิต. 19(
พิเศษ),   

/  

4. กาญจนา ศรีสวัสดิ์, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร และสุวลักษณ์ อัศดรเดชา. 
2561. บทบาทพยาบาลในการดูแลสตรี ตั้งครรภ์วัยรุ่น.วารสารพยาบาล
กองทัพบก. ฉบับพิเศษ กันยายน-ธันวาคม 2561. 

/  

5 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และพรศิริ พันธะสี . 2560. ดัชนีมวลกายกับภาวะ
โภชนาการในสตรีตั้งครรภ์. วารสารเกษมบัณฑิต. 19(1), 182-192. 

/  

6 กาญจนา ศรีสวัสดิ์. 2560. บทบาทพยาบาลในการเตรียมความพร้อมก่อน
การตั้งครรภ์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 37(4), 157-165. 

/  

7 กาญจนา ศรีสวัสดิ์  และสายสมร เฉลยกิตติ . 2560 . การคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล . เวชสารแพทย์ทหารบก. 70(3), 169-
174. 

/  

8 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร. 2559. ความเครียดในหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น. วารสารพยาบาลกองทัพบก. 17(2), 7-11. 

/  

9 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และอรพินทร์ สีขาว. 2557. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์. วารสารพยาบาลทหารบก. 15(2), 50-
59.  

/  

การนำเสนอผลงาน(Proceeding) จำนวน    9    เรื่อง   

1 ปธานิน แสงอรุณ และกาญจนา ศรีสวัสดิ์. 2562. การตรวจวัดและประเมิน
ความเข้มของแสงสว่างในอาคารสถานศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
สุขภาพและบริการกรุงเทพฯ นำเสนอในที่ประชุมระดับชาติ “นอร์ทเทิร์น
วิจัย” ครั้งที่ 5 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

/  

2 กาญจนา ศรีสวัสดิ์. 2559. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล นำเสนอการประชุมระดับชาติที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2559. 

/  

3 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และวิทยา สวัสดิผล. 2558. การประเมินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล 

/  

4 ทางการศึกษา นำเสนอ การประชุมระดับชาติที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 
2558. 

/  
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กาญจนา ศรีสวัสดิ์. 2558. ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล นำเสนอ การประชุม
ระดับชาติที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2558. 

/ 

 

 

6 สุวลักษณ์ อัศดรเดชา และกาญจนา ศรีสวัสดิ์. 2557. ความเครียดในสตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่น นำเสนอ การประชุมระดับชาติที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 
2558. 

/  

7 กาญจนา ศรีสวัสดิ์, พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ และสุวลักษณ์ อัศดรเดชา. 
2557. ศึกษาสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกในครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์
วัยรุ่น นำเสนอการประชุมระดับชาติที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน  ปี 2558. 

/  

8 Kanjana Srisawad. 2 0 1 4 . The study of learning condition on 
maternal-newborn Nursing and Midwifery Subject, 2 0 1 4 
Conference: The 1 2 th International conference on Developing 
Real-Life Learning Experience: Changing Education Paradigms in 
ASEAN King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, 
Bangkok, Thailand. 

/  

9 กาญจนา ศรีสวัสดิ์. 2556. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ . นำเสนอในที่ประชุมระดับชาติที่
มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 2556. 

/  

 
 


