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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร1และอาจารย์ประจ าหลักสูตร2 
 

1. ชื่อ – สกุล  นางวิไลพรรณ  สวัสด์ิพาณิชย์1,2 
  Mrs. Wilaiphan Sawatphanit 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
 1.2 ประวัติการศึกษา 

 
 1.3 ประสบการณ์ในการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล 23 ปี 

 
1.4 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

นภาภรณ์ เพิ่มทรัพย์, วิไลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย ์และวรรณี เดียวอิศเรศ. (2560). ผลของโปรแกรมการเตรียมตัว
เพื่อการคลอดต่อความกลัวการคลอด พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อ
ประสบการณ์การคลอดในหญิงต้ังครรภ์แรกของโรงพยาบาลสังกดักองทัพเรือแห่งหนึ่ง. วารสารแพทย์นาวี. 
44(2), 55 – 72.  

เรณู ศรีสุข, วรรณี เดียวอิศเรศ และวิไลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย์. (2559). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมาฝากครรภ์         
ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ของหญิงต้ังครรภ์ ท่ีมาฝากครรภ์ในสถานบริการ เขตอ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี. 41(2), 149 – 156. 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป ีพ.ศ. 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2525 

ปี พ.ศ. สถาบัน วิชาที่สอน 
2538 -2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
- การพยาบาลเด็ก 
- ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 
- การดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดปกติและครอบครัว 
- ปฏิบติัการดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดปกติและครอบครัว 
- การดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดในภาวะเส่ียงและภาวะเบ่ียงเบน 
- ปฏิบัติการดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดในภาวะเส่ียงและภาวะ
เบ่ียงเบน 
- การดูแลสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
- ปฏิบัติการดูแลสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
- การพยาบาลครอบครัว 
- การประเมินภาวะสุขภาพทางการผดุงครรภ์ 
- พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์ 
- การผดุงครรภ์ 1 
- การผดุงครรภ์ 2 
- ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 
- สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์ 
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วิไลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย ์และคณะ (2558). รูปแบบการให้บริการการคลอดธรรมชาติด้วยจิตประภัสสร. วารสาร
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 3(1), 95 – 120. 

 
2. ชื่อ – สกุล  นางกัลยพัทธ์ นิยมวิทย1์,2 
  Mrs. Kanyapat Niyomwit 

 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
2.2 ประวัติการศึกษา 

2.3 ประสบการณ์ในการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล 4 ปี 5 เดือน 

     2.4 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์. (2560). การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหืดในการใช้ยาพ่นสูด: หลักการและแนวปฏิบัติ . 
 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. 28(2), 192-201. 
กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์. (2560). การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหืดก าเริบเฉียบพลัน .วารสารวิทยาลัยพยาบาล 
 พระปกเกล้า จันทบุรี. 28(2), 149-160. 
กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ และ จริยาพร วรรณโชติ. (2559). การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็กท่ีมีภาวะไตบาดเจ็บ 
 เฉียบพลันท่ีได้รับการบ าบัดทดแทนไตชนิด Continuous Venovenous Hemofiltration .วารสาร 
 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. 27(2), 149-159. 
 
3. ชื่อ – สกุล  นางสาวมุกดา  สีตลานุชิต1,2 
  Miss Mukda  Seethalanuchit 
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
 3.2 ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การบริหารการพยาบาล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 

ปริญญาตร ี พยาบาลศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 

ปี พ .ศ.  สถาบัน วิชาที่สอน 
 2558- 2562 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 

จันทบุรี 
- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
- การพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุขภาพ 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป ีพ.ศ. 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์  

แขนงการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2531 

ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2523 
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3.3 ประสบการณ์ในการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล 38 ปี 

3.4 ผลงานทางวิชาการ 
เกศกนก แสงอุบลและมุกดา สีตลานุชิต. (2558). การพัฒนาระบบบริการพยาบาลเจ้าของไข้หอผู้ป่วยวิกฤต 
          โรงพยาบาลสายไหม.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
          9(3), 208 - 217. 
มุกดา สีตลานุชิต. (2557), สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความส าคัญกับเราอย่างไร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 
         อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 8(2), 58 - 62. 
มุกดา สีตลานุชิต. (2557). การพัฒนาระบบการคิดในกระบวนการพยาบาลโดยใช้มุกดาโมเดล. วารสารพยาบาล

ต ารวจ, 6 (2), 176 – 187. 
  
