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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ
ดร.สมจิต
หนุเจริญกุล

ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
ศาสตราจาร 2510. วท.บ.(พยาบาล)
ย์
2511.ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
2515. M.S. (Nursing)
2531. Ph.D. (Nursing)

2 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ
ดร.วิจิตร
ศรีสุพรรณ

ศาสตราจาร 2526. PH.D
ย์

2516. M.P.H.

2511. ค.บ.
3 ดร.ศิริพร
จิรวัฒน์กุล

4 ดร.วิภาดา
คุณาวิกติกุล

ศาสตราจาร Ph.D.(Medical Anthropology)
ย์

สถาบันที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Wayne State University,
สหรัฐอเมริกา
Wayne State University,
สหรัฐอเมริกา
Yale University Connecticut
University of North Carolina,
Chapel Hill
Yale University Connecticut
University of North Carolina,
Chapel Hill
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
University of Queensland

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล)
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
M.S. (Nursing)

Health Service Administration
Maternal and Child Health

คณะ/สังกัด

การพยาบาลผู้ใหญ่

โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

การวิจัยทางการพยาบาล:
หลักการและแนวปฏิบัติ

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Qualitative Research

คณะพยาบาลศาสตร์

- Gender and Women's
Health

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Ph.D. (Nursing)

สถานภาพการ
ทํางาน

สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-2012013

อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

Health Service Administration
Maternal and Child Health

สภาการพยาบาล
อาคารนครินทรศรี ใน
บริเวณกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-596-7500
โทรสาร 0-2589-7121

ครุศาสตรบัณฑิต
Medical Anthropology

คม. 2529

Harvard School of Public Health Nursing Service Administration
. University of Alabama at
Birmingham, USA ,United States
Of America
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

วท.บ.2519

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจาร PhD. 2537
ย์

สาขาเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล)

- Depression
- Menopause
- Mental Health Promotion
- การบริหารการพยาบาลและ
คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบบริการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การจัดการด้านคุณภาพการ
พยาบาล
- การจัดการกับความขัดแย้ง
ความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจที่
จะอยู่ในงาน
- การวางแผนด้านกําลังคน
- Health care policy Nursing
Ethics

สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
138

คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
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ชื่อ-สกุล

5 ดร.วีณา
จีระแพทย์

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก

คุณวุฒิ

ปริญญโท

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

The Catholic University of America, U.S.A
The Catholic University of
America, U.S.A

Developing Family

*การพยาบาลเด็ก

คณะ/สังกัด

สถานภาพการ
ทํางาน

สถานที่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.02-2181160

6 ดร.รุจา
ภู่ไพบูลย์

7 ดร.วารุณี
ฟองแก้ว

ศาสตราจาร Doctor of Nursing Science.
ย์

University of California.

Family Health Care Nursing.

สุขภาพเด็กดีและกลุ่มเสี่ยง
(Health Promotion, Family
Nursing)

โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-2010618

ศาสตราจาร Ph.D. 2538
ย์
พย.ม.2536

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

พยาบาลศาสตร์

- การพยาบาลอายุรศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ,United
States Of America
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตร์

- การพยาบาลเด็กวัยรุ่นและ
ครอบครัว

ปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโรรส
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

พ.ศ. 2527

วท.ม.2526
วท.บ.2522

8 ดร.ประนอม
โอทกานนท์

ศาสตราจาร ปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิต (กศ.ด.)
ย์
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
การพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ ศูนย์รังสิต

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121
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ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
9 นางพิมพ์พรรณ ศาสตราจาร Certificate in nursing research
ศิลปสุวรรณ
ย์
Post Graduate Diploma in
Occupational Health and Safety
Certificate in Ergonomics

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบันที่จบการศึกษา

Universityof East Tennessee
State ประเทศสหรัฐอเมริกา
Universityof of Surrey
ประเทศอังกฤษ
Occupational Health &
SafetyCenter
ประเทศอังกฤษ
Certificate in Sustainable
Calgary University
Community Development
ประเทศแคนาดา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประชากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษา)
คณะสาธารณสุ
ขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
มหิ
ดล
ศาสตร์)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุปริญญาการพยาบาลและอนามัยผดุง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ครรภ์ ชั้น 1

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
วิจัยการพยาบาลขั้นสูง
การพยาบาลอาชีวอนามัย
การยศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
- การศึกษา
- การพยาบาลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

คณะ/สังกัด
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพการ
สถานที่ติดต่อ
ทํางาน
พนักงาน
ภาควิชาการพยาบาล
มหาวิทยาลัย สาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี ราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400

การพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
ประชากรศึกษา
การพยาบาลสาธารณสุข
การพยาบาลสาธารณสุข
พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 ดร.ดรุณี
รศ.
- วท.บ. (พยาบาล)
รุจกรกานต์
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
- M.A. (Nursing Studies) Second
Class Honor (Division 1)
2 ดร.พร้อมจิตร
ห่อนบุญเหิม

รศ.

3 ดร.ศิราณี
อินทรหนองไผ่

รศ.

4 ดร.วาทินี
สุขมาก

รศ.

สถาบันที่จบการศึกษา
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

คณะ/สังกัด

-Mental Health & Psychiatric Nursing- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์
-Curriculum & Instruction
-การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตม.มหาสารคาม

- Massey University,
Parmerston North, New Zealand

- Ed.D (Curriculum & Instruction) - University of Northern Colorado, USA.
-พย.บ.
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลศาสตร์
-พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก) -มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาลมารดาและทารก
-ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์)
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พัฒนศาสตร์
-ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูง
-พย.ม. (การพยาบาลชุมชน)
-ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
-วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)
- Master of Health Science
Australia
- Ph.D. (Psychology)

สาขาเชี่ยวชาญ

-วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พยาบาลศาสตร์
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ม.สงขลานครินทร์
- Victoria U.of Technology
Australia
- Victoria U.of Technology
Australia

การพยาบาลชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาบาลศาสตร์

Psychology

-การพยาบาลครอบครัว
-การพยาบาลมารดาและทารก
- การพยาบาลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.มหาสารคาม

การพยาบาลชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.มหาสารคาม

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์
ม.มหาสารคาม

สถานภาพการ
ทํางาน

สถานที่ติดต่อ

ปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150
ปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150
ปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150
ปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150
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ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. - Ph.D. (Nursing)
1 ดร.ฟองคํา
ติลกสกุลชัย

2 นางวีนัส
ลีฬหกุล

รศ.

- Ph.D.(Nutrition)

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

รศ.

- Ph.D. (Nursing)

- M.Sc. (Public Health)

Neonatal Nursing

Texas at Austin USA.

- B.Sc. (Nursing) Certificate
(Midwifery)
- Certificate Postmaster Training in
Maternal & Child Nursing
- Ph.D. (Nursing)

Developmental care and
attachment
Systematic review/metaanalysis

- B.Sc. (Nursing & Midwifery)

โภชนาการ
Health Promotion and
Risk Reduction/
Lifestyle modification

ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน

- การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และ
การพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยผู้ใหญ่โรค
เรื้อรังทางอายุรศาสตร์
- การเผชิญกับความเครียดจาก
โรคมะเร็งและการรักษา
- การป้องกันและคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น
- อาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็ง

ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

University of

- Ph.D.(Nutrition)
- วท.บ. (การพยาบาล) และ
ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์

Rochester, USA.

- วทม. (สรีรวิทยา)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ป่วย
มะเร็ง
ประกาศนียบัตรการอบรม
Enterostomal Therapy Nurse

4 นางศศิมา
กุสุมา ณ อยุธยา

รศ.

- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) สาขา
เภสัชวิทยา

คณะ/สังกัด

University of

- M.S. (Nutrition)

3 นางคนึงนิจ
พงศ์ถาวรกมล

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหิดล

สถานที่ติดต่อ
คณบดี คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1203
แฟกซ์: 02-412-8415
deanns@mahidol.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 2007
แฟกซ์: 02-412-8415
ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1955
แฟกซ์: 02-412-8415
kanaungnit.pon@mahidol
.ac.th

มหาวิทยาลัย

- Ph.D. (Nursing)
- วท.บ.(พยาบาล)

เภสัชวิทยา

ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์

มหิดล

- ภ.ม. (สรีรวิทยา)

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) สาขา
เภสัชวิทยา

สถานภาพการ
ทํางาน

ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1954
แฟกซ์: 02-412-8415
E- Mail:
headnsmd@mahidol.ac.t
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.
5 นางสาววิไล
เลิศธรรมเทวี

6 นางสาวทัศนี
ประสบกิตติคุณ

รศ.

คุณวุฒิ

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัย

- วท.บ. (พยาบาล)

- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)

มหิดล

- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)

- Ph.D. (Nursing)

University of
Michigan USA.

- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
- ศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา)

สาขาเชี่ยวชาญ
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะเสี่ยงสูง

การคัดกรองพัฒนาการ

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

7 นางสาวนันทนา
ธนาโนวรรณ

รศ.

- Ph.D. (Nursing)

University of

- M.S. (Parent-Child Nursing)
- Ph.D. (Nursing)
- วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)

Wisconsin-Madison, USA.

- M.S.N. (Women’s Health Nursing) - การพยาบาลนรีเวช
- Ph.D. (Nursing)

คณะ/สังกัด

สถานภาพการ
ทํางาน

สถานที่ติดต่อ

ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1852
คณะพยาบาลศาสตร์
แฟกซ์: 02-412-8415
มหาวิทยาลัยมหิดล
headnspd@mahidol.ac.t
ภาควิชาการ
ปฏิบัติราชการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร: 02 – 419-7466-80
มหาวิทยาลัยมหิดล
ต่อ 1408
แฟกซ์: 02-412-8415
ภาควิชาการ

tassanee.pra@mahidol.ac.th

- การพยาบาลสุขภาพสตรี

- การพยาบาลในระยะคลอด
- การพยาบาลแบบองค์รวม

ภาควิชาการพยาบาล ปฏิบัติราชการ
สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร์- นรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1812, 1813
แฟกซ์: 02-412-8415
nanthana.tha@mahidol.ac.th
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. - Ph.D. (Nursing)
8 นางสาวยาใจ
สิทธิมงคล

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
University of

- B.Sc. (Nursing)

Illinois at Chicago, USA.

