
 

 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
จ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย ์
    อำจำรยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
)ช่ัว่มง/สัปดาหส(  

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ .ศ. 2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ .ศ. 2560) 
1 ผูช่้วย

ศำสตรำจำรย ์
 

 

นำงสำววำรินทร์  
บินโฮเซ็น  
(สำขำวชิำกำรพยำบำลผูใ้หญ่
และผูสู้งอำย)ุ 
 

3100903955362 - วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ)์  
เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหำวทิยำลยัมหิดล 2527 

- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์) มหำวทิยำลยัมหิดล 
2536 

- พย.ด. มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 2546 

0.99 0.99 

2 ผูช่้วย
ศำสตรำจำรย ์

 

นำงนิภำ กิมสูงเนิน 
(สำขำวชิำกำรพยำบำล
อนำมยัชุมชน) 
 
 

3729299015202 

 

-  ประกำศนียบตัรพยำบำลและผดุงครรภ์ 
ขั้นสูง วทิยำลยัพยำบำลนครรำชสีมำ  2527 

-  ส.บ. (บริหำรโรงพยำบำล) 
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  2520 

-  วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์) วิชำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุข  มหำวทิยำลยัมหิดล 2532 

- ส.ด. (พยำบำลสำธำรณสุข) 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2543 

0.99 0.99 

3 อำจำรย ์
 

ร.อ.หญิง เบญจวรรณ  
คลำ้ยทบัทิม 
(สำขำวชิำกำรพยำบำลมำรดำ 
ทำรก และกำรผดุงครรภ)์ 

3192999103222 - พย.บ. วทิยำลยัพยำบำลทหำรอำกำศ  2540 
- พย.ม. (กำรผดุงครรภข์ั้นสูง) 
มหำวทิยำลยัมหิดล  2558 

 

19.99  19.99  
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
)ช่ัว่มง/สัปดาหส(  

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ .ศ. 2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ .ศ. 2560) 
2 อำจำรย ์ นำงสำวดวงใจ  

ลิมตโสภณ 
(สำขำวชิำกำรพยำบำลเด็ก
และวยัรุ่น) 

2199699973597 - วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ)์  
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2527 

-  กศ.ม. (จิตวทิยำพฒันำกำร)  
มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2530 

19.99 19.99 

5 อำจำรย ์
 

นำงโกสุม  เศรษฐำวงศ ์
(สำขำวชิำกำรพยำบำล
สุขภำพจิตและจิตเวช) 

3191299116002 

 

-  วท.บ. (พยำบำล) มหำวทิยำลยัมหิดล 2523  
-  ประกำศนียบตัรพยำบำลและผดุงครรภช์ั้นหน่ึง 
วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ 2510 

-  ค.ม. (กำรบริหำรกำรพยำบำล) จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 2531 

8.00 8.00 
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อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร 
    (1) สำขำวชิำกำรพยำบำลผูใ้หญ่และผูสู้งอำย ุ

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

1 ผูช่้วย 
ศำสตรำจำรย ์

 

นำงสำวอ ำภำพร  
นำมวงศพ์รหม 
 
 

5129999000525 

 
 

- วท.บ. (พยำบำล) มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2519 
- ประกำศนียบตัรวชิำผดุงครรภแ์ละอนำมยั 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2519 
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์) มหำวทิยำลยัมหิดล 
2523   
- Ph.D. (Nursing) The University of Texas at 
Austin, U.S.A., 2539. 

3.00 3.00 

2 ผูช่้วย 
ศำสตรำจำรย ์

 

นำงน ้ำออ้ย ภกัดีวงศ ์
 
 

3102002712917 

 

- วท.บ. (พยำบำล) เกียรตินิยมอนัดบั 1 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2524 
- วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์) วชิำเอก 
โภชนวทิยำ มหำวทิยำลยัมหิดล 2529 
- ส.ด. (กำรพยำบำลสำธำรณสุข) 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2544 
 
 
 
 

6.00 6.00 



 4 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

3 ผูช่้วย 
ศำสตรำจำรย ์

 

นำงรัชนี นำมจนัทรำ 3100700378301 - วท.บ. (พยำบำล) มหำวทิยำลยัมหิดล 2523 
- วท.ม. (สรีรวทิยำ) จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
2527 
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์) มหำวทิยำลยัมหิดล 
2535 
- พย.ด. มหำวทิยำลยัมหิดล 2546 

6.00 6.00 

4 ผูช่้วย
ศำสตรำจำรย ์

 