4. ชื่อ-สกุล นางสาวอัญชลี เหมชะญาติ1,2 

Miss Unchalee   Hemchayat 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4.2  ประวัติการศึกษา 

4.3 ประสบการณ์ในการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล 5 ปี 

ป ีพ.ศ. สถาบัน วิชาที่สอน 
 2531-2556 วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีนครล าปาง 
- การพยาบาลอายุรกรรมและศัลยกรรม 
- แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 
- กายวิภาคและสรีระวิทยาระบบประสาท 
- ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล 
- วิจัยทางการพยาบาล 

2557-2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย 

- วิจัยทางการพยาบาล 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป ีพ.ศ. 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาและพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยบูรพา 2558 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล 

เวชปฏิบัติชุมชน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

2553 
 

ปริญญาตร ี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2538 
2537 

ป ีพ.ศ. สถาบัน วิชาที่สอน 
 2558 – 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
ศรีสะเกษ 

- ทฤษฎกีารพยาบาลชุมชน 
- ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 
- วิจัยทางการพยาบาล 

2559 – 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ 
 

- ทฤษฎีการพยาบาลชุมชน 
- ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 
- วิจัยทางการพยาบาล 
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    4.4  ผลงานทางวิชาการ 
กนิพันธุ ์ปานณรงค์, อัญชลี เหมชะญาติ และประคองศรี ถนอมนวล. (2559). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิด

โรคฟันผุในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 
12(1), 58-68. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ีพ.ศ. สถาบัน วิชาที่สอน 
  - ทฤษฎีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

- ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
- มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล 
- วิทยาการระบาด 
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5.  ชื่อ – สกุล    นางสาวจุรีภรณ์   เจริญพงศ์1,2 

 Miss Jureeporn   Jaroenpong  
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
5.2  ประวัติการศึกษา 

 5.3 ประสบการณ์ในการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล 11 ปี 

 

    5.4 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
อารี พุ่มประไวทย,์ สุระพรรณ พนมฤทธิ์, จุรีภรณ์ เจริญพงศ ์และทัตติยา นครไชย. (2561). ประสิทธิผลของ

โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารสมองต่อคะแนนการทดสอบสภาพสมองเบ้ืองต้นของ
ผู้สูงอายุในชุมชน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, 
19(3), 134 – 144. 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลผู้สูงอายุ) 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2550 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ประกาศนียบัตร
หลังปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2556 
 

ปริญญาตร ี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ 2545 

ป ีพ.ศ. สถาบัน วิชาที่สอน 
 2550 - 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

- ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
- การพยาบาลผู้สูงอายุ 
- ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 
- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2   

2552 – 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
 

- การพยาบาลพื้นฐาน 
- ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
- การพยาบาลผู้สูงอายุ 
- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2 

2558 – 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 

- การพยาบาลพื้นฐาน 
- ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 
- การพยาบาลผู้สูงอายุ 
- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 
- การประเมินภาวะสุขภาพ 
- การรักษาโรคเบ้ืองต้น 
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6. ช่ือ - สกุล  นางอารี  พุ่มประไวทย์2 
  Mrs. Ari  Pumprawai 

 6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6.2 ประวัติการศึกษา 

6.3 ประสบการณ์ในการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล 37 ปี 

      

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

(การพยาบาลสาธารณสุข) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์  

แขนงการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2530 

ปริญญาตร ี พยาบาลศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหิดล 2522 

ปี พ.ศ. สถาบัน วิชาที่สอน 
 2531- 2545 วิทยาลัยพยาบาล 

โรงพยาบาลโรคทรวงอกนนทบุร ี
- การพยาบาลพื้นฐาน  
- การพยาบาลผู้ใหญ่ 

2545 - 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- การพยาบาลผู้ใหญ่ 
- การพยาบาลชุมชน 
- การรักษาโรคเบ้ืองต้น 

2551 – 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

- การพยาบาลผู้ใหญ่ 
- การพยาบาลชุมชน 
- การรักษาโรคเบ้ืองต้น 
- วิจัยทางการพยาบาล 

2559 – 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 

- การพยาบาลผู้ใหญ่  
- วิจัยทางการพยาบาล 

2559 – 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

- การพยาบาลผู้ใหญ่ 
- การพยาบาลเด็ก 
- วิจัยทางการพยาบาล 

2560 – 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

- วิจัยทางการพยาบาล 
- การประเมินภาวะสุขภาพ 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และ 2 
- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 
- การพยาบาลเด็ก 
- กายวิภาคศาสตร์ 
- มโนมติทางการพยาบาล 
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 6.4 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
อารี พุ่มประไวทย์, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร และกรพินท์ ฤทธิบุตร. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน

การตั้งครรภ์ไม่พงึประสงค์ของวัยรุน่: กรณีศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 
วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 32(3), 37 – 50. 

หทัยชนก เดชะ, ยินดี พรหมศิริไพบูลย์, และอารี พุ่มประไวทย์. (2560). ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลัง 
อ านาจชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านควนทอง หมู่ท่ี 6 ต าบลพรุไทย                 
อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารส านักงานควบคุมและป้องกันโรคท่ี 10, 15(1), 29-40. 