- M.S. (Clinical Psychology)
- M.S. (Psychiatric Nursing)

สาขาเชี่ยวชาญ

รศ.

- D.N.S.

มหาวิทยาลัย

- B.S. (Maternal & Child)

มหิดล

- Diploma in Nursing and
Certificate in Midwifery
- M.Ed. (Educational Psychology)
- D.N.S.

สถานภาพการ
ทํางาน

สถานที่ติดต่อ

Stress, coping and adaptation ภาควิชาสุขภาพจิตและ ปฏิบัติราชการ
การพยาบาลจิตเวช
Symptom management
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Chronic mentally ill patients
and their family

- Ph.D. (Nursing)

9 นางอัจฉราพร
สี่หิรัญวงศ์

คณะ/สังกัด

Stress and coping
Depression
Mental health promotion
and prevention
Behavior Modification
Scale develop
ment

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1414
แฟกซ์: 02-411-3258
E- Mail:
yajai.sit@mahidol.ac.th
ภาควิชาสุขภาพจิตและ ปฏิบัติราชการ ภาควิชาสุขภาพจิตและการ
การพยาบาลจิตเวช
พยาบาลจิตเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1708
แฟกซ์: 02-412-8415
E- Mail:
ajcharaporn.see@mahidol.ac

10 นางสาวศิริอร
สินธุ

รศ.

D.N.Sc.

University of

B.Ed.

California at San Francisco, USA. Certificate in Midwifery
Diploma(Nursing)
M.S.(Adult Nursing)
Certificate in Adult Surgical Nursing
D.N.Sc.

Women’s Health and rights
Health system research

ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1708
แฟกซ์: 02-412-8415
E- Mail:
siriorn.sin@mahidol.ac.th
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. - Ph.D. (Higher Education)
11 นางวิไลวรรณ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

จุฬาลงกรณ์

- B.Sc. (Nursing)

Gerontologi

มหาวิทยาลัย

-M.S.(Physiology)

cal Nursing

ทองเจริญ

คณะ/สังกัด
ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพ
การทํางาน
ปฏิบัติราชการ

สถานที่ติดต่อ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

มหาวิทยาลัยมหิดล

- Ph.D. (Higher Education)

โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1320
แฟกซ์: 02-412-8415
E- Mail:

vilaivan.tho@mahidol.a
c.th
12 นางรัชนี

รศ.

- D.S.N. (Administrator of nursing)

ศุจิจันทรรัตน์

University of Alabama at
Birmingham, USA

Certificate of attendant (Health
Care in the U.K.)

- B.Ed. (Nursing)

Nursing Administra-tion

Diploma in Nursing and Midwifery

Surgucal Nursing

- M.Ed. (Nursing Administration)

Outcome of care

ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติราชการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

- D.S.N. (Administrator of nursing)

โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1206
แฟกซ์: 02-412-8415

Certificate of attendant (Health
Care in the U.K.)

E- Mail:
rachanee.suj@mahidol.ac.th

13 นางกันยา

รศ.

- M.Sc. (Nursing)

มหาวิทยาลัยมหิดล

- B.Sc. (Nursing)

ออประเสริฐ
- M.Sc. (Nursing)

Perioperative nursing (OR
nursing)
Adult Nursing

ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติราชการ

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 – 419-7466-80
ต่อ 1214
แฟกซ์: 02-412-8415
E- Mail:
kanya.aup@mahidol.ac.th
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 ดร.กรรณิการ์
กันธะรักษา

2 ดร.เกสรา
ศรีพิชญาการ

3 จิตตาภรณ์
จิตรีเชื้อ

4 ดร.ฉวี
เบาทรวง

5 ดร.ชวพรพรรณ
จันทร์ประสิทธิ์

6 ดร.ทิพาพร
วงศ์หงษ์กุล

รศ.

พย.ด. 2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาลศาสตร์

รศ.

ป.โท 2527
วท.บ.2523
Ph.D.2543

การพยาบาลแม่และเด็ก
พยาบาลและผดุงครรภ์
Woman's Health

รศ.

วท.ม.2531
วท.บ.2523
วท.ม.2529

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Washington
,United States Of America
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ.2523

มหาวิทยาลัยมหิดล

การพยาบาลสาธารณสุข

พย.ด.2547

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพยาบาลศาสตร์(นานาชาติ)

วท.ม.2526
วท.บ.2522

มหาวิทยาลัยมหดิล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาล
พยาบาลและผดุงครรภ์

รศ.

Ph.D. 2541

The University of Western
Australia ,Australia

Community Health

รศ.

Master of Medical Science2536 The University of Western
Australia ,Australia
วท.ม.2526
มหาวิทยาลัยมหดิล
วท.บ.2521
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D.2542
Case Western Reserve
University ,United States Of
America
วท.ม.2533
รร รามาธิบดี มหาวิทยามหิดล
วท.บ.2526
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.

การพยาบาลและผดุงครรภ์
วิทยาการระบาด

Medical Science
พยาบาลศาสตร์
พยาบาล
Adult nursing

acute care nursing
พยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200
- การพยาบาลสูติศาสตร์และนรี คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชวิทยา
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
- การพยาบาลสตรี
เชียงใหม่ 50200
- ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
าชการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
คณะพยาบาลศาสตร์
110/406 ถนนอินทวโร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Epidemiology
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
- Infection Control Nursing
เชียงใหม่ 50200
- Public Health Nursing
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
าชการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
การพยาบาลสูติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
110/406 ถนนอินทวโร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รส
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
การผดุงครรภ์
เชียงใหม่ 50200
-การพยาบาลผดุงครรภ์
(Maternity Nursing)

- วิทยาการระบาด การวิจัยเชิง คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณภาพ (Methods)
- การสร้างเสริมสุขภาพ
- การพยาบาลครอบครัว
- การพยาบาลชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

- การพยาบาลอายุรศาสตร์ :
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
(Cancer Nursing)
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นงเยาว์
อุดมวงศ์

รศ.

วท.ม.2533

มหาวิทยาลัยมหิดล

8 ดร.พรรณพิไล

รศ.

ศศ.บ.2523
พย.ด.2546

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาธารณสุขศาสตร์(สาขาอนามัย
- การสาธารณสุข
ครอบครัว)
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(พยาบาลศึกษา) - การพยาบาลอาขีวอนามัย
พยาบาลศาสตร์
- การพยาบาลแม่และเด็ก

วท.ม.2526

มหาวิทยาลัยมหดิล

การพยาบาลแม่และเด็ก

วท.บ.2522
วท.ด.2533

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหดิล

พยาบาลและผดุงครรภ์
โภชนศาสตร์

วท.บ.2523

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาลและผดุงครรภ์

- การพยาบาลพื้นฐาน
- Health promotion and
eating behavior

คม.2532

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พยาบาล

คบ.2523

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พยาบาล

รศ.

DN 2550

มหาวิทยาลัยลาโทรบ ,Australia

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- Orthopaedic Nursing
Rehabilitation Nursing
- Teaching
- Supervision
- Trauma Nursing
- การพยาบาลแม่และเด็ก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.

พย.ม.2537
วท.บ2523
D.S.N 2536

การพยาบาลแม่และเด็ก
พยาบาลและผดุงครรภ์
Adult Health Nursing

- Adult Health

ศรีอาภรณ์

9 รศ.พัชราภรณ์
อารีย์

10 ดร.มรรยาท
ณ นคร

11 ดร.ยุพิน
เพียรมงคล

12 ดร.ลินจง
โปธิบาล

รศ.

รศ.

University of Alabama at
Birmingham ,United States Of
America

วท.ม.2524

มหาวิทยาลัยมหดิล

วท.บ.2518

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์พยาบาล
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

- การพยาบาลสตรีวัยรุ่น
- การมีประจําเดือนในนักกีฬา
สตรี
- โภชนศาสตร์

- การพยาบาลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 วราภรณ์
รศ. วท.ม.2526
เลิศพูนวิไลกุล
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

14 ดร.สุสัณหา
ยิ้มแย้ม

17 ดร.ดวงฤดี
ลาศุขะ

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพยาบาลศาสตร์

- การพยาบาลพื้นฐาน

Ph.D.2540

University of Melboune
,Australia

Women's Health

M.Hlth.Sc. 2536

University of Western Sydney Primary Health Care
,Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาลมารดาและทารก

- Maternal and Child
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
Nursing
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Breastfeeding
- Infection Control Nursing
- Women's Health
- Health Human Rights
- Gender, Sexuallty, Sexual
Health and Reproductive
Health
- Informal sector
employment & Health
- HIV/AIDS & Women
- การศึกษาพยาบาล (PBL)
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Geounled Theory)

รศ.

วท.บ.2524
Ph.D.2543
รศ.
คม.2529

16 ฉวีวรรณ
ธงชัย

สถาบันที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

พย.ม.2530

15 ดร.อารีวรรณ
กลั่นกลิ่น

คุณวุฒิ

คบ.2523
M.A. 2530

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาลและผดุงครรภ์
University of Western Sydney การพยาบาล
,Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

คบ. 2518
DN 2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of the Philippines
,Philippines
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยลาโทรบ

พยาบาลศึกษา
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ค.ม. 2528
กศ.บ.2525

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

การบริหารการพยาบาล
พยาบาล

รศ.

พยาบาล
Medical-Surgical Nursing

รศ.

- Critical Care Nursing,
Adult Health Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การพยาบาลผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
(ส่งเสริมสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Evidence -Base Nursing (SR, EBP)

สถานที่ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 ดร.ดาราวรรณ
รศ. ค.ด.2535
ต๊ะปินตา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

19 ดร.ธนารักษ์
สุวรรณประพิศ

20 ดร.ปิยะนุช
ชูโต

รศ.

