หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
จำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์
อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร

ลาดับ

1

2

3

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

ผูช้ ่วย
นำงสำววำริ นทร์
3100903955362
ศำสตรำจำรย์ บินโฮเซ็น
(สำขำวิชำกำรพยำบำลผูใ้ หญ่
และผูส้ ู งอำยุ)

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ

- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหำวิทยำลัยมหิดล 2527
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์ ) มหำวิทยำลัยมหิดล
2536
- พย.ด. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2546
ผูช้ ่วย
นำงนิภำ กิมสู งเนิน
3729299015202 - ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์
ศำสตรำจำรย์ (สำขำวิชำกำรพยำบำล
ขั้นสู ง วิทยำลัยพยำบำลนครรำชสี มำ 2527
อนำมัยชุมชน)
- ส.บ. (บริ หำรโรงพยำบำล)
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช 2520
- วท.ม. (สำธำรณสุ ขศำสตร์ ) วิชำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุ ข มหำวิทยำลัยมหิดล 2532
- ส.ด. (พยำบำลสำธำรณสุ ข)
มหำวิทยำลัยมหิดล 2543
อำจำรย์
ร.อ.หญิง เบญจวรรณ
3192999103222 - พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 2540
คล้ำยทับทิม
- พย.ม. (กำรผดุงครรภ์ข้ นั สู ง)
(สำขำวิชำกำรพยำบำลมำรดำ
มหำวิทยำลัยมหิดล 2558
ทำรก และกำรผดุงครรภ์)

ภาระงานสอน
(สั ปดาหส /ชั่ว่มง)
หลักสู ตร
หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุ ง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)
0.99
0.99

0.99

0.99

19.99

19.99

2

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

2

อำจำรย์

นำงสำวดวงใจ
ลิมตโสภณ
(สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก
และวัยรุ่ น)

5

อำจำรย์

นำงโกสุ ม เศรษฐำวงศ์
(สำขำวิชำกำรพยำบำล
สุ ขภำพจิตและจิตเวช)

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ

2199699973597 - วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์)
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
มหำวิทยำลัยมหิดล 2527
- กศ.ม. (จิตวิทยำพัฒนำกำร)
มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2530
3191299116002 - วท.บ. (พยำบำล) มหำวิทยำลัยมหิดล 2523
- ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์ช้ นั หนึ่ง
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุ งเทพ 2510
- ค.ม. (กำรบริ หำรกำรพยำบำล) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 2531

ภาระงานสอน
(สั ปดาหส /ชั่ว่มง)
หลักสู ตร
หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุ ง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)
19.99
19.99

8.00

8.00

3

อำจำรย์ประจำหลักสู ตร
(1) สำขำวิชำกำรพยำบำลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอำยุ

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

1

ผูช้ ่วย
ศำสตรำจำรย์

นำงสำวอำภำพร
นำมวงศ์พรหม

5129999000525

2

ผูช้ ่วย
ศำสตรำจำรย์

นำงน้ ำอ้อย ภักดีวงศ์

3102002712917

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- วท.บ. (พยำบำล) มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2519
- ประกำศนียบัตรวิชำผดุงครรภ์และอนำมัย
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2519
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์ ) มหำวิทยำลัยมหิดล
2523
- Ph.D. (Nursing) The University of Texas at
Austin, U.S.A., 2539.
- วท.บ. (พยำบำล) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหำวิทยำลัยมหิดล 2524
- วท.ม. (สำธำรณสุ ขศำสตร์ ) วิชำเอก
โภชนวิทยำ มหำวิทยำลัยมหิดล 2529
- ส.ด. (กำรพยำบำลสำธำรณสุ ข)
มหำวิทยำลัยมหิดล 2544

