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ผลงานทางวิชาการ / ตำรา / วิจัย 
วิจัยช้ันเรียน 

1. ประวีดา คำแดง และกาญจนา ใจจอย. (2560). ความคาดหวังและความเปนจริงตอผลการเรียนรู 
รายวิชา พบ.282 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที ่2 คณะพยาบาลศาสตรแมค 
คอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ. แหลงเงินทุนสนับสนุนวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 

2. กาญจนา ใจจอย และประวีดา คำแดง. (2560). ผลลัพธการเรียนรูและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี 
ตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในรายวิชา พบ.203 สารสนเทศทางการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ. (อยูระหวางดำเนินการ) 
แหลงเงินทุนสนับสนุนวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 

3. นภาพร วงศวิวัฒนนุกิจ, ประวีดา คำแดง, สิริรัตน จันทรมะโน, พูนพิลาศ โรจนสุพจน, กาญจนา  
ใจจอย, ศุภนารี เกษมมาลา, อัชฌา วารีย และนงลักษณ วุฒิปรีชา. (2560). ผลการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน 
รายบทเรียนตอกระบวนการเรียนรูของนักศึกษารายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 1 (พบ.211).  
คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ. 

4. ประวีดา คำแดง, นภาพร วงศวิวัฒนนุกิจ, สิริรัตน จันทรมะโน, พูนพิลาศ โรจนสุพจน, กาญจนา  
ใจจอย, ศุภนารี เกษมมาลา, อัชฌา วารีย และนงลักษณ วุฒิปรีชา. (2560). ผลการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน 
รายบทเรียนตอกระบวนการเรียนรูของนักศึกษารายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 (พบ.212).  
คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ. 

5. สิริรัตน จันทรมะโน, ประวีดา คำแดง, นภาพร วงศวิวัฒนนกิุจ, พูนพิลาศ โรจนสุพจน, กาญจนา  
ใจจอย, ศุภนารี เกษมมาลา, อัชฌา วารีย และนงลักษณ วุฒิปรีชา. (2559). รูปแบบการจัดการทบทวน
บทเรียนกลุมยอยแบบมีสวนรวมตอผลการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพยาบาล 
พ้ืนฐาน 1. คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ. 
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6. สิริรัตน จันทรมะโน, ประวีดา คำแดง, นภาพร วงศวิวัฒนนกิุจ, พูนพิลาศ โรจนสุพจน, กาญจนา ใจจอย, 
ศุภนารี เกษมมาลา, อัชฌา วารีย และนงลักษณ วุฒิปรีชา. (2559). รูปแบบการจัดการทบทวนบทเรียน
กลุมยอยแบบมีสวนรวมตอผลการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน 2. 
คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ. 

7. ประวีดา คำแดง. (2559). ผลของการทบทวนบทเรียนนอกเวลาผานการสื่อสารออนไลนแบบสองทางตอ
การเขียนแผนการพยาบาลผูปวยประจำวันของนักศึกษา ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลเทพปญญา รายวิชา
ฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (พบ.282) ปการศึกษา 2559. คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค 
มหาวิทยาลัยพายัพ. 

8. รัตนาภรณ บุญมา, อรทัย สิงหคำ และประวีดา คำแดง. (2558). ผลของการจัดการเรียนแบบ
ประสบการณตอทักษะดานความรูในเนื้อหารายวิชา พบ.321 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที ่3 คณะ
พยาบาลศาสตรแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ ปการศึกษา 2558. คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค 
มหาวิทยาลัยพายัพ. แหลงเงินทุนสนับสนุนวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ระยะเวลาทำวิจัย 8 เดือน 

9. สิริรัตน จันทรมะโน, ประวีดา คำแดง, นภาพร วงศวิวัฒนนุกิจ, พูนพิลาศ โรจนสุพจน, กาญจนา ใจจอย, 
ศุภนารี เกษมมาลา, อัชฌา วารีย และนงลักษณ วุฒิปรีชา. (2558). วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ผลของการ
ทบทวนบทเรียนโดยการแบงกลุมยอยตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 1 (พบ. 
211). ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557” 

10. สิริรัตน จันทรมะโน, ประวีดา คำแดง, นภาพร วงศวิวัฒนนุกิจ, พูนพิลาศ โรจนสุพจน, กาญจนา ใจจอย, 
ศุภนารี เกษมมาลา, อัชฌา วารีย และนงลักษณ วุฒิปรีชา. (2558). วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ผลของการ
ทบทวนบทเรียนโดยการแบงกลุมยอยตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 1 (พบ. 
212). ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557” 

11. สิริรัตน จันทรมะโน, ประวีดา คำแดง, นภาพร วงศวิวัฒนนุกิจ, พูนพิลาศ โรจนสุพจน, กาญจนา ใจจอย, 
ศุภนารี เกษมมาลา, อัชฌา วารีย และนงลักษณ วุฒิปรีชา. (2558). วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ผลของการใช
สื่อออนไลนในการสื่อสารแบบสองทางตอผลลัพธการเรียนรูรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (พบ. 
282). ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557” 

12. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยการประยุกตใชแผนท่ีความคิด 
13. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน (พบ. 201) ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
 
วิทยานิพนธ/วิจัย 

1. ผลของขิงตออาการคลื่นไส ขยอน อาเจียนในผูปวยมะเร็งปากมดลูกที่ไดรับยาเคมีบำบัด 
ปการศึกษา 2558 

2. ความบกพรองทางเพศและการจัดการในสตรีที่เปนมะเร็งทางนรีเวชหลังไดรับการรักษา 
ปการศึกษา 2549 

 



 
บทความทางวิชาการ 

1. ประวีดา คำแดง. (2561). การจัดการกับอาการวัยทอง The Management of Menopausal Symptoms. วารสารพยาบาล
สาร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ปท่ี 47 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 หนา 478-487. 

2. ประวีดา คำแดง. (2561). การรักษามะเร็งทางนรีเวชดวยการผาตัดกับผลกระทบดานความบกพรองทางเพศ. 
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, ปท่ี 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 หนา 3-13. 

3. ประวีดา คำแดง. (2561). ขิงกับการบรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียน. วารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม, 
ปท่ี 19 ฉบับที่ 37 กรกฎาคม 2561 หนา 148-160. 

 