นำงสำววำรินทร์ บินโฮเซ็น 
 
 

3100903955362 - วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ)์ 
เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหำวทิยำลยัมหิดล 2527 
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์) 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2536 
- พย.ด. มหำวทิยำลยัเชียงใหม่  2546 

9.00 9.00 

5 รองศำสตรำจำรย ์ นำงสำวสมคิด โพธ์ิชนะพนัธ์ุ 
 
 
 

3100601965314 - วท.บ. (พยำบำล) มหำวทิยำลยัมหิดล 2518 
- ประกำศนียบตัรผดุงครรภแ์ละอนำมยั 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2518 
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์) มหำวทิยำลยัมหิดล 
2525 
 
 

9.00 9.00 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

6 อำจำรย ์ นำงสำวมนพร ชำติช ำนิ 3271291562733 - พย.บ. มหำวทิยำลยัรังสิต 2540 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้หญ่) มหำวทิยำลยัรังสิต 
2549 
- Ph.D. (Care Sciences), Malardalen University, 
Sweden, 2559 

10.00 10.00 

7 อำจำรย ์ นำงสำวอรทยั  
เหรียญทิพยะสกุล 
 

3199299512779 

 

- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ)์  
มหำวทิยำลยัมหิดล 2529 
- วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์) วชิำเอกโภชน
ศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหิดล 2537 

10.00 10.00 

8 อำจำรย ์ นำงสำวนวรัตน์ โกมลวภิำต 
 

3509900918525 

 

- พย.บ. มหำวทิยำลยัรังสิต 2534 
- พย.ม. (กำรจดักำรกำรพยำบำล) มหำวทิยำลยั
รังสิต 2553 

7.00 7.00 

9 อำจำรย ์ นำงวลิำวลัย ์อุดมกำรเกษตร 3160101206023 - พย.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2548 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้หญ่) 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2552 
 
 
 

10.00 10.00 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

10 อำจำรย ์ นำงสำวทิวำพร พงษม์ำรุทยั 
 

3529900071034 - วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ)์ 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 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 

6.00 6.00 

11 อำจำรย ์ นำงสำวแสงรวี มณีศรี 
 

5330100011835 

 
 

- พย.บ. วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีรำชบุรี 
2548 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้หญ่) มหำวทิยำลยัมหิดล 
2553 

10.00 10.00 

12 อำจำรย ์ นำงอำทิตยำ สุวรรณ์ 
 

3510101226748 

 

- พย.บ. มหำวทิยำลยัพำยพั 2546 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้หญ่) 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 2551 
 
 
 
 

10.00 10.00 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

13 อำจำรย ์ นำงนนัธิดำ พนัธุศำสตร์ 3429900051182 - พย.บ. มหำวทิยำลยัรังสิต 2537 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้หญ่) มหำวทิยำลยัรังสิต 
2550 

3.00 6.00 

14 อำจำรย ์ นำงนิภำดำ ธำรีเพียร 3140100086938 
 

- พย.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
มหำวทิยำลยับูรพำ 2546 
- วท.ม. (พยำบำลสำธำรณสุข) 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2552 

10.00 10.00 

15 อำจำรย ์ นำงสำวอุษำ วงษอ์นนัต์ 3341600012592 
 

- พย.บ. วทิยำลยัพยำบำลทหำรอำกำศ 2548 
- วท.ม. (จิตวทิยำชุมชน) 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 2551 

10.00 10.00 

16 อำจำรย ์ นำงสุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค 3341600012592 
 

- วท.บ. (พยำบำล) มหำวทิยำลยัมหิดล 2524 
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์)  มหำวทิยำลยัมหิดล 
2535 
- รอ.ม. (กำรจดักำรภำครัฐและภำคเอกชน) 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 2550 

6.00 10.00 

17 อำจำรย ์ นำงกนกวรรณ สวำ่งศรี 1436600014981 - พย.บ. มหำวทิยำลยัรังสิต 2553 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้หญ่) มหำวทิยำลยัรังสิต 
2559 
 

ลำ 
ศึกษำต่อ 

10.00 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

18 อำจำรย ์ นำงสำวนปภชั ทองค ำวงศ ์ 3420100515887 - พย.บ. มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2547 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูสู้งอำยุ) 
 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2556 

10.00 10.00 

19 อำจำรย ์ นำงสำวอรชร บุติพนัดำ 3350700140583 - พย.บ. มหำวทิยำลยัมหิดล 2547 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้หญ่) มหำวทิยำลยัมหิดล 
2553 