รศ.

คุณวุฒิ

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตวิทยาการศึกษา

- การพยาบาลจิตเวช (บุคคล
ครอบครัวและชุมชนบําบัด)

คบ. 2528

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตวิทยาการศึกษา

คบ. 2524

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสอนการพยาบาลจิตเวช

- การปรับพฤติกรรมเพื่อการ
พยาบาลจิตเวช (โดยเฉพาะแนวคิด
การปรับความคิดและพฤติกรรม)
- การให้การปรึกษาทางสุขภาพ
- การพยาบาลผู้ที่มีความซึมเศร้า
หรือพยายามฆ่าตัวตาย

DN 2550

มหาวิทยาลัยลาโทรบ ,Australia

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- ระบาดวิทยา

M.S. 2527

Master of Public Health

- การบริหารงานสาธารณสุข

วท.บ.2523

University of the Philippines
,Philippines
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาลและผดุงครรภ์

- การรักษาโรคเบื้องต้น

ปร.ด2554

มหาวิทยาลัยมหิดล

การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)

- การพยาบาลแม่และเด็ก

พย.ม.2543
พย.บ.2534

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพยาบาลแม่และเด็ก
พยาบาล

- อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ดร.ภัทราภรณ์
รศ. Ph.D. 2543
ทุ่งปันคํา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

MSN 2539

BNS (cum laude) 2532

22 ดร.ภารดี
นานาศิลป์

23 ดร.เรมวล
นันท์ศุภวัฒน์

รศ.

รศ.

University of California, San
Francisco ,United States Of
America
The University of Texas at
Austin ,United States Of
America
มหาวิทยาลัย บูรพา (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน)
(Burapha University)

Dr.P.H. 2535

University of the Philippines
,Philippines

M.P.H. 2531

University of the Philippines
,Philippines

วท.บ.2524
ศศ.ด.2547
2524
2514

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และ
ค.ม. สังคมศาสตร์
วท.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาเชี่ยวชาญ

Nursing

การวิจัยเชิงคุณภาพทางสุขภาพ/
Qualitative Health Research

Mental Health and Psychiatric
Nursing

- การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน /
Psychiatric Family Caregiving

พยาบาลศาสตร์ (Nursing)

- การส่งเสริมทักษะในการดูแล
สําหรับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช/
caregiving skills for family
caregivers
- การดูแลเด็กออทิสติก และผู้ดูแล/
Caring for Autistic Child and
Caregivers
- การให้การปรึกษาทางสุขภาพ /
Health Counselling
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช/
Advanced Practice Nurse in
Psychiatric Nursing

Public Health Education

- การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม และ
การบําบัดทางการพยาบาลแนว
Rural Health
- การส่งเสริมสุขภาพการ
พยาบาลในมิติจิตวิญญาณ
- วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
- HIV/AIDS
1. การบริหารการพยาบาล
พัฒนศาสตร์
ครุ 2.- การจัดการคุณภาพการ
ศาสตร์
วิทยา พยาบาล 3.- ภาวะผู้นํา
ทางการพยาบาล 4.- การ
ศาสตรบัณฑิต(พยาบาล)
พัฒนาระบบสุขภาพ(health
development system)

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ เกษณียณอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราชการ ปัจจุบัน 110/406 ถนนอินทวโร
ดํารง
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
ผู้อํานวยการ
เชียงใหม่ 50200
ศูนย์บริการ
พยาบาล

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (13)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 ดร.วันชัย
DSN 2542
เลิศวัฒนวิลาศ
รศ.
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

25 ดร.วิลาวัณย์
พิเชียรเสถียร

26 ดร.สุกัญญา
ปริสัญญกุล

27 ดร.สุจิตรา
เทียนสวัสดิ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

The University of Alabama at DSN
Birmingham ,United States Of
America

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

DN 2548

มหาวิทยาลัยลาโทรบ ,Australia

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สม. 2536

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ,United
States Of America

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

ภม. 2523

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.2518 (เกียรตินิยม
อันดับ2)
พย.ด.2537

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.ม.2522
วท.บ.2515

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาลศาสตร์
พยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

รศ.

- การป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อ (Infection control)
- การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ
(quality indicator
development)
พยาบาล
- การพยาบาลเด็ก ( Nursing
Care of Children )
การบริการสุขภาพ / สุขภาพนานาชาติ - การควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล(Nosocomial
Infection Control )
สรีรวิทยา
- การทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ
พยาบาล และผดุงครรภ์

รศ.

D.S.N. 2537
รศ.

วท.ม.2524

-การพยาบาลสูติศาสตร์

-การพยาบาลสตรี
-การเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อ
การคลอด
Doctor of Science in Nursing
- Psychosocial oncology for คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
University of Alabama at
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Birmingham ,United States Of (Maternal-Child Health Nursing) women
America
- การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยครอบครัว) - Women and HIV
Prevention
- Development of Research
Instrument
- Women's Health
- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (14)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 สุธิศา
วท.ม. 2533
ล่ามช้าง
รศ.
วท.บ.2524
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

29 ดร.อะเคื้อ
อุณหเลขกะ

30 อําไพ
จารุวัชรพาณิ
ชกุล
31 ดร.จุฑามาศ
โชติบาง

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคติด คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
เชื้อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200
คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยมหิดล

การพยาบาลแม่และเด็ก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาล

ปร.ด.2550

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบาดวิทยา

- โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

วท.ม.2528

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาการระบาด

- ระบาดวิทยา

วท.ม.2529

มหาวิทยาลัยมหิดล

การพยาบาลแม่และเด็ก

- การพยาบาลแม่และเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.บ.2521
พย.ด.2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พย.ม.2540
วท.บ. 2536

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพายัพ

การพยาบาลแม่และเด็ก
พยาบาลและผดุงครรภ์

1. การพยาบาลทารกแรกเกิด
และทารกที่มีภาวะเสี่ยง
2. พัฒนาการเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริหารสาธารณสุขมูลฐาน
การพยาบาล

การพยาบาลเด็ก(ทารกแรกเกิด) คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Neonatal nursing :
Developmental Care,Infant
cues,Parent-infant
interaction

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

พยาบาล
การบริหารการพยาบาล
พยาบาล

1) การพยาบาลเด็ก
2) การบริหารการพยาบาล,
การส่งเสริมสุขภาพ
3) การวิจัยเชิงคุณภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

รศ.

รศ.
รศ.

สถานที่ติดต่อ

32 มาลี
เอื้ออํานวย

รศ.

วท.ม. 2533
วท.บ. 2513

33 ดร.รัตนาวดี
ชอนตะวัน

รศ.

Ph. 2535
2520
วท.บ. 2514

คม. Massey University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (15)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 ดร.สุดารัตน์
รศ. พย.ด.2546
สิทธิสมบัติ
ม.2535
วท.บ.2524
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

35 ดร.นัทธมน
วุทธานนท์

36 พัชรี

รศ.

รศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
วท. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

การพัฒนาระบบสาธารณสุข
การพัฒนาสุขภาพ
การพยาบาลสาธารณสุข

1) End of life care
2) Surgical Nursing
3) Adult nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโร
รส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

ปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโรรส
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.

พย.ด.2543

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาลศาสตร์

- การจัดการความเจ็บปวด

พย.ม.2533

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์

M.S.2544

University of Washington,
Seattle U.S.A. ,United States
Of America

Neonatal Nursing

- การจัดการแผลกดทับ
- การจัดการเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล
- การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะ
ปฏิบัติราชการ
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เชี
ย
งใหม่
สาขาการพยาบาลเด็ก
-การเรียนการสอน สาขา
พยาบาลศาสตร์

พย.ม.2537

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาล

วรกิจพูนผล

สถานที่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
110/406 ถนนอินทวโรรส
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (16)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 นางขนิษฐา
นันทบุตร

รศ.

Ph.D.(Nursing)

Massey University

Nursing

2 นางวิภาพร
วรหาญ

รศ.

ค.ม.
(การบริหารการพยาบาล)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบริหารการพยาบาล

3 นางศุภวัฒนากร
วงศ์ธนวสุ

รศ.

ศศ.ด.(พัฒนศาสตร์)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

พัฒนศาสตร์

1) การพยาบาลชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
2) การบริการสุขภาพที่เอา
ม.ขอนแก่น
ปัญหาและศักยภาพของชุมชน
เป็นตัวตั้ง
3) วัฒนธรรมกับสุขภาพ
4) การวิจัยเชิงคุณภาพ
5) - การวิจัยและพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
- กระบวนการพยาบาล
ม.ขอนแก่น
- การวางแผนยุทธศาสตร์
- การบริหารการพยาบาล
- การพยาบาลศัลยกรรม

- ระบบป้องกันทางสังคม
สําหรับผู้สูงอายุ
- กลุ่มหลากหลายวัย
(Intergeneration)
- การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

การจัดการความรู้

4 นางสาวมาริสา
ไกรฤกษ์

รศ.

Ph.D.(Nursing)

Case Western Reserve
University

Nursing

- การวิจัยเชิงบูรณาการ
- สถิติประยุกต์
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
1) การบริหารการพยาบาล
2) ภาวะผู้นํา 3) การตัดสินใจ
4) การประสานงานระหว่าง
พยาบาลกับบุคลากรทีมสุขภาพ ม.ขอนแก่น
5) โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น,
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
เด็กและวัยรุ่น

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (17)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 นางมณีรัตน์
รศ. วท.ม.(อนามัยครอบครัว)
ภัทรจินดา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

6 นางสาวสร้อย
อนุสรณ์ธีรกุล

รศ.

ศศ.ด.(พัฒนศาสตร์)

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
ม.มหิดล

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

อนามัยครอบครัว

พัฒนศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

- การพยาบาลผดุงครรภ์ ด้าน คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น
การเรียนการสอน
- วิทยากรด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
- วิทยากรด้านการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
- การเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาด้านการจัด
รายวิชาศึกษาทั่วไป
- การพยาบาลสูติ-นรีเวช

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

- การผดุงครรภ์และการ
วางแผนครอบครัว
- อนามัยการเจริญพันธุ์
7 นางพิมภา
สุตรา

8 นางเสาวคนธ์
วีระศิริ

รศ.