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

3.00

3.00

6.00

6.00

4

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

3

ผูช้ ่วย
ศำสตรำจำรย์

นำงรัชนี นำมจันทรำ

3100700378301

4

ผูช้ ่วย
ศำสตรำจำรย์

นำงสำววำริ นทร์ บินโฮเซ็น

3100903955362

5

รองศำสตรำจำรย์ นำงสำวสมคิด โพธิ์ ชนะพันธุ์ 3100601965314

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- วท.บ. (พยำบำล) มหำวิทยำลัยมหิดล 2523
- วท.ม. (สรี รวิทยำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2527
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์ ) มหำวิทยำลัยมหิดล
2535
- พย.ด. มหำวิทยำลัยมหิดล 2546
- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหำวิทยำลัยมหิดล 2527
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์ )
มหำวิทยำลัยมหิดล 2536
- พย.ด. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2546
- วท.บ. (พยำบำล) มหำวิทยำลัยมหิดล 2518
- ประกำศนียบัตรผดุงครรภ์และอนำมัย
มหำวิทยำลัยมหิดล 2518
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์ ) มหำวิทยำลัยมหิดล
2525

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

6.00

6.00

9.00

9.00

9.00

9.00

5

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

6

อำจำรย์

นำงสำวมนพร ชำติชำนิ

3271291562733

7

อำจำรย์

นำงสำวอรทัย
เหรี ยญทิพยะสกุล

3199299512779

8

อำจำรย์

นำงสำวนวรัตน์ โกมลวิภำต

3509900918525

9

อำจำรย์

นำงวิลำวัลย์ อุดมกำรเกษตร

3160101206023

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- พย.บ. มหำวิทยำลัยรังสิ ต 2540
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้ หญ่) มหำวิทยำลัยรังสิ ต
2549
- Ph.D. (Care Sciences), Malardalen University,
Sweden, 2559
- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์)
มหำวิทยำลัยมหิดล 2529
- วท.ม. (สำธำรณสุ ขศำสตร์ ) วิชำเอกโภชน
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 2537
- พย.บ. มหำวิทยำลัยรังสิ ต 2534
- พย.ม. (กำรจัดกำรกำรพยำบำล) มหำวิทยำลัย
รังสิ ต 2553
- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2548
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้ หญ่)
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2552

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

10.00

10.00

10.00

10.00

7.00

7.00

10.00

10.00

6

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

10

อำจำรย์

นำงสำวทิวำพร พงษ์มำรุ ทยั

3529900071034

11

อำจำรย์

นำงสำวแสงรวี มณี ศรี

5330100011835

12

อำจำรย์

นำงอำทิตยำ สุ วรรณ์

3510101226748

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์)
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2525
- MS. (Health Service Administration),
University of Evansville, Indiana, USA., 2531
- MSN. (Family Nurse Practitioner), University
of Nevada Las Vegas, USA., 2548
- Ph.D. (Nursing), University of Nevada Las
Vegas, USA., 2553
- พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีรำชบุรี
2548
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้ หญ่) มหำวิทยำลัยมหิดล
2553
- พย.บ. มหำวิทยำลัยพำยัพ 2546
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้ หญ่)
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2551

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

6.00

6.00

10.00

10.00

10.00

10.00

7

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

13

อำจำรย์

นำงนันธิดำ พันธุศำสตร์

3429900051182

14

อำจำรย์

นำงนิภำดำ ธำรี เพียร

3140100086938

15

อำจำรย์

นำงสำวอุษำ วงษ์อนันต์

3341600012592

16

อำจำรย์

นำงสุ ทธิศรี ตระกูลสิ ทธิโชค 3341600012592

17

อำจำรย์

นำงกนกวรรณ สว่ำงศรี

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

1436600014981

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- พย.บ. มหำวิทยำลัยรังสิ ต 2537
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้ หญ่) มหำวิทยำลัยรังสิ ต
2550
- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหำวิทยำลัยบูรพำ 2546
- วท.ม. (พยำบำลสำธำรณสุ ข)
มหำวิทยำลัยมหิดล 2552
- พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 2548
- วท.ม. (จิตวิทยำชุมชน)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2551
- วท.บ. (พยำบำล) มหำวิทยำลัยมหิดล 2524
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์ ) มหำวิทยำลัยมหิดล
2535
- รอ.ม. (กำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน)
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ 2550
- พย.บ. มหำวิทยำลัยรังสิ ต 2553
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้ หญ่) มหำวิทยำลัยรังสิ ต
2559