10.00 10.00 

20 รองศำสตรำจำรย ์ นำงปรำงคทิ์พย ์อุจะรัตน 
 
 

3299900525516 - วท.บ. (พยำบำล) มหำวทิยำลยัมหิดล 2529 
- ค.ม. (บริหำรกำรพยำบำล) จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 2525 

- 10.00 

21 ผูช่้วย
ศำสตรำจำรย ์

นำงนภำภรณ์ กวำงทอง  5100200048295 - ประกำศนียบตัรพยำบำลอนำมยัและผดุงครรภ ์
วทิยำลยัพยำบำลเก้ือกำรุณย ์ 2519  
- ศ.บ. มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2525 
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์) มหำวทิยำลยัมหิดล 
2533 

- 9.00 
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 (2) สำขำวชิำกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและกำรผดุงครรภ์ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

22 อำจำรย ์ นำงสุภำงคพ์ิมพ ์ 
รัตตสัมพนัธ์ 
 

3929900258513 

 

- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ)์
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 2527 
- วท.ม. (สรีรวทิยำ) จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
2532 
- ปร.ด. (กำรพยำบำล)  
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 2551 

9.00 9.00 

23 อำจำรย ์ วำ่ท่ี ร.ต.อ.หญิง ปำริชำติ  
เทวพิทกัษ ์
 

3399191512102 

 

- พย.บ. วทิยำลยัพยำบำลต ำรวจ 2532 
-  ศศ.ม. (เทคโนโลยกีำรศึกษำ) 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 2547 
- ศศด. (กำรวจิยัและประเมินผลกำรศึกษำ) 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 2557 

10.00 10.00 

24 อำจำรย ์ นำงสำวมยรัุตน์ รักเกียรต์ิ 
 

3629900222783 

 

- พย.บ. มหำวทิยำลยัมหิดล 2538 
- วท.ม. (สรีรวทิยำ) มหำวทิยำลยัมหิดล 2550 

10.00 10.00 

25 อำจำรย ์ นำงมำณี นำ้คณำคุปต ์ 3319099212295 - พย.บ. วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี 
2547 
- พย.ม. (กำรผดุงครรภข์ั้นสูง) 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 2554 

10.00 10.00 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

26 อำจำรย ์ นำงสำวธญัญำรัตน์  
กุลณีจิตตเ์มธี 

3191999107292 - พย.บ. มหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2545 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูใ้หญ่) มหำวทิยำลยัรังสิต 
2553 

10.00 10.00 

27 อำจำรย ์ นำงทิพวรรณ์ เอ่ียมเจริญ 3261399929012 - พย.บ. วทิยำลยัพยำบำลทหำรอำกำศ 2547 
- พย.ม. สำขำกำรพยำบำลผูใ้หญ่ มหำวทิยำลยั
รังสิต 2557 

10.00 10.00 

28 อำจำรย ์ นำงคชำรัตน์ ปรีชล 3369599060393 - พย.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีชยันำท 2550 
- พย.ม. (กำรพยำบำลผูสู้งอำยุ) 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2556 

10.00 10.00 

29 อำจำรย ์ ร.อ.หญิง เบญจวรรณ  
คลำ้ยทบัทิม 
 

3192999103222 - พย.บ. วทิยำลยัพยำบำลทหำรอำกำศ 2540 
- พย.ม. (กำรผดุงครรภข์ั้นสูง) 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2558 

10.00 10.00 
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 (3) สำขำวชิำกำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

30 ผูช่้วย
ศำสตรำจำรย ์

 

นำงเกศรำ เสนงำม 
 
 

3119900484057 

 

- วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ)์ 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2520 

- วท.ม. (อำยุรศำสตร์เขตร้อน) 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2526 

- Doctor of Philosophy (Nursing) 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 2550 

9.00 9.00 

31 อำจำรย ์ นำงสุทธดำ ตั้งอยูดี่ 3560300069936 - พย.บ. มหำวทิยำลยันเรศวร 2546 
- พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) คณะแพทยศำสตร์ 
โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล 2569 

10.00 10.00 

32 อำจำรย ์ นำงสำวดวงใจ ลิมตโสภณ 2199699973597 - วท.บ. (พยำบำลและผดุงครรภ)์  
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล 
รำมำธิบดี มหำวทิยำลยัมหิดล 2527 
- กศ.ม. (จิตวทิยำพฒันำกำร) มหำวทิยำลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 2539 