รศ.

วท.ม.(พยาบาลศาสตร์)

พย.ด.(นานาชาติ)

ม.มหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พยาบาล

การพยาบาล

1) การพยาบาลครอบครัว
2) การส่งเสริมสุขภาพ
ครอบครัว3) การพยาบาลเด็ก
4) การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
5) การให้คําปรึกษาครอบครัว
6)พัฒนาการครอบครัว

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

- การพยาบาลครอบครัว

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

- การพยาบาลเด็กวัยรุ่นและ
ครอบครัว
- เพศศึกษา

สถานที่ติดต่อ
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.
ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

- การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบ
Growndecl theory study

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (18)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 นางประสบสุข
รศ. ปร.ด.(การพยาบาล)
ศรีแสนปาง
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

10 นางศรีเทียน
ตรีศิริรัตน์

11 น.ส.ผ่องพรรณ
อรุณแสง

รศ.

รศ.

วท.ม.(สรีรวิทยา)

วท.ม.(สรีรวิทยา)

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

การพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง
- การพยาบาลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

ม.มหิดล

สรีรวิทยา

- การพยาบาลออร์โธปิดิกส์

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรีรวิทยา

สถานที่ติดต่อ

- บริหารกายบริหารจิตด้วยภูมิ
ปัญญาตะวันออก
- การพยาบาลระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

- การให้ข้อมูลเสริมสร้างพลัง
อํานาจการมีส่วนร่วม
- การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเชิงวิชาชีพและการ
ดําเนินชีวิต
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
1)- การพยาบาลผู้สูงอายุ
ม.ขอนแก่น
- การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
..- การประเมินภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่
.- ระบบบริการสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

.- การดูแลตนเอง
.- การจัดการอาการสําคัญใน
ผู้สูงอายุ
.- การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดผู้ป่วยที่มี
ภาวะช็อค
.- การบันทึกกระบวนการ
พยาบาลผู้สูงอายุ

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (19)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 น.ส.วรรณภา
รศ. Ph.D.(Nursing)
ศรีธัญรัตน์

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
University of Texas Austin

Nursing

13 นางตวงพร
พุ่มทองดี

รศ.

วท.ม.(พยาบาลศาสตร์)

ม.มหิดล

พยาบาลศาสตร์

14 นางบําเพ็ญจิต
แสงชาติ

รศ.

พย.ด.

ม.มหิดล

การพยาบาล

สาขาเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลผู้สูงอายุ ผู้ที่
เจ็บป่วยเรื้อรัง
- การวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การวิจัยในคลินิก
- แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ
การดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

- การบําบัดทางการพยาบาล
นวัตกรรมทางการพยาบาล
- สารสนเทศทางการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
- การพยาบาลผู้ใหญ่ระบบ
ม.ขอนแก่น
ทางเดินปัสสาวะ (ศัลยกรรม)
- การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่โรค
เรื้อรัง
- การปฐมพยาบาลและการ
พยาบาลฉุกเฉิน
- การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น
(โรคเอดส์และมะเร็ง
- การพยาบาลองค์รวม/การ
บําบัดเสริมและบําบัดทางเลือก
(Complementary and
Alternative Therapy)
- ศาสตร์และทฤษฎีการ
พยาบาล

สถานที่ติดต่อ
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น

โทร.0-43202-407 ต่อ
142

- การวิจัยเชิงคุณภาพ
- การพยาบาลข้าม
วัฒนธรรม/Spiritual Care
- การบําบัดทางการพยาบาล
/ Music therapy and
Guided Imagery
- - การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่
วิกฤตและเรื้อรัง / Pain
Management
ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (20)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 นางวิพร
รศ. ปร.ด.(การพยาบาล)
เสนารักษ์
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบันที่จบการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
การพยาบาล

สาขาเชี่ยวชาญ
- กระบวนการพยาบาลและ
การวินิจฉัยการพยาบาล
- การพยาบาลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
- การพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

- การดูแลตนเองของผู้ป่วย
เรื้อรัง
- - การปรับตัวของผู้ป่วยเรื้อรัง
16 นางสุวรรณา
บุญยะลีพรรณ

17 นางอัมพร
พรรณ ธีรา

รศ.

รศ.

ปรด.(สาธารณสุขศาสตร์)

ปร.ด.(การพยาบาล)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

การพยาบาล

- การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่
โรคเรื้อรัง
- การปฐมพยาบาลและการ
พยาบาลฉุกเฉิน
- การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่
โรคติดเชื้อ

- การดูแลผู้ป่วยเอดส์
- การใช้ทฤษฏีการดูแลตนเอง
- การเสริมสร้างสมรรถนะ
ของตน
- การวิจัยเชิงปริมาณ : การ
สร้างเครื่องมือแบบมาตรวัด
- การวัดผลการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
- การพยาบาลผู้สูงอายุ
ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (21)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 นางเอื้อมพร
รศ. ศศ.ด.(พัฒนศาสตร์)
ทองกระจาย
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

พัฒนศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
- Adult Nursing

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล

- Adult & Acute ill rest
- HIV/AIDS/STDS

19 นางเกษราวัลณ์
นิลวรางกูร

รศ.

Ph.D.(Nursing)

Newcastle University

20 นางวรรณชนก
จันทชุม

รศ.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ด.
(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

21 นางเพชรไสว
ลิ้มตระกูล

รศ.

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)

ม.มหิดล

Nursing

- Reproductive and
sexual Health
- - Community – Based
Nursing Intervention
- การพยาบาลชุมชน
(Community Health
Nursing)
- การพยาบาลอาชีวอนามัย
(Occupational Health
Nursing)
- ชุมชนเข้มแข็งทางสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
- สถิติวิจัย
- การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
- การวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์

- โรคติดเชื้อในชุมชน
- เวชปฏิบัติชุมชน
- โรคเรื้อรังในชุมชน

สถานที่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.
ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (22)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 นางสาวพนิษฐา
รศ. สธ.ด.(การพยาบาลสาธารณสุข)
พานิชาชีวะกุล
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

23 นางสาววันเพ็ญ
ปัณราช

รศ.

ศศ.ด.(พัฒนศาสตร์)

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

ม.มหิดล

การพยาบาลสาธารณสุข

- การพยาบาลชุมชน การ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- การพยาบาลเวชปฏิบัติ
(การรักษาโรคเบื้องต้น)
- ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

พัฒนศาสตร์

- การพยาบาลชุมชน, การ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- การดูแลครอบครัว

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น

- การพัฒนาระบบสุขภาพ
พื้นฐาน

24 นางสาวสมจิต
แดนสีแก้ว

25 นางสาวกฤตยา
แสวงเจริญ

รศ.

รศ.

ศศ.ด.(พัฒนศาสตร์)

ศศ.ด.(พัฒนศาสตร์)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

พัฒนศาสตร์

พัฒนศาสตร์

- การดูแลสุขภาพระดับปฐม
ภูมิ
- ระบบสุขภาพ
- พฤติกรรมสุขภาพและการ
ส่งเสริมสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
- การพยาบาลชุมชน
ม.ขอนแก่น
- วัฒนธรรมกับสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพ
- การส่งเสริมสุขภาพ
- การควบคุมและป้องกันโรค
- การพยาบาลสุขภาพจิตและ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น
จิตเวช
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การดูแลครอบครัว การ
แก้ไขความรุนแรงในครอบครัว

สถานที่ติดต่อ
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (23)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 นางสาวสมพร
รศ. Ph.D.(Nursing)
รุ่งเรืองกลกิจ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

27 นางจินตนา
ตั้งวรพงศ์ชัย

รศ.

ปร.ด.(การพยาบาล)

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
California Berkeley University Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

การพยาบาล

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
- การดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน
ม.ขอนแก่น
ชุมชน
- การให้การปรึกษาผู้ป่วยโรค
เรื้อรังและครอบครัว
- การใช้พุทธธรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและการ
บําบัดผู้ที่มีปัญหาของอารมณ์
1.การพยาบาลเด็กเจ็บป่วย
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
เรื้อรังและครอบครัว
ม.ขอนแก่น
2.การดูแลเด็กป่วยระยะ
สุดท้ายและครอบครัว
3.การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
และครอบครัว

สถานที่ติดต่อ
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142
สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

4. การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
5. ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
6. เด็กถูกทารุณกรรมและ
ทอดทิ้งครอบครัวที่มีความ
รุนแรง
7.
การสื่อสารกับผู้ป่วยเด็ก/
ครอบครัว
8. การให้คําปรึกษาเด็กและ
ครอบครัว
9.ยาเสพติด วัฒนธรรมกับการ
ดูแลสุขภาพ
10.การเขียนบทความทาง
ิ
11. การวิจัยในคลินิก
12. การปรับพฤติกรรมเด็ก

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (24)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 นางจิราวรรณ
รศ. ศศ.ด.(พัฒนศาสตร์)
แท่นวัฒนกุล
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

29 นางสุทธิลักษณ์
ตั้งกีรติชัย

รศ.

นางดารุณี
จงอุดมการณ์

รศ.

30

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

พัฒนศาสตร์

Ph.D.(Nursing)

The Robert Gordon University Nursing

Ph.D.(Nursing)

Robert Gordon University

Nursing

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

- การพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ม.ขอนแก่น
เด็กและครอบครัว
- เพศศึกษา

สถานที่ติดต่อ

- การทารุณกรรมและปล่อย
ปละละเลยเด็ก

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

- พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
- การให้ภูมิคุ้มกันโรค
- การพยาบาลเด็กเจ็บป่วย คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ระยะวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด ม.ขอนแก่น
- การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียน
- การวิจัยแบบ Case Study
Research

สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.ขอนแก่น
โทร.0-43202-407 ต่อ
142

- การพยาบาลสุขภาพเด็ก สตรีและ
ครอบครัว
- ประเดนการศกษาคุณภาพชวต
คณะพยาบาลศาสตร์
และความอยู่ดีมีสุข การดูแลและ
ม.ขอนแก่น
จัดการปวด เพศสภาวะและ
ผ้ด้อยโอกาส
- การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการ
พัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน

สาขาวิชาการพยาบาล
ครอบครัว คณะพยาบาล
ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ปฏิบัติราชการ โทร.0-43202-407 ต่อ 133

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (25)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
1 อรสา
รศ. พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พันธ์ภักดี
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
ม.มหิดล

พยาบาลศาสตร์

พัฒนศึกษาศาสตร์

2 สิระยา
สัมมาวาจ

รศ.

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ

3 ดร.ยุพาพิน
ศิรโพธิ์งาม

รศ.

Doctor of Science in Nursing

The University of Alabama at Nursing
Birmingham

4 สุภาพ
อารีเอื้อ

รศ.

Doctor of Philosophy

ม.เชียงใหม่

Nursing

5 สุจินดา
ริมศรีทอง

รศ.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ม.มหิดล

พยาบาลศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
โรคเรื้อรัง (ความดันสูง, บุหรี่)

คณะ/สังกัด

โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิกฤติและเฉียบพลัน (ศัลยฯ) โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคเรื้อรัง (Caregiver)
โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สูงอายุ (ศัลยฯ.เฉียบพลัน+กึ่ง โรงเรียนพยาบาล
เฉียบพลัน)
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคเรื้อรัง (ระบบตา หู คอจมูก) โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (26)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
6 ไสว
รศ. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
นรสาร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
ม.มหิดล

การพยาบาลผู้ใหญ่

รศ.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ม.มหิดล

พยาบาลศาสตร์

รศ.

Doctor of Philosophy

The University of
Washington

Nursing

9 พรรณวดี
พุธวัฒนะ

รศ.

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ม.มหิดล

โภชนศาสตร์

10 มณี
อาภานันทิกุล

รศ.

Doctor of Philostophy

The University of Washington Nursing

7 มณฑา

ลิ้มทองกุล

8 นพวรรณ

เปียซื่อ

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

วิกฤติและเฉียบพลัน (ศัลยกรรม) โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนพยาบาล
มะเร็ง (ศัลยกรรม)
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนพยาบาล
Health care system
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ใหญ่
โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (27)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 นางอรัญญา
รศ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
เชาวลิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Ph.D.
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

ม.สงขานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Boston Collage

พยาบาล
พยาบาลศาสตร์
Nursing

2 นางถนอมศรี
อินทนนท์

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
การศึกษามหาบัณฑิต

ม.สงขลานครินทร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

พยาบาล
จิตวิทยาพัฒนาการ

3 นางวันดี
สุทธรังษี

รศ.

4 นส.เพชรน้อย
สิงห์ช่างชัย

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
M.Sc.
Ph.D.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต
ประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
U. Of Maryland at
Baltimore
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาล
การบริหารการพยาบาล
Psychiatric Nursing
Nursing
พยาบาลและผดุงครรภ์
วิจัยประชากรและสังคม
ประชากรศาสตร์

5 นางวิมลรัตน์
จงเจริญ

รศ.

ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

สุขศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์

6 นางสาวสาลี
เฉลิมวรรณพงศ์

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Ph.D.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาบาลและผดุงครรภ์
การบริหารการพยาบาล
Nursing

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาการบริหารฯ
1. จริยศาสตร์ทางการพยาบาล ภาควิชาการบริหาร ข้าราชการ
2. ภาวะผู้นําทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล
โทร. 074286409
3. การบริหารการพยาบาล
และบริการการ
โทรสาร 074286421
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาการพยาบาล
1. จิตวิทยาพัฒนาการ
ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
จิตเวช
2. สุขภาพจิต (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) จิตเวช
3. การพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 074286584
4. ยาเสพติด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรสาร 074286421
ภาควิชาการพยาบาล
1. Mental nealth promotion/ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. Psychiatric Nursing
จิตเวช
จิตเวช
3. Nursing Ethics
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 074286584
4. Qualitative research
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรสาร 074286421
ภาควิชาการบริหารฯ
1. วิจัยพฤติกรรมสุขภาพและวิจัย ภาควิชาการบริหาร ข้าราชการ
ทางการพยาบาล
การศึกษาพยาบาล
โทร. 074286546
2. วิจัยประชากรและสังคม : เทค และบริการการ
โทรสาร 074286421
ขั้นสูง
พยาบาล
3. เศรษฐศาสตร์พยาบาล : การบ ิคณะพยาบาลศาสตร์
การวิเคราะห์ต้นทุนทางการพย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุขภาพ
4. การบริหารความเสี่ยง
ภาควิชาการบริหารฯ
1. โภชนาการและโภชนบําบัด ภาควิชาการบริหาร ข้าราชการ
2. กฎหมายวิชาชีพทางการพยาบ การศึกษาพยาบาล
โทร. 074286543
โทรสาร 074286421
3. การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง, เบาหและบริการการ
4. การนวดไทย
พยาบาล
5. ไทเก็ก และชี่กง
คณะพยาบาลศาสตร์
6. การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกสมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาการบริหารฯ
1. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ศัลยกภาควิชาการบริหาร ข้าราชการ
โทร. 074286543
2. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระบบการศึกษาพยาบาล
3. กระบวนการพยาบาล
และบริการการ
โทรสาร 074286421
4. การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกสพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (28)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 นางประณีต
รศ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
ส่งวัฒนา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Ph.D.
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์
โทร. 074286518
โทรสาร 074286421

1. การพยาบาลครอบครัว
2. การพยาบาลอนามัยชุมชน
3. การส่งเสริมสุขภาพ

ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
สาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. การพยาบาลทางเลือก/ผสมผสสาธารณสุขศาสตร์
ภูมิปัญญาไทย
คณะพยาบาลศาสตร์
3. การพยาบาลเวชปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. การพยาบาลอนามัยโรงเรียน ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. การพยาบาลอนามัยชุมชน สาธารณสุขศาสตร์
3. การสร้างเสริมสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
4. โภชนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์
โทร. 074286574
โทรสาร 074286421
ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์
โทร. 074286572
โทรสาร 074286421
ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์
โทร. 074286574
โทรสาร 074286421

HIV/AIDS among Injecting Druภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
Drug Abuse, Social Epidemioสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอวัยว ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. การพยาบาลทางสูติศาสตร์
สูติ-นรีเวชและ
3. เพศศึกษา
ผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์
โทร. 074286577
โทรสาร 074286421
ภาควิชาการพยาบาล
สูติ-นรีเวชและ
ผดุงครรภ์
โทร. 074286505

ม.สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์

9 นางไหมไทย
ศรีแก้ว

รศ.

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พยาบาลศึกษา
การบริหารการพยาบาล

10 นางสาวปิยะนุช
จิตตนูนท์

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
M.S.

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Case Western Reserve

Ph.D.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
MPH.
Ph.D.
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

University
ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Johns Hopkins
University
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลและผดุงครรภ์
สาธารณสุขศาสตร์
Community Health
Nursing
Nursing
พยาบาลและผดุงครรภ์
สรีรวิทยา
Master of Public Health
Social and Behavioral
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

รศ.

สถานที่ติดต่อ

1. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่
ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. การดูแลผู้บาดเจ็บและวิกฤต ศัลยศาสตร์
3. การดูแลความหลากหลายวัฒนธรรมและ
สุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

12 เรือเอกหญิง
สุรีย์พร
กฤษเจริญ

สถานภาพ
การทํางาน

พยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลศาสตร์
Medical Anthropotogy

รศ.

รศ.

คณะ/สังกัด

ม.สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
The U. of Queensland

8 นางอุษณีย์
เพชรรัชตะชาติ

11 นส.ผจงศิลป์
เพิงมาก

สาขาเชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรสาร 074286421

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (29)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 นางจีรเนาว์
รศ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ทัศศรี

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

พยาบาล

1. การพยาบาลทางสูติศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ

ภาควิชาการพยาบาล

การศึกษามหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ม.ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
ม.สงขลานครินทร์

การอุดมศึกษา
การพยาบาล

2. การพยาบาลทางนรีเวช
สูติ-นรีเวชและ
3. การศึกษา
ผดุงครรภ์
4. การสร้างเครื่องมือ
คณะพยาบาลศาสตร์
5. Participatory Action Resea มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Concept
6. Empowerment
1. การพยาบาลมะเร็งอวัยวะสืบพั ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. การดูแลสตรีระหว่างตั้งครรภ์แ สูติ-นรีเวชและ
3. การพยาบาลโรคติดต่อทางเพศ ผดุงครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์

สูติ-นรีเวชและ
ผดุงครรภ์
โทร. 074286554
โทรสาร 074286421

4. เพศศึกษา, วัยรุ่นกับการตั้งครรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. การผดุงครรภ์
ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. สถิติขั้นสูง
สูติ-นรีเวชและ

โทรสาร 074286421
ภาควิชาการพยาบาล
สูติ-นรีเวชและ

ผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ข้าราชการ
2. การพยาบาลเด็กป่วยโรคมะเร็ คณะพยาบาลศาสตร์ บํานาญ
3. การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสงขลา ปัจจุบันคณะจ้าง

ผดุงครรภ์
โทร. 074286557
โทรสาร 074286421
ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลา

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาล
พยาบาลศาสตร์

15 นางสาวศศิธร
พุมดวง

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

พยาบาลและผดุงครรภ์
การพยาบาลบิดา

Ph.D.

Case Western Reserve
University
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University New South

รศ.

คณะ/สังกัด

ม.สงขลานครินทร์

14 นางสาวฐิติพร
อิงคถาวรวงศ์

16 นางลดาวัลย์
ประทีปชัยกูร

สาขาเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Ph.D.