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

3.00

6.00

10.00

10.00

10.00

10.00

6.00

10.00

ลำ
ศึกษำต่อ

10.00

8

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

18

อำจำรย์

นำงสำวนปภัช ทองคำวงศ์

3420100515887

19

อำจำรย์

นำงสำวอรชร บุติพนั ดำ

3350700140583

20

21

ชื่ อ-สกุล

รองศำสตรำจำรย์ นำงปรำงค์ทิพย์ อุจะรัตน

ผูช้ ่วย
ศำสตรำจำรย์

นำงนภำภรณ์ กวำงทอง

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

3299900525516

5100200048295

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- พย.บ. มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2547
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูส้ ู งอำยุ)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2556
- พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล 2547
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้ หญ่) มหำวิทยำลัยมหิดล
2553
- วท.บ. (พยำบำล) มหำวิทยำลัยมหิดล 2529
- ค.ม. (บริ หำรกำรพยำบำล) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 2525
- ประกำศนียบัตรพยำบำลอนำมัยและผดุงครรภ์
วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุ ณย์ 2519
- ศ.บ. มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2525
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์ ) มหำวิทยำลัยมหิดล
2533

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

10.00

10.00

10.00

10.00

-

10.00

-

9.00

9

(2) สำขำวิชำกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและกำรผดุงครรภ์

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

22

อำจำรย์

นำงสุ ภำงค์พิมพ์
รัตตสัมพันธ์

3929900258513

23

อำจำรย์

ว่ำที่ ร.ต.อ.หญิง ปำริ ชำติ
เทวพิทกั ษ์

3399191512102

24

อำจำรย์

นำงสำวมยุรัตน์ รักเกียรติ์

3629900222783

25

อำจำรย์

นำงมำณี น้ำคณำคุปต์

3319099212295

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์)
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ 2527
- วท.ม. (สรี รวิทยำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2532
- ปร.ด. (กำรพยำบำล)
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ 2551
- พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลตำรวจ 2532
- ศศ.ม. (เทคโนโลยีกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2547
- ศศด. (กำรวิจยั และประเมินผลกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2557
- พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล 2538
- วท.ม. (สรี รวิทยำ) มหำวิทยำลัยมหิดล 2550
- พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี
2547
- พย.ม. (กำรผดุงครรภ์ข้ นั สู ง)
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2554

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

26

อำจำรย์

นำงสำวธัญญำรัตน์
กุลณี จิตต์เมธี

27

อำจำรย์

นำงทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริ ญ

28

อำจำรย์

นำงคชำรัตน์ ปรี ชล

29

อำจำรย์

ร.อ.หญิง เบญจวรรณ
คล้ำยทับทิม

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน
3191999107292

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ

- พย.บ. มหำวิทยำลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
2545
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้ หญ่) มหำวิทยำลัยรังสิ ต
2553
3261399929012 - พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 2547
- พย.ม. สำขำกำรพยำบำลผูใ้ หญ่ มหำวิทยำลัย
รังสิ ต 2557
3369599060393 - พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีชยั นำท 2550
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูส้ ู งอำยุ)
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2556
3192999103222 - พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 2540
- พย.ม. (กำรผดุงครรภ์ข้ นั สู ง)
มหำวิทยำลัยมหิดล 2558

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11

(3) สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่ น

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

30

ผูช้ ่วย
ศำสตรำจำรย์

นำงเกศรำ เสนงำม

31

อำจำรย์

นำงสุ ทธดำ ตั้งอยูด่ ี

32

อำจำรย์

นำงสำวดวงใจ ลิมตโสภณ

33

อำจำรย์

นำงสำววิมลวัลย์ วโรฬำร

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน
3119900484057

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ

- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์)
มหำวิทยำลัยมหิดล 2520
- วท.ม. (อำยุรศำสตร์ เขตร้อน)
มหำวิทยำลัยมหิดล 2526
- Doctor of Philosophy (Nursing)
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2550
3560300069936 - พย.บ. มหำวิทยำลัยนเรศวร 2546
- พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 2569
2199699973597 - วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ์)
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 2527
- กศ.ม. (จิตวิทยำพัฒนำกำร) มหำวิทยำลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ 2539
3192191962507 - อนุปริ ญญำพยำบำลและผดุงครรภ์ช้ นั หนึ่ง
มหำวิทยำลัยมหิดล 2518
- วท.บ. (พยำบำล) มหำวิทยำลัยมหิดล 2527
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์ ) มหำวิทยำลัยมหิดล

