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1-71 ทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผู้ร่วมโครงการ)
8. สุ พักตร์ พิบู ล ย์ และคณะ รายงานการวิจัยติดตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
ปี 2545-2546 ทุนสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ผู้ร่วมโครงการ)
9. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning 3(2556)
เรื่องที่ 8/2556 (ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.)
ตารา
1. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล "วิธีการรวบรวมข้อมูล" ใน ศิรินทร์ภรณ์ อัจจิมางกูร บรรณาธิการ วิจัยเพื่อการ
พัฒนา หน้า 41-45 นครศรีธรรมราช ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ 2532
2. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล "การกาหนดตัวแปร" ใน ศิรินทร์ภรณ์ อัจจิมางกูร บรรณาธิการ วิจัยเพื่อการพัฒนา
หน้า 71-75 นครศรีธรรมราช ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ 2532
3. สมมาตร แก้วโรจน์ และวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล "โรคระบบการเคลื่ อนไหวและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการ
ทางาน" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม เล่มที่ 2 หน่วยที่ 14 หน้า 275-324 นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534
4. บุญทิพย์ สิริธรังศรี และวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล "การจัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของพนักงาน."
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว เล่มที่ 1 หน่วยที่ 7 หน้า 307-341
นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534
5. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล “โครงสร้างและการทางานของระบบประสาท" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเออร์กอ
นอมิคส์และจิตวิทยาในการทางาน เล่มที่ 1 หน่วยที่ 2 หน้า 56-115นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534

6. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล และเปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย “การประเมินผลการพยาบาล” ในเอกสารการสอนชุด
วิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 3 หน่วยที่ 15 หน้า 114-150 นนทบุรี สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
7. พรศรี ศรีอัษฎาพร และวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล "การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของระบบต่อม
ไร้ท่อ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เล่มที่ 3 หน่วยที่ 12 หน้า 123-217 นนทบุรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 (ตอนที่ 12.5)
8. พรศรี ศรีอัษฎาพร และวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล "การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิ ดปกติของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ." ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เล่มที่ 3 หน่วยที่ 13 หน้า 223-316 นนทบุรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 (เรื่องที่ 13.2.1-13.2.2 และตอนที่ 13.3)
9. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล “สถิติชีพและสถิติอนามัย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางการ
พยาบาล เล่มที่ 2 หน่วยที่ 6 หน้า 4-63 นนทบุรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
10. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล มุกดา ตันชัย และกรองกาญจน์ สังกาศ “การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่มที่ 1 หน่วยที่ 2 หน้า
96-170 นนทบุรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 (เรื่องที่ 2.1.2, 2.2.2-2.2.3)
11. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล บุญทิพย์ สิริธรังศรี และประคอง อินทรสมบัติ “การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่
ได้รับสารพิษและยาเกินขนาด” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9 หน้า
362-464 นนทบุรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 (ตอนที่ 9.1-9.3)
12. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล และสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล “การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางนรีเวช”
ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่มที่ 2 หน่วยที่ 10 หน้า 468-548 นนทบุรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 (ตอนที่ 10.2-10.3)
13. สายพิ ณ เกษมกิ จ วั ฒ นา และวาริ ณี เอี่ ย มสวั ส ดิ กุ ล “การพยาบาลผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ สู ง อายุ โ รคมะเร็ ง ”
ในเอกสารการสอนชุดวิช าการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สู งอายุ เล่มที่ 3 หน่วยที่ 11 หน้า 4-130 นนทบุรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 (ตอนที่ 11.2-11.3)
14. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล (2549) “ประเด็นและแนวโน้มการบริการพยาบาล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15 หน้า 341-392 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15. สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ และวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล “การประเมินผลในระบบบริการสาธารณสุข”
ใน ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ หน่วยที่ 15 หน้า 15-1 - 15-83 พิมพ์ครั้งที่ 2 นนทบุรี

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 (ตอนที่ 15.2 เรื่องที่ 15.3.1
และ 15.3.3-15.3.4)
16. วิจิตร ศรีสุพรรณ และวาริณี เอี่ยมสวัสดิกุ ล “ขอบข่ายวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลและแหล่ ง ทุน ”
ในประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 2 หน้า 2-1 - 2-62 นนทบุรี บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
17. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล และวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม “เครื่องมือเพื่อการทาวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาล”
ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 5 หน้า 5-1 - 5-91 นนทบุรี บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 (ตอนที่ 5.1-5.3)
18. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล “การนาเสนอผลการวิจัยในการทาวิทยานิพนธ์” ใน ประมวลสาระชุดวิชา
วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยที่ 8 หน้า 8-1 - 8-82 นนทบุรี บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
19. วาริ ณี เอี่ย มสวัส ดิกุล และอารี ชีว เกษมสุ ข “รูปแบบการจัดการและการรับรองคุณภาพ บริการ
พยาบาล” ในประมวลสาระชุดวิชา การจั ดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 7 หน้า 7-1-7 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 (ตอนที่ 7.2)
20. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล การพยาบาลผู้ได้รับการตรวจทางโลหิตวิทยา. นนทบุรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานต่างๆ
- อนุกรรมการวารสาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
- เหรัญญิก ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ.