Wales

มารดาและเด็ก
Nursing
พยาบาล
สาธารณสุข
Health Personnel
Education

4. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

นครินทร์

ภาควิชาการพยาบาล
สูติ-นรีเวชและ
ผดุงครรภ์
โทร. 074286558

เป็นพนักงานเงิน
นครินทร์
รายได้หน่วยงาน โทร. 074286590

โทรสาร 074286421

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (30)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 นางสาวบุษกร
รศ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
พันธ์เมธาฤทธิ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
MSN.
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Case Western Reserve
University

Ph.D.

18 นางวันดี
สุทธรังษี

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
M.Sc.

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
M.S.

ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
U. Of Maryland at
Baltimore

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
M.S.
Ph.D.

1. การพยาบาลทารกแรกเกิด
2. การพยาบาลเด็ก
3. การวิจัยเชิงปริมาณ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

พยาบาล
การบริหารการพยาบาล
Psychiatric Nursing

ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
โทร. 074286568
โทรสาร 074286421

1. Mental nealth promotion/ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. Psychiatric Nursing
จิตเวช
3. Nursing Ethics
4. Qualitative research

ภาควิชาการพยาบาล
จิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
โทร. 074286584
โทรสาร 074286421
ภาควิชาการบริหาร
การศึกษาพยาบาล
และบริการการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
โทร. 074286545
โทรสาร 074286421

ม.สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
The University of
Washington

พยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลศาสตร์
Nursing Sciences
Research
Nursing Science

1. การบริหารการพยาบาล
2. ภาวะผู้นําทางการพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Case Western Reserve

พยาบาลและผดุงครรภ์
สาธารณสุขศาสตร์
Community Health
Nursing
Nursing

1. การพยาบาลอนามัยโรงเรียน ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. การพยาบาลอนามัยชุมชน สาธารณสุขศาสตร์
3. การสร้างเสริมสุขภาพ
4. โภชนาการ

University

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
กุมารเวชศาสตร์

Nursing

Ph.D.

20 นางสาวปิยะนุช
จิตตนูนท์

พยาบาล
สรีรวิทยา
Pediatric Nursing

สาขาเชี่ยวชาญ

Nursing

Ph.D.

19 นางสาวนงนุช
บุญยัง

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษาพยาบาล
และบริการการ
พยาบาล

ข้าราชการ

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
โทร. 074286574
โทรสาร 074286421

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (31)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 นส.ผจงศิลป์
รศ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
เพิงมาก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
MPH.
Ph.D.
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Johns Hopkins
University

พยาบาลและผดุงครรภ์
สรีรวิทยา
Master of Public Health
Social and Behavioral

HIV/AIDS among Injecting Druภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
Drug Abuse, Social Epidemioสาธารณสุขศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
โทร. 074286577
โทรสาร 074286421

1. การพยาบาลทางสูติศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. การพยาบาลทางนรีเวช
สูติ-นรีเวชและ
3. การศึกษา
ผดุงครรภ์
4. การสร้างเครื่องมือ
5. Participatory Action Research
Concept
6. Empowerment
1. การผดุงครรภ์
ภาควิชาการพยาบาล ข้าราชการ
2. สถิติขั้นสูง
สูติ-นรีเวชและ
ผดุงครรภ์

ภาควิชาการพยาบาล
สูติ-นรีเวชและ
ผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
โทร. 074286554
โทรสาร 074286421
ภาควิชาการพยาบาล
สูติ-นรีเวชและ
ผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
โทร. 074286557
โทรสาร 074286421

22 นางจีรเนาว์
ทัศศรี

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
การศึกษามหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ม.สงขลานครินทร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
ม.สงขลานครินทร์

พยาบาล
การอุดมศึกษา
การพยาบาล

23 นางสาวศศิธร
พุมดวง

รศ.

วิทยาศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

Ph.D.

Case Western Reserve
University

พยาบาลและผดุงครรภ์
การพยาบาลบิดา
มารดาและเด็ก
Nursing

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (32)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ลําดับ

ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ร.ต.อ. หญิง
ยุพิน อังสุโรจน์
รศ. ปริญญาเอก
ชื่อ-สกุล

ปริญญาโท
2 นางกัญญดา
ประจุศิลป

รศ.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

3 นางจินตนา
ยูนิพันธุ์

รศ.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

4 นางสาวจิราพร
เกศพิชญวัฒนา

รศ.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

5 นางสาววรา
ภรณ์ ชัยวัฒน์

รศ.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

Case Western Reserve
University , U.S.A
Indiana University,U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Nursing

The Catholic University of
America, U.S.A
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Maternity Nursing

The University of Alabama,
U.S.A.
Wayne State University

Higher Education

Oregon Health Sciences
University, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

* การพยาบาลผู้สูงอายุ
*การบริหารการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ พนักงานฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.02-2181153

* การพยาบาลมารดา

คณะพยาบาลศาสตร์ ข้าราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.02-2181160

คณะพยาบาลศาสตร์ พนักงานฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Psychiatric Nursing

* การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
* การพยาบาลศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.02-2181153

Gerontological Nursing

* การพยาบาลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ ข้าราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.02-2181158

State University of New York Nursing
at Buffalo,U.S.A.
State University of New York Child Health Nursing
at Buffalo,U.S.A.

* การพยาบาลเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์ พนักงานฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.02-2181153

Nuring Administration
ประชากรศาสตร์

การบริหารการพยาบาล

การบริหารการพยาบาล

6 นางสุรีพร
ธนศิลป์

รศ.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

* การพยาบาลผู้ใหญ่

คณะพยาบาลศาสตร์ ข้าราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.02-2181134

7 นางสาวรัตน์ศิริ
ทาโต

รศ.

ปริญญาเอก

University of Pittsburgh,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยมหิดล

Nursing

* การพยาบาลแม่และเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์ ข้าราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.02-2181159

ปรืญญาโท

การพยาบาลแม่และเด็ก

ปรับปรุ งข้ อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (33)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ดร.มรรยาท
รศ. Ph.D.in Nursing จาก George
รุจิวิชชญ์
Mason University U.S.A.
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

George Mason University U.S.A. Ph.D.in Nursing

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
เวช
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

การพยาบาลครอบครัวและผดุง คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
ครรภ์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

2 นางวิไลลักษณ์
วงศ์อาษา

รศ.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาธารณสุขศาสตร์

3 นางสุวนีย์
เกี่ยวกิ่งแก้ว

รศ.

Master of Science (Psychiatric
Mental Health Nursing)

College of Nursing University Psychiatric Mental Health
of Illinois Chicago U.S.A.
Nursing)

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
เวช
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

4 ดร.บุญใจ
ศรีสถิตย์นรากูร

รศ.

ปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิต
(กศ.ด.)สาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

การพยาบาล

พ.ศ. 2543

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต

สถานที่ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99หมู่ 18 ถนน
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99หมู่ 18 ถนน
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99หมู่ 18 ถนน
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99หมู่ 18 ถนน
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1 นางวรรณี
รศ. -ประกาศนียบัตรพยาบาล-ศาสตร์
เดียวอิศเรศ
-วท.ม.(พยาบาลศาสตร์)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

-วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ
-มหาวิทยาลัยมหิดล

-การพยาบาล

-Ph.D.(Nursing)

-Case Western Reserve
University , USA

-พยาบาลศาสตร์
การพยาบาล

2 นางพิริยา
ศุภศรี

รศ.

-วท.บ.(พยาบาล)
-วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
อนามัยครอบครัว

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-มหาวิทยาลัยมหิดล

-การพยาบาล
-สาธารณสุขศาสตร์

3 นางวิไลพรรณ
สวัสดิ์พาณิชย์

รศ.

-วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
-พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-การพยาบาล
-การพยาบาลครอบครัว

4 นางสาวมณี
รัตน์ ภาคธูป

รศ.

-วท.บ. (พยาบาล)
-ค.ม. (การบริหาร
การพยาบาล)

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-การพยาบาล
-การบริหารการพยาบาล
-กุมารเวชศาสตร์ (โรคติดเชื้อ)

- ประกาศนียบัตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขากุมาร
เวชศาสตร์ (โรคติดเชื้อ)
-ปช.ด. (ประชากรศาสตร์)
-วท.บ. (พยาบาล)
-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
อนามัยครอบครัว
-M.S. (Nursing Science)

-มหาวิทยาลัยมหิดล

5 นางสาวจินตนา
วัชรสินธุ์

รศ.

-Ph.D. (Nursing Science) สาขา

-มหาวิทยาลัยมหิดล
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-มหาวิทยาลัยมหิดล

-ประชากรศาสตร์
-การพยาบาล
-อนามัยครอบครัว

-University of Washington,
USA

-การพยาบาลเด็ก

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

พนักงาน
การพยาบาลมารดา-ทารกและ กลุ่มวิชา
การผดุงครรภ์
การพยาบาลมารดา- มหาวิทยาลัย
ทารกและการผดุง
ครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้าราชการ

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การพยาบาลมารดา-ทารกและ กลุ่มวิชา
การผดุงครรภ์
การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์
การพยาบาลมารดา-ทารกและ กลุ่มวิชา
การผดุงครรภ์
การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์
การพยาบาลเด็ก
กลุ่มวิชา
การพยาบาลเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การพยาบาลเด็ก

กลุ่มวิชา
การพยาบาลเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

-University of Washington,
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 นางนุจรี
รศ. -วท.บ. (พยาบาล)
ไชยมงคล
-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
-Ph.D. (Nursing)
7 นางอาภรณ์
รศ. -ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ดีนาน
และผดุงครรภ์ชั้นสูง
-คศ.บ.(โภชนาการชุมชน)
-วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

8 นางสาวศิริวัลห์
วัฒนสินธุ์

9 นางสุวรรณา
จันทร์ประเสริฐ

รศ.

รศ.