มนชนก พัฒน์คล้าย, อารี พุ่มประไวทย์, และสาโรจน์ เพชรมณี. (2559). ประสบการณ์การตั้งครรภ์และ 
การเล้ียงดูบุตรของวัยรุ่น ในเขตพื้นท่ีอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4(1), 21-32. 
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7.  นางสาวฐิตวันต์   หงษ์กิตติยานนท์ 
     Ms. Thitavan  Honggitiyanon 
    7.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
    7.2  ประวัติการศึกษา 

 
    7.3  ผลงานทางวิชาการ 
   7.3.1  ต ารา  หนังสือ 
    - 
   7.3.2  บทความทางวิชาการ  
       -  ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ และอารยา ทิพวงศ์. (2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรง
สนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยจิตเภท. วารสารพยาบาลทหารบก, 19 (1), เดือนมกราคม - เมษายน 
2561, 487–495.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ  Thai Journal Citation Index (TCI)  กลุ่มท่ี 1) 
       -  ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์, อารยา ทิพวงศ์,ลักขณา ยอดกลกิจ และสายสมร เฉลยกิตติ. (2562). 
ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมหลีกเล่ียงการใช้สารเสพติดของเยาวชน. เวชสาร
แพทย์ทหารบก, 72 (1), เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.2562, 33-40. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ  Thai Journal Citation Index (TCI)  กลุ่มท่ี 1) 
 
 7.4  ประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา 10 ปี 
 
     7.5  ภาระงานสอน    
               ระดับปริญญาตรี 

     2502106  วิชากฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล  1 หน่วยกิต 
     2503108  วิชาการวิจัยทางการพยาบาล   2 หน่วยกิต 
     2553101  วิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  3 หน่วยกิต 
     2554901  วิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  3 หน่วยกิต 
     2564901  วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล   2 หน่วยกิต 
     2504112  วิชานวัตกรรมการพยาบาล    3 หน่วยกิต 
     2504107  วิชาประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล  1  หน่วยกิต 
 

 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป ีพ .ศ.  
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย 2551 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การบริหารการพยาบาล) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 
ไทย 

2555 

ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ 
ช้ันสูง 

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี, ไทย 

2533 
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ข้อมูลอาจารย์ประจ า 
  

8. ชื่อ – สกุล  นาง ปาหนัน   กนกวงศ์นุวัฒน์ 
Mrs. Panun   Kanokwongnuwat 

8.1 ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
8.2 ประวัติการศึกษา 

    
8.3 ประสบการณ์ในการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล   
  -  
 

     8.4 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒัน์. (2559). การพัฒนากรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนของโรงพยาบาลสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 40 (1), 
58-70. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล) 

การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2544 
2542 

ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ช้ันสูง  

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี 

2526 
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9. ชื่อ – สกุล  นางสาวบรรจง เจนจัดการ 
Miss BunJong  Janejatkarn 

 9.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
9.2 ประวัติการศึกษา 

     9.3 ประสบการณ์ในการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล   1  ปี 

  9.4 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 

ปริญญาตร ี พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี 

2553 

ป ีพ.ศ. สถาบัน วิชาที่สอน 
2560 – 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- การพยาบาลจิตเวช 1, 2 
- ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช 
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10. ชื่อ – สกุล  นางสาวณัฐฐพัชร์   จันทร์ฉาย   
Miss Nattaphat      Janchai 

  10.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
10.2 ประวัติการศึกษา 

   -  
    10.3 ประสบการณ์ในการสอนในสถาบนัการศึกษาพยาบาล  10 ปี 

10.4 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก ก าลังศึกษาต่อ Ph.D in Nursing Science 

(Internatonal Program) 
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบรูพา 

2560 – ปัจจุบัน 

ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

2551 

ปริญญาตร ี พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย       

2540 

ป ีพ.ศ. สถาบัน วิชาที่สอน 
2550 – 2553 วิทยาลัยบรมราชชนนีสงขลา - การพยาบาลอนามัยชุมชน 

- การรักษาโรคเบ้ืองต้น   
2553 – 2555 คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 

2556 – 2560 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
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11. ชื่อ – สกุล  นางนีรชา รุ่งเรืองลาภไพศาล 
Mrs.Neeracha  Rungreinglabpaisan 

 11.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
11.2 ประวัติการศึกษา 

 
         
    11.3 ประสบการณ์ในการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล 9  ปี 
 

               11.4 ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
   - 

 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ

สุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2551 

ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และ 
ผดุงครรภ์ช้ันสูง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครล าปาง 

2529 

ป ีพ.ศ. สถาบัน วิชาที่สอน 
2526 – 2533 วิทยาลัยบรมราชชนนี  

นครล าปาง 
- การพยาบาลจิตเวช 1, 2, 3 
- จิตวิทยาพัฒนาการ 
- พื้นฐานการพยาบาล   

2555 – 2556 
และ 2561 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

- การเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกช่วงวัยของมนษุย์ 
- กฏหมายและจริยรรมวิชาชีพ 