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร
ปัจจุบัน
(พ.ศ.2556)

หลักสู ตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.2560)

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

10.00

9.00

9.00

12

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร
ปัจจุบัน
(พ.ศ.2556)

หลักสู ตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.2560)

2535
(4) สำขำวิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

34

อำจำรย์

35

ผูช้ ่วย
ศำสตรำจำรย์

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

นำงปรำณี ทัดศรี

4100500011623

นำงวิมลรัตน์ บุญเสถียร

3409900655070

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- อนุปริ ญญำวิชำพยำบำลและอนำมัย วิทยำลัย
พยำบำลสภำกำชำดไทย 2517
- ประกำศนียบัตรผดุงครรภ์
วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย 2517
- วท.บ. (พยำบำลสำธำรณสุ ข)
มหำวิทยำลัยมหิดล 2521
- M.A. (Nursing Studies) Massey University,
New Zealand., 2530
- วท.บ. (พยำบำล)
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2529
- ประกำศนียบัตรผดุงครรภ์ช้ นั หนึ่ง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2529

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

6.00

6.00

6.00

6.00

13

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

36

อำจำรย์

นำงสำวศุภรัตน์
แป้ นโพธิ์ กลำง

3649900100483

37

อำจำรย์

นำงสำวผ่องพรรณ จันธนะ
สมบัติ

3309900638141

38

ผูช้ ่วย
ศำสตรำจำรย์

นำงนิภำ กิมสู งเนิน

3729299015202

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- วท.ม. (สำธำรณสุ ขศำสตร์ ) สำขำวิชำเอกโรค
ติดเชื้ อ มหำวิทยำลัยมหิ ดล 2534
- Ph.D. in Care Science, Malmo University,
Sweden. 2559
- พย.บ. มหำวิทยำลัยรังสิ ต 2545
- พย.ม. (กำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2555
- ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์ช้ นั สู ง
วิทยำลัยพยำบำลนครรำชสี มำ 2511
- BSN. Pacific Western University, California,
USA., 2540
- พย.ม. (กำรจัดกำรกำรพยำบำล) มหำวิทยำลัย
รังสิ ต 2552
- Certificate Program in Human Resource
Development and Organization Development,
NIDA. Thailand, 2547
- ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์ช้ นั สู ง
วิทยำลัยพยำบำล นครรำชสี มำ 2527
- ส.บ. (บริ หำรโรงพยำบำล)

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

7.00

7.00

6.00

6.00

9.00

9.00

14

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

39

อำจำรย์

นำงปริ ยำภรณ์ มณี แดง

3540400205700

40

อำจำรย์

นำงสำวยุภำพร นำคกลิ้ง

3900700368937

21

อำจำรย์

นำงสุ วรี ย ์ เพชรแต่ง

3739599630309

42

อำจำรย์

ร.อ.หญิง รมย์ธนิกำ
ฝ่ ำยหมื่นไวย์

3209399962250

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช 2529
- วท.ม. (สำธำรณสุ ขศำสตร์ ) วิชำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุ ข มหำวิทยำลัยมหิดล 2534
- ส.ด. (กำรพยำบำลสำธำรณสุ ข)
มหำวิทยำลัยมหิดล 2543
- พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล 2545
- วท.ม. (สำธำรณสุ ขศำสตร์ ) สำขำวิชำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุ ข มหำวิทยำลัยมหิดล 2550
- พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล 2549
- วท.ม. (สำธำรณสุ ขศำสตร์ ) สำขำวิชำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุ ข มหำวิทยำลัยมหิดล 2555
- พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี
2549
- วท.ม. (สำธำรณสุ ขศำสตร์ ) สำขำวิชำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุ ข มหำวิทยำลัยมหิดล 2555
- พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ 2546
- ศศ.ม. (สังคมศำสตร์กำรแพทย์และ
สำธำรณสุ ข) มหำวิทยำลัยมหิดล 2553

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร หลักสู ตร
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
(พ.ศ.2556) (พ.ศ.2560)

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

15

(5) สำขำวิชำกำรพยำบำลสุ ขภำพจิตและจิตเวช

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

43

อำจำรย์

นำงวัชริ นทร์ วุฒิรณฤทธิ์

5100799011193

44

อำจำรย์

นำงโกสุ ม เศรษฐำวงศ์

3191299116002

45

อำจำรย์

นำงสำวรำตรี ทองยู

3501100032444

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- พย.บ. วิทยำลัยพยำบำล
สภำกำชำดไทย 2532
- พย.ม. (สุ ขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช)
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2541
- พย.ด. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2557
- วท.บ. (พยำบำล) มหำวิทยำลัยมหิดล 2523
- ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
กรุ งเทพ 2519
- ค.ม. (กำรบริ หำรกำรพยำบำล)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2531
- พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
เชียงใหม่ 2547
- พย.ม. (สุ ขภำพจิตและจิตเวช)
มหำวิทยำลัยมหิดล 2553

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร
ปัจจุบัน
(พ.ศ.2556)

หลักสู ตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.2560)

7.00

7.00

8.00

8.00

10.00

10.00

16

อำจำรย์ประจำ

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

1

อำจำรย์

นำยณัฐพล ยุวนิช

1436600014981

2

อำจำรย์

นำงภัทรวดี ผลโภค

3120101463182

3

อำจำรย์

นำงจุฬำ ยันตพร

3120099250071

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ
- พย.บ. มหำวิทยำลัยรังสิ ต 2550
- Master of Science (Caring Science with
Specialization in Nursing), Malardalen
University, Sweden, 2555
- Ph.D. (Care Sciences), Malardalen
University, Sweden, 2016.
- ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์
ชั้นสู ง วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุ งเทพ
2530
- พบ.ม. (พัฒนำสังคม) สถำบันบัณฑิตพัฒนบ
ริ หำรศำสตร์ 2541
- พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล 2524
- ประกำศนียบัตร (กำรพยำบำลเฉพำะทำง
ผูส้ ู งอำยุ) มหำวิทยำลัยมหิดล 2529
- ประกำศนียบัตร (กำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิ
ทำรกแรกเกิด) มหำวิทยำลัยมหิดล 2538
- พย.ม. (กำรจัดกำรกำรพยำบำล)
มหำวิทยำลัยรังสิ ต 2555

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร
ปัจจุบัน
(พ.ศ.2556)

หลักสู ตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.2560)

ลำ
ศึกษำต่อ

10.00

10.00

10.00

6.00

6.00
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ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

4

อำจำรย์

นำงศศิพินท์ ศุภมนตรี บัว
พล

5

อำจำรย์

นำงภัทรวลัย เมืองทอง

6

อำจำรย์

นำงธนัสมัญญ์
เหลืองกิตติกอ้ ง

7

อำจำรย์

นำงสำวฐิตินนั ท์ อ้วนล่ำ

8

อำจำรย์

นำงเพชรไพลิน
พิบูลนิธิเกษม

ชื่ อ-สกุล

เลขทีบ่ ัตร
ประชาชน
3191292202053

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาทีจ่ บ

- พย.บ. มหำวิทยำลัยรังสิ ต 2546
- พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) มหำวิทยำลัยมหิดล
2553
1199799517022 - พย.บ. มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2553
- พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
2569
5150199004242 - พย.บ. คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 2534
-พย.ม. (กำรพยำบำลศึกษำ) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 2539
1199099370352 - พย.บ. มหำวิทยำลัยรังสิ ต 2554
- พย.ม. (สุ ขภำพจิตและจิตเวช) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 2558
3501500177504 - พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยำลัยมิชชัน,
2536
- พย.ม. (กำรพยำบำลสุ ขภำพจิตและจิตเวช)
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2520

ภาระงานสอน
(ชั่ว่มง/สั ปดาหส )
หลักสู ตร
ปัจจุบัน
(พ.ศ.2556)

หลักสู ตร
ปรับปรุง
(พ.ศ.2560)

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

-

10.00

-

10