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
-มหาวิทยาลัยมหิดล
-มหาวิทยาลัยมหิดล

-การพยาบาล
-โรคติดเชื้อ

-Saint Louis University, USA
-วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี
-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-มหาวิทยาลัยมหิดล

-การพยาบาล
-การพยาบาล

-Ph.D. (Nursing)
-วท.บ.(พยาบาลศาสตร์)

-Saint Louis University, USA
-มหาวิทยาลัยมหิดล

-การพยาบาล
-การพยาบาล

-วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)

-มหาวิทยาลัยมหิดล

-พยาบาลศาสตร์

-วท.บ. (พยาบาล)
-มหาวิทยาลัยมหิดล
-สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และ -มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุข)
-ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
-มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาเชี่ยวชาญ
การพยาบาลเด็ก

การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาล พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผู้ใหญ่

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มวิชา
การพยาบาลเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

-โภชนาการชุมชน

-การพยาบาล
-สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข
-การพยาบาลสาธารณสุข

คณะ/สังกัด

การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์

กลุ่มวิชาการพยาบาล พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การพยาบาลชุมชน

กลุ่มวิชา
การพยาบาลชุมชน

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ตําแหน่งทาง
ลําดับ ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 นางศศิธร
รศ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วรรณพงษ์

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

สรีรวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
- สาขาเด็ก

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี
มศว.

สถานที่ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ลําดับ

ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
สถาบันที่จบการศึกษา
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 ดร.พูลสุข
รศ. อนุปริญญาและประกาศนียบัตรผดุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.บ.(พยาบาลศึกษา)
วท.ม.(การพยาบาลสาธารณสุข)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ-สกุล

ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต
การศึกษา)
2 ดร.ประภา
ลิ้มประสูตร

รศ.

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
สาขาการพยาบาลสาธารณสุข และ
การบริหารการศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาลชุมชน การ
บริหารการพยาบาลและการ
บริหารการศึกษา

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

(บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย
อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข
Bachelor of Nursing

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค

มหาวิทยาลัยมหิดล
Mc.Gill University
ประเทศแคนาดา
Master of Public Health (Public University of North Carolina
Health Nursing)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Doctor of Public Health (Health University of North Carolina
Administration)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

3 ดร.นงนุช
โอบะ

รศ.

สถานที่ติดต่อ

วท.บ.(พยาบาลศาสตร์)
วท.ม.(สรีรวิทยา)
พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

พยาบาลศาสตร์
สรีรวิทยา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
การบริหารการศึกษา

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
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ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1 นางสุปราณี
รศ. ค.ม.
อัทธเสรี
ชื่อ-สกุล

รศ.

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2519
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2515
- มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512
วท.บ.
- อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย - คณะแพทยศาสตรศิริราช
และประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ.
2507
D.N.
LaTrobe University, Australia
MPHM
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532

-

2 ดร.ชมนาด
พจนามาตร์

สถาบันที่จบการศึกษา

วท.บ.

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สาขาการพยาบาลมารดา ทารก สํานักวิชาพยาบาล คณบดี
และการผดุงครรภ์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร 053-916868

ค.บ.

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523

สถานที่ติดต่อ

Doctor of Nursing
Primary Health Care
Management
พยาบาลสาธารณสุข

สาขาการพยาบาลชุมชน

สํานักวิชาพยาบาล ปฏิบัติราชการ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร 053-916889
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ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1 ดร.สมใจ
พุทธาพิทักษ์ผล

รศ.

พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตร์

การสร้างเสริมสุขภาพ การ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมทางสถิติขั้นสูง

สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
กรรมการ
ช
ประจํา
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

2 ดร.บุญทิพย์
สิริธรังศรี

รศ.

Ph.D. (ED)

Charles Sturt University,
NSW, Australia 2548

Nursing Education

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และ
ผู้สูงอายุ การเรียนการสอน
วิชาการพยาบาลทาง
อินเทอร์เน็ต

สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์

อาจารย์ประจําส สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 ดร.ศรีนวล
สถิตยวิทยานันท์

รศ.

กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

การอุดมศึกษา

สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์

อาจารย์ประจําพิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4 ดร.วาริณี
เอี่ยมสวัสดิกุล

รศ.

พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตร์

การส่งเสริมสุขภาพ การ
สาขาวิชาพยาบาล
พยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาล ศาสตร์
ในภาวะหมดประจําเดือน

อาจารย์ประจําส สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5 ดร.มุกดา
หนุ่ยศรี

รศ.

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลสาธารณสุข)

การพยาบาลสาธารณสุข

การพยาบาลอนามัยชุมชน
สาขาวิชาพยาบาล
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ศาสตร์
การแพทย์แผนไทย สมุนไพรที่
ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

อาจารย์ประจําส สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ช
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ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาการพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 นางสุนีย์

รศ.

- กศ.ด.

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

2 นางสุรินธร
กลัมพากร

รศ.

Ph.D.

University of Michigan, U.S.A

- Nursing

3 นางพิมพ์พรรณ

รศ.

ละกําปั่น

ศษ.ด.

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรศึกษา

ศิลปสุวรรณ

4 นางอรวรรณ
แก้วบุญชู

รศ.

5 นางวันเพ็ญ
แก้วปาน

รศ.

6 นางสาวอาภาพร
เผ่าวัฒนา

รศ.

Ph.D

สด.

Ph.D

Wakayama Medical University Medical Science

มหาวิทยาลัยมหิดล

University of WisconsinMadison, U.S.A.

บริหารสาธารณสุข

Nursing

- การพยาบาลสาธารณสุข/

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
การพยาบาลอนามัยชุมชน
มหาวิทยาลัยมหิดล
- การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
- การส่งเสริมสุขภาพและอาชี คณะสาธารณสุข
วอนามัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

- สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย
ของผู้ประกอบอาชีพ

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

- การพยาบาลอาชีวอนามัย

คณะสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

- บริหารงานสาธารณสุข

- ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น

คณะสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติราชการ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รศ. ป.เอก ด้ านการศึกษาพยาบาล
1 นางสาวทัศนีย์
ทองประทีป
ชื่อ-สกุล

2 นางสมใจ

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

Alabama at Birmingham, Nurse Nurse Educator
Educator U.S.A.

ไทยแท้

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

Palliative Care
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบตั ริ าชการ
Spirituality,Efhies in Nursing เกื ้อการุ ณย์
มหาวิทยาลัยนวมินท
ราธิราช

รศ.

ป.โท (วท.ม.) (สาธารณสุขศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล

สาธารณสุขศาสตร์

การพยาบาลอนามัยชุมชน
,บริ หารสาธารณสุข

รศ.

ป.โท ด้ านการพยาบาลศึกษา (การ คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลมารดา และทารก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Nursing Edueation

Obstetric
Nursing,Counseling

วินิจกุล

3 นางสุภาพ

สาขาเชี่ยวชาญ

สถานที่ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์ เกื ้อ
การุณย์ มหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช 131/5 ถ.ขาว
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กทม. 10300 โทร.
083-2992642,02-2416500
ต่อ 8213

คณะพยาบาลศาสตร์ เกื ้อ
การุณย์ มหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช 131/5 ถ.ขาว
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กทม. 10300 โทร.
083-2992642,02-2416500
ต่อ 8214
คณะพยาบาลศาสตร์
เกื ้อ
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบตั ริ าชการ
การุณย์ มหาวิทยาลัยนวมิ
เกื ้อการุ ณย์
นทราธิราช 131/5 ถ.ขาว
มหาวิทยาลัยนวมินท
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
ราธิราช
กทม. 10300 โทร.
083-2992642,02-2416500
ต่อ 8213

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบตั ริ าชการ
เกื ้อการุ ณย์
มหาวิทยาลัยนวมินท
ราธิราช
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ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
1 รศ.ดร.สุนุตตรา
รศ. Ph.D
ตะบูนพงศ์

สถาบันที่จบการศึกษา

ชื่อ-สกุล

University of Adelaide,
Australia

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
Epidemiology

คณะ/สังกัด

สาขาเชี่ยวชาญ

สถานภาพ
การทํางาน

การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี
การศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

สถานที่ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
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ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
1 รศ.ดร.จิระภา
-ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
รศ.
ศิริวัฒนเมธา
และผดุงครรภ์ชั้นสูง
นนท์
ชื่อ-สกุล

-วท.ม. (วิทยาการระบาด)
-Ph.D. (Nursing)

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

-วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา

พยาบาลศาสตร์

-มหาวิทยาลัยมหิดล
-(Massey University, New
Zealand.)

วิทยาการระบาด
การพยาบาล

สาขาเชี่ยวชาญ
1. การพยาบาลชุมชน
2 .วิทยาการระบาด
3.การสร้างเสริมสุขภาพ
4. การวิจัยเชิงคุณภาพ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติราชการ
มรภ.ชัยภูมิ

สถานที่ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
Tel 044-815111 ต่อ 114
Fax 044-815114,
044-815116
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ชื่อ-สกุล

1 รศ.วีณา
อิศรางกูร
ณ อยุธยา
2 รศ.สุจิตรา
ลิ้มอํานวยลาภ
3 รศ.อัมพร
เจริญชัย
4 รศ.รัชนีบูล
เศรษฐภูมิรินทร์
5 รศ.กัลยา
พัฒนะศรี
6 วรรณา
สุขสบาย
7 สิริรัตน์
ฉัตรชัยสุชา
8 ฉวีวรรณ
โพธิ์ศรี
9 น.ส.เรณู
อาจสาลี

ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
รศ. Master of Community Health
(อนามัยชุมชน)
รศ.
รศ.
รศ.
รศ.
รศ.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล
ศาสตร์)
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Nursing สาขา
การพยาบาลจิตเวช
Master of Public Health

รศ.

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความ
ผิดปกติการสื่อความหมาย)
เทียบเท่ากับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.

- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์

สถาบันที่จบการศึกษา
University of Liverpool
England พ.ศ.2514

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
อนามัยชุมชน

มหาวิทยาลัยมหิดล

การพยาบาลชุมชน

พ.ศ. 2521 สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์ คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
College of Nursing University การพยาบาลจิตเวช
of the Philippines พ.ศ. 2525
The Hebrew University of Public Health
Jerusalem, Israel
ม. มหิดล
ความผิดปกติการสื่อความหมาย

ม.มหิดล

พยาบาลศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

การพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์
(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)

รศ.

ม.มหิดล

อนามัยครอบครัว

รศ.

- วท.ม

ม.มหิดล

การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

รศ.

คม.(อุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

อุดมศึกษา

11 รศ.ลาวัณย์
ผลสมภพ
12 นาง สุมณฑา
สิทธิพงศ์สกุล
13 นางพัชรี
ตันศิริ

คบ.(พยาบาล) จุฬาฯ

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พยาบาลศาสตร์

มศว.ประสานมิตร

รศ.

สาธารณสุขศาสตร์
สาขาโภชนศาสตร์

คณะ/สังกัด

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525 พยาบาลศาสตร์

และศัลยศาสตร์ ม.มหิดล
- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล
การศึกษา)
มศว.ประสานมิตร
- วท.ม.(อนามัยครอบครัว)

10 ดร. สุทธิรัตน์
พิมพ์พงศ์

สาขาเชี่ยวชาญ

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต พยาบาลศาสตร์
เวช
การวิจัย, การพยาบาลอนามัย พยาบาลศาสตร์
ชุมชน
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
พยาบาลศาสตร์

สถานภาพ
สถานที่ติดต่อ
การทํางาน
คณะพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
ศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
คณะพยาบาล
ศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ศาสตร์
การพยาบาลห้องผ่าตัด
คณะพยาบาลศาสตร์ - อาจารย์
ม.เวสเทิร์น
ประจํา
การพยาบาลผู้ใหญ่
ม.เวสเทิร์น
การพยาบาลผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ - อาจารย์
ม.เวสเทิร์น
ประจํา
การวิจัยทางการพยาบาล
ม.เวสเทิร์น
ม.เวสเทิร์น
การพยาบาลมารดา ทารก และ คณะพยาบาลศาสตร์ - อาจารย์
ประจํา
การผดุงครรภ์
การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ - อาจารย์
ม.เวสเทิร์น
ประจํา
การพยาบาลผูสูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ - อาจารย์
ม.เวสเทิร์น
ประจํา
ม.เวสเทิร์น
การวิจัย, การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ
พื้นฐานวิชาชีพ, การวิจัย

พยาบาลศาสตร์
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ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
14 น.ส.ปิญากรณ์
รศ.
- คม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาฯ
ชุตังกร
ชื่อ-สกุล

15 นางพวงทิพย์
ชัยพิบาลสฤษดิ์

รศ.

สถาบันที่จบการศึกษา
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
วิจัยการศึกษา

ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุง
ครรภ์

โรงเรียนพยาบาลมิชชั่น

คบ. (การพยาบาลศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คม. (การบริหารการพยาบาล)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MS. (Community Health
Specialist)

University of Illinois at
Chicago, College of Nursing
(UIC, CON)
UIC, CON
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบริหารการพยาบาล

University of Philippines

maternal and child health

16 เทียมศร
ทองสวัสดิ์

รศ.

PhD. (Nursing Science),
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

17 ลาวัณย์
สมบูรณ์

รศ.

Master of Art

สาขาเชี่ยวชาญ
การพยาบาลสุขภาพจิต และ
จิตเวช
การวิจัยทางการพยาบาล
Community Health
Nursing, Women Health,
Nursing
Administration, Nursing
Education, Nursing
Research, Group Process,
etc.

สถานภาพ
สถานที่ติดต่อ
การทํางาน
คณะพยาบาลศาสตร์ - อาจารย์
ม.เวสเทิร์น
ประจํา
ม.เวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ประจํา บ้านเลขที่ 4 ซอย 16
หมู่บ้านเสรี 1 (ก่อนข้าม
สะพาน) ถนนเสรี 2
มหาวิทยาลัยชินวัตร
ตําบล หัวหมาก อําเภอ
บางกะปิ กรุงเทพฯ
10250 โทร
081-3399089,
086-3315148, email =
Cpuangti@chula.ac.th
คณะ/สังกัด

-การพยาบาลสูติศาสตร์และนรี คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี คณะ tiamsorn@gmail.com
เวชวิทยา
-การผดุงครรภ์ วิทยาลัยเชียงราย
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยเชียงราย
-การพยาบาลสูติศาสตร์และนรี คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดี
Lawan.somboon@gmai
เวชวิทยา
-การผดุงครรภ์ วิทยาลัยเชียงราย
ฝ่ายบริหาร l.com คณะพยาบาล
และวิจัย และ ศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
งาน
สร้างสรรค์
และการ
จัดการความรู้
เพื่อสังคม
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ชื่อ-สกุล

18 ศิริพร
สิงหเนตร

ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
รศ. ครุศาสตรมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
การบริหารการพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตร์

สถาบันที่จบการศึกษา

19 นิตยา
ไทยาภิรมย์

รศ.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

20 วลัยพร
นันท์ศุภวัฒน์
21 รศ.ดร.จริยา
วัตร คมพยัคฆ์

รศ.

ศศ.ด (พัฒนศาสตร์) และ วท.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(พยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุปริญญาการพยาบาลอนามัยและ ม.แพทย์ศาสตร์
ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ศิริราช
วท.บ.(การพยาบาลสาธารณสุข)
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ม.มหิดล
วุฒิบัตร Academic Skills for
ม.มหิดล
Medical and Nursing School
จุฬางงกรณ์มหาวิทยาลัย
Faculties in Reproductive Health
ส.ด.(การพยาบาลสาธารณสุข)
ประกาศนียบัตร (พยาบาลเวชปฏิบัติ) ม.มหิดล
ม.มหิดล

รศ.

พัฒนศาสตร์
2514

สาขาเชี่ยวชาญ
-การพยาบาลผู้ใหญ่ และ
ผู้สูงอายุ

- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

สถานภาพ
การทํางาน
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดี
วิทยาลัยเชียงราย
ฝ่ายแผนและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดี
วิทยาลัยเชียงราย
ฝ่ายวิชาการ
คณะ/สังกัด

สถานที่ติดต่อ
siriporn@singhanetr.co
m คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยเชียงราย

thainitaya@gmail.com
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยเชียงราย
พยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจํา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
2522

2531

2532
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ชื่อ-สกุล

22 รศ.พรศิริ
พันธสี

23 วนิดา
ดุรงค์ฤทธิชัย

ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
รศ. พย.บ.
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง(หัวใจและทรวงอก)
วท.ม.(โภชนศาสตร์)
นบ.(นิติศาสตร์)
อนุมัติบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
รศ.

ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
ม.มหิดล

2523
2526

ม.มหิดล
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.มหิดล

2536
2540
2548

พย.บ.
สค.ม.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พยาบาลศาสตร์
ประชากรศาสตร์

ส.ด.

มหาวิทยาลัยมหิดล

การพยาบาลสาธารณสุข

สถานภาพ
สถานที่ติดต่อ
การทํางาน
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ประจํา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 18/18
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ
สาขาเชี่ยวชาญ

การพยาบาลอนามัยชุมชน

คณะ/สังกัด

คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 18/18
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รศ.
24 สุลี ทองวิเชียร

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่จบการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

รศ.
25

อรพรรณ
ลือบุญธวัชชัย

26

รศ.ดร.ประภา
ลิ้มประสูตร

รศ.

ปริญญาเอก

University of North Carolina

27

รศ.ดร.สายพิณ
เกษมกิจวัฒนา

รศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การพยาบาลชุมชน, การศึกษาพยาบาล
อาจารย์ประจํา ธนบุรี 16/10 หมู่ 2 ถ.
การพยาบาลสาธารณสุข
เลียบคลองวัมนา แขวง
ทวีวัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อาจารย์ประจํา ธนบุรี 16/10 หมู่ 2 ถ.
อุดมศึกษา
เลียบคลองวัมนา แขวง
ทวีวัฒนา
19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Doctor of public health /Health
ที่ปรึกษา
ถ.สาทรใต้ เขตสาทร
การพยาบาลอนามัยชุมชน
พยาบาลศาสตร์
Administration
อธิการบดี
กรุงเทพฯ 10120 โทร.
02-675-5304
19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รองอธิการบดี ถ.สาทรใต้ เขตสาทร
พยาบาลดุษฎีบัณฑิต
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พยาบาลศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ กรุงเทพฯ 10120 โทร.
02-675-5304
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตําราวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 (สถาบันเอกชน)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สถาบันที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สังกัด

สถานภาพ
การทํางาน

28

รศ.ดร.พรทิพย์
เกยุรานนท์

รศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต/การ
พยาบาลสาธารณสุข

พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ประจํา

29

รศ.ดร.สาลี
เฉลิมวรรณพงศ์

รศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพยาบาลดุษฎีบัณฑิต/การพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ประจํา

30

รศ.ดร.มาลีวัล
เลิศสาครศิริ

รศ.

ปริญญาเอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต/ อุดมศึกษา

การพยาบาลมารดา ทารกและ
พยาบาลศาสตร์
การผดุงครรภ์

อาจารย์ประจํา

31

รศ.สุภาวดี
เครือโชติกุล

รศ.

ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต/ครุศาสตร์

การพยาบาลมารดา ทารกและ
พยาบาลศาสตร์
การผดุงครรภ์

อาจารย์ประจํา

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/บริหารธุรกิจ

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ การ
พยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ประจํา

32

รศ.สมพร ชิน
โนรส

รศ.

การพยาบาลอนามัยชุมชน

สถานที่ติดต่อ
19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ถ.สาทรใต้ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทร.
02-675-5304
19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ถ.สาทรใต้ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทร.
02-675-5304
19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ถ.สาทรใต้ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทร.
02-675-5304
19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ถ.สาทรใต้ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทร.
02-675-5304
19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ถ.สาทรใต้ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทร.
02-675-5304
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