10.00 10.00 

33 อำจำรย ์ นำงสำววมิลวลัย ์วโรฬำร 3192191962507 - อนุปริญญำพยำบำลและผดุงครรภช์ั้นหน่ึง 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2518 
- วท.บ. (พยำบำล) มหำวทิยำลยัมหิดล 2527 
- วท.ม. (พยำบำลศำสตร์) มหำวทิยำลยัมหิดล 

9.00 9.00 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

2535 
 
  (4) สำขำวชิำกำรพยำบำลอนำมยัชุมชน 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

34 อำจำรย ์ นำงปรำณี ทดัศรี 
 
 

4100500011623 - อนุปริญญำวชิำพยำบำลและอนำมยั วิทยำลยั
พยำบำลสภำกำชำดไทย 2517 
- ประกำศนียบตัรผดุงครรภ ์ 
วทิยำลยัพยำบำลสภำกำชำดไทย 2517 
- วท.บ. (พยำบำลสำธำรณสุข)
มหำวทิยำลยัมหิดล 2521 
- M.A. (Nursing Studies) Massey University, 
New Zealand., 2530 

6.00 6.00 

35 ผูช่้วย
ศำสตรำจำรย ์

 

นำงวมิลรัตน์ บุญเสถียร 3409900655070 
 

- วท.บ. (พยำบำล)  
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2529 
- ประกำศนียบตัรผดุงครรภช์ั้นหน่ึง 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2529 

6.00 6.00 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

- วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์) สำขำวชิำเอกโรค
ติดเช้ือ มหำวทิยำลยัมหิดล 2534 
- Ph.D. in Care Science, Malmo University, 
Sweden. 2559 

36 อำจำรย ์ นำงสำวศุภรัตน์  
แป้นโพธ์ิกลำง 

3649900100483 - พย.บ. มหำวทิยำลยัรังสิต 2545 
- พย.ม. (กำรพยำบำลเวชปฏิบติัชุมชน) 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น 2555 

7.00 7.00 

37 อำจำรย ์ นำงสำวผอ่งพรรณ จนัธนะ
สมบติั 

3309900638141 
 

- ประกำศนียบตัรพยำบำลและผดุงครรภช์ั้นสูง 
วทิยำลยัพยำบำลนครรำชสีมำ 2511 
- BSN. Pacific Western University, California, 
USA., 2540 
 
- พย.ม. (กำรจดักำรกำรพยำบำล) มหำวทิยำลยั
รังสิต 2552 
- Certificate Program in Human Resource 
Development and Organization Development, 
NIDA. Thailand, 2547 

6.00 6.00 

38 ผูช่้วย
ศำสตรำจำรย ์

 

นำงนิภำ กิมสูงเนิน 
 
 

3729299015202 

 

- ประกำศนียบตัรพยำบำลและผดุงครรภช์ั้นสูง 
วทิยำลยัพยำบำล นครรำชสีมำ 2527 
- ส.บ. (บริหำรโรงพยำบำล) 

9.00 9.00 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 2529 
- วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์) วชิำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุข มหำวทิยำลยัมหิดล 2534 
- ส.ด. (กำรพยำบำลสำธำรณสุข) 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2543 

39 อำจำรย ์ นำงปริยำภรณ์ มณีแดง 
 

3540400205700 

 

- พย.บ. มหำวทิยำลยัมหิดล 2545 
- วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์) สำขำวชิำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุข มหำวทิยำลยัมหิดล 2550 
 

10.00 10.00 

40 อำจำรย ์ นำงสำวยภุำพร นำคกล้ิง 3900700368937 - พย.บ. มหำวทิยำลยัมหิดล 2549  
- วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์) สำขำวชิำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุข มหำวทิยำลยัมหิดล 2555  

10.00 10.00 

21 อำจำรย ์ นำงสุวรีย ์เพชรแต่ง 3739599630309 - พย.บ. วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี 
2549 
- วท.ม. (สำธำรณสุขศำสตร์) สำขำวชิำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุข มหำวทิยำลยัมหิดล 2555 

10.00 10.00 

42 อำจำรย ์ ร.อ.หญิง รมยธ์นิกำ   
ฝ่ำยหม่ืนไวย ์

3209399962250 - พย.บ. วทิยำลยัพยำบำลทหำรอำกำศ 2546 
- ศศ.ม. (สังคมศำสตร์กำรแพทยแ์ละ
สำธำรณสุข) มหำวทิยำลยัมหