
 

รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับที ่

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ/บรรจุ
ปฏิบัติงาน 

 

ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

คณุวุฒ ิ
ระดบัอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
(เรียงตามคุณวุฒิสูงสุด-

ปริญญาตรี) 
ส าเร็จการศกึษาจาก / พ.ศ. ประสบการณ์สอน 

1 นางวิไลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย์ 
(สาขาการพยาบาลมารดา-ทารกและการ
ผดุงครรภ์) 
5411014297 
บรรจุ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

รองศาสตราจารย์ พย.ม. 
วท.บ. 

การพยาบาลครอบครัว 
พยาบาลและผดุงครรภ ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  / 2536 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น / 2525 

รวม 23  ปี 
- พ.ศ. 2538 – 2560  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 

2 นางสาวมุกดา สีตลานุชิต  
(สาขาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ) 
5411031748 
บรรจุ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 

อาจารย์ 
(ดร.) 

ปร.ด. 
วท.ม. 

 
 

ศศ .บ  

พยาบาลศาสตร์ 
(พยาบาลศาสตร์  
แขนงการพยาบาล
อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)   
การพยาบาล  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 2545 
มหาวิทยาลัยมหิดล / 2531 
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น / 2523 

รวม 38 ปี 
- พ.ศ. 2531-2556 
วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี 
นครล าปาง 
- พ.ศ.2557-2558 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อีสเทรินเอเชีย 

3 นางสาวอัญชลี เหมชะญาติ 
(สาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน) 
5411044344 
บรรจุ วันที่ 7 มกราคม 2562 

อาจารย์ 
(ดร.) 

ปร.ด. 
พย.ม. 
พย.บ. 

 
ส.บ. 

การศึกษาและพัฒนาสังคม 
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
  
 
สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา / 2558 
มหาวิทยาลัยบูรพา / 2553 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 
2537 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 
2538 

รวม 5 ปี 
- พ.ศ. 2558 – 2559 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
- พ.ศ. 2559 – 2562 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ 

 
 
 
 



 

ล าดับที ่

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ/
บรรจุปฏิบัติงาน 

 

ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

คณุวุฒ ิ
ระดบัอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
(เรียงตามคุณวุฒิสูงสุด-

ปริญญาตรี) 
ส าเร็จการศกึษาจาก / พ.ศ. ประสบการณ์สอน 

4 นางสาวจุรีภรณ์  เจริญพงศ ์
(สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) 
5411167900 
บรรจุวันที่  1 พฤศจิกายน 
2562 

อาจารย์ พย.ม. 
พย.บ. 

ประกาศนียบัตรการ
พยาบาลเฉพาะทางการ
พยาบาลผู้สูงอายุ สาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป  
(การรักษาโรคเบื้องต้น) 

การพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยบูรพา / 2550 
มหาวิทยาลัยพายัพ / 2545 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / 
2556 
 
 

รวม 11 ปี 
- พ.ศ.2550 – 2552 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- พ.ศ.2552-2558 
คณะพยาบาลศาสตร ์
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
- พ.ศ.2558-2561 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิต 

5 นางสาวณัฐฐพัชร์   จันทร์ฉาย 
(สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) 
4611106439 
บรรจุ วันที่ 1 มีนาคม 2562 

อาจารย์ พย.ม. 
 

พย.บ. 

การพยาบาลเวช 
ปฏิบัติชุมชน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ / 2551 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย / 
2540       

รวม 10 ปี 
- พ.ศ.2550 – 2553 
วิทยาลัยบรม 
ราชชนนีสงขลา 
- พ.ศ.2553 – 2555 
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

6 นางนีรชา รุ่งเรืองลาภไพศาล 
(สาขาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต) 
6111097394 
บรรจุ วันที่ 7 มกราคม 2562 
 
 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง 
 

การจัดการสุขภาพภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต / 2551 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
นครล าปาง / 2529 

รวม 9 ปี 
- พ.ศ.2526 – 2533 วิทยาลัยบรม 
ราชชนนี นครล าปาง 
- พ.ศ. 2555 – 2556 
และ พ.ศ. 2561  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 
 



 
 
 

ล าดับที ่

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ/
บรรจุปฏิบัติงาน 

 

ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

คณุวุฒ ิ
ระดบัอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
(เรียงตามคุณวุฒิสูงสุด-

ปริญญาตรี) 
ส าเร็จการศกึษาจาก / พ.ศ. ประสบการณ์สอน 

7 นางอารี  พุ่มประไวทย์ 
(สาขาการพยาบาลเด็ก 
และวัยรุ่น) 
4511035562 
บรรจุ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ดร.) 

ส.ด. 
วท.ม. 

 
 

พย.บ. 

การพยาบาลสาธารณสุข 
พยาบาลศาสตร์  
แขนงการพยาบาล
อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล / 2545 
มหาวิทยาลัยมหิดล / 2530 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล / 2552 

รวม 37 ปี 
- พ.ศ. 2531- 2545 วิทยาลัยพยาบาล 
โรงพยาบาลโรคทรวงอกนนทบุรี 
- พ.ศ. 2545 – 2551คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- พ.ศ. 2559 – 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 
- พ.ศ. 2559 – 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
- พ.ศ.2560 – 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

8 นางสาวบรรจง เจนจัดการ 
(สาขาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต) 
5311218167 
บรรจุวันที่ 1 มีนาคม 2562 

อาจารย์ พยม. 
 

พย.บ. 

การพยาบาลสุขภาพจิต 
และจิตเวช 

มหาวิทยาลัยบูรพา / 2561 
 
วิทยาลัยพยาบาล 
พระปกเกล้า จันทบุรี/2553 

รวม 9 เดือน 
- พ.ศ. 2561 – 2562 (มิถุนายน 2561 – กุมภาพันธ์ 
2562) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับที ่

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ/
บรรจุปฏิบัติงาน 

 

ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

คณุวุฒ ิ
ระดบัอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
(เรียงตามคุณวุฒิสูงสุด-

ปริญญาตรี) 
ส าเร็จการศกึษาจาก / พ.ศ. ประสบการณ์สอน 

9 นางสาวฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ 
(สาขาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต) 
5411064142 
บรรจุ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

อาจารย์ 
(ดร.) 

ศษ.ด. 
 พย.ม. 

 
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์
ชั้นสูง 

หลักสูตรและการสอน 
การบริหารการพยาบาล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น / 2551 
มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย/ 
2555 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุรี/ 2533 

รวม 10 ปี 
- พ.ศ. 2552-2553 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
- พ.ศ.2554-2555 คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
- พ.ศ.2556-2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
- พ.ศ. 2559-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สวนสุนันทา 

10 นางกัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
(สาขาการพยาบาลเด็ก 
และวัยรุ่น) 
4711178738 
บรรจุ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 

อาจารย์ พย.ม. 
พย.บ. 

การบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 
2557 
มหาวิทยาลัยมหิดล / 2542 

รวม 4 ปี 5 เดือน 
- พ.ศ. 2558 - 2562วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  
จันทบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับที ่

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ/
บรรจุปฏิบัติงาน 

 

ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

คณุวุฒ ิ
ระดบัอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศกึษาจาก / พ.ศ. ประสบการณ์สอน 

11 ดร.ปาหนัน  กนกวงศ์นุวัฒน์ 
(สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) 
5111081062 
บรรจุ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 

อาจารย์ กศ.ด. 
ส.ม.  
กศ.ม. 

บริหารการศึกษา 
บริหารโรงพยาบาล 
บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา / 2551 
มหาวิทยาลัยมหิดล / 2544 
มหาวิทยาลัยบูรพา / 2542 

ไม่มีประสบการณ์สอน 
อยู่ระหว่าง 

การพัฒนาอาจารย์ใหม่ 
ฝึกปฏิบัติการสอน 

ทางคลินิก 
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน -ธันวาคม 2562 (6 เดือน) 

12 นางสาวณจิต  วงศ์ชัย 
(สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) 
5711250953 
บรรจุ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 

อาจารย์ พย.ม.  
พย.บ. 

การพยาบาลผู้ใหญ่  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยบูรพา /2562 
มหาวิทยาลัยบูรพา / 2557 

ไม่มีประสบการณ์สอน 
อยู่ระหว่าง 

การพัฒนาอาจารย์ใหม่ 
ฝึกปฏิบัติการสอน 

ทางคลินิก 
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน -ธันวาคม 2562 (6 เดือน) 

13 นางสาวณัฏฐา  ดวงตา 
(สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) 
5311216034 
บรรจุ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

อาจารย์ พย.ม. 
พย.บ. 

การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / 2560 
มหาวิทยาลัยบูรพา / 2553 

ไม่มีประสบการณ์สอน 
 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์ 
โลหิตไทย 
(สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์) 
5111204395 
บรรจุวันที่ 4 กันยายน 2562 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

พย.ม. 
 

พย.บ. 

พยาบาลศาสตร์
บัณฑิต 
สาขาการผดุงครรภ์ข้ัน
สูง 

มหาวิทยาลัยบูรพา/ 2555 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์/ 2551 

รวม 11 ปี 4 เดือน 
(อายุงานปฏิบัติงาน ยังไม่ครบ 6 เดือน) 

 
 
 
 



 
 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

(เรียงตามคุณวุฒิสูงสุด-ปริญญาตรี) 
หมายเหตุ 

 
ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ 
4511014360 
(ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
ปพ.ย. 

(Nursing) Case Western Reserve 
University 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง 

ผู้บริหาร 

 
 
 
 


