รองศาสตราจารย์ ดร. บุญใจ ศรีสถิตย์ นรากูร ดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตรรุ่นที่ 12
ตําแหน่ งปัจจุบัน...รองศาสตราจารย์...คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ โทรศัพท์ ทตี่ ิดต่ อได้ สะดวก (02) 2181155, (087) 0328835 E-mail :
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ศาสตรมหาบัณฑิต
ผลงานภายหลังจบปริญญาเอก
งานวิจัย
1. บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร (2543).การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ
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2. บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร (2546). “ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู ้ต่อ
ความรู ้และพฤติกรรมการป้ องกันโรคกระดูกพรุ นในสตรกลุ่มเสี่ ยง” วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ .
23(3),16-30.
3. บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร. (2547). การวิเคราะห์ตวั แปรจําแนกกลุ่มมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่สาํ เร็ จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาภายในสองปี
การศึกษาและมากกว่าสองปี การศึกษา. วารสารการศึกษาพยาบาล, 16(1), 71-78.
4. การประเมินโครงการสุ ขภาพจิตสําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส (2546) (ผูร้ ่ วมวิจยั )
5. การศึกษาระดับความรู ้ พฤติกรรมการเลือกซื้ อ และพฤติกรรมการบริ โภค ผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพของประชาชน (ผูร้ ่ วมวิจยั )
6. การวิเคราะห์ตวั แปรจําแนกกลุ่มมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สาํ เร็ จการศึกษา
หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบัณ ฑิ ต โดยใช้เ วลาศึ ก ษาภายในสองปี การศึ ก ษาและมากกว่ า สองปี
การศึกษา (หัวหน้าโครงการ)
7. จารุ พรรณ ลีละยุทธโยธิ น และบุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่าง
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ประสิ ทธิผลของหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลสังกัด กรุ งเทพมหานคร. วชิรสารการพยาบาล, 4 (1), 28-39.
8. ลัดดาวรรณ์ จรรยานะ และบุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร. (2546). การศึกษาการดําเนินงานตาม
ลักษณะขององค์การที่มีประสิ ทธิภาพของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข.
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 14(3),12-22.
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ของพยาบาลประจําการกับประสิ ทธิ ผลของหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลศูนย์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 16(1), 24-33.
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พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 17(1), 33-44
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14. ธิ ญารัตน์ ช่ วยรั กษ์ และบุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมการทํางาน ภาวะผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์กบั ผลผลิตของหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต้.
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 17(2), 8-20.
15. การพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มพฤติกรรมโภชนาการสําหรับเยาวชนไทย” (หัวหน้า
โครงการ)
16.
กลยุทธ์ส่งเสริ มสุ ขภาพกระดูกสําหรับประชาชนที่มีภาวะเสี่ ยงต่อโรคกระดูกพรุ น
(หัวหน้าโครงการ)
งานบริการทางวิชาการ
1. วิทยากรและบรรยายพิเศษ
วิทยากรบรรยายให้กบั สถาบันการศึกษาและหน่ วยงานต่างๆ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่ งชาติ สภาวิจยั แห่ งชาติฯ สมาคมนักวิจยั ศูนย์ศึกษาและอบรมการวิจยั ศูนย์สถิติและวิจยั มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสี มา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน กาฬสิ นธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวนหลายแห่ ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก สํานักงานสลากกิ นแบ่งรั ฐบาล สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ รั ฐสภา โรงพยาบาลเลิ ดสิ น
โรงพยาบาลวชิ ระฯ โรงพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลนนทเวช โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ สามพราน ฯลฯ
2. คณะกรรมการบริการวิชาการนอกหน่ วยงาน
2.1 คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “10th Asian Pacific League for
Rheumatology Congress” at Queen Sirikit National Convention Center. Bangkok,
Thailand. December 1-6, 2002.
2.2 คณะทํางานเครื อข่ายวิจยั ทางการพยาบาลในกลุ่ม Health Promotion พ.ศ. 2546
2.3 กรรมการที่ปรึ กษาคณะกรรมการพัฒนาการวิจยั ทางการศึกษานอกโรงเรี ยน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 คณะทํางานเพื่อจัดทํา e-Learning หลักสู ตร “นักวิจยั ระดับพื้นฐาน” สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2.5 กรรมการมูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ
2.6 กรรมการบริ หารสมาคมนักวิจยั ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจยั แห่ งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.
2547 ถึงปัจจุบนั
2.7 กองบรรณาธิ การวารสารสมาคมนักวิจยั ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจยั แห่ งชาติ ตั้งแต่
พ.ศ. 2547 ถึงปั จจุบนั
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กรรมการพิจารณาผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจยั ในความอุปถัมภ์
ของสภาวิจยั แห่ งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบนั
2.9 กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานคริ นทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหลากหายแห่ ง เป็ นต้น
3. การเสนอผลงานทางวิชาการ
3.1 “Empowerment Model for Thai Women with Osteoporosis” Speaker for the
seminar of the patient group at The Bone and Joint Decade World Network
Conference. Berlin, Germany. October 30, 2003
3.2 “Effects of Using Supportive Educative Nursing System for High Risk Women on
Knowledge and Osteoporosis Preventive Self-Care Behavior” Present at the 10th
Asian Pacific League for Rheumatology Congress, December 1-6, 2002
3.3 “Mobilization Forces to Make Lifelong Learning a Reality in the New Millennium”
Present at January 11, 2002
3.4 “Educational Quality Indicators for Graduate Program in Nursing” นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการ “Vision 2020 Revisited”จัดโดย ASAHIL-Thailand and Rangsit
University ณ. มหาวิทยาลัยรังสิ ต วันที่ 29 กรกฎาคม 2545.
3.5 “ระบบการพยาบาลสนับสนุ นและให้ความรู ้ต่อความรู ้และพฤติกรรมการป้ องกันโรค
กระดูกพรุ นในสตรี กลุ่มเสี่ ยง” นําเสนอในการประชุมพยาบาลแห่ งชาติ ครั้งที่ 12 ณ.
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุ งเทพฯ วันที่ 27 ตุลาคม
2546 – 1 พฤศจิกายน 2546.
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รางวัลเชิดชู เกียรติทไี่ ด้ รับ
1. ได้รับพระราชทานทุนสนับสนุนการวิจยั “ภูมิพล” ประจําปี การศึกษา 2542
2. ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2544 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
3. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิจยั ทางการพยาบาล ประจําปี 2549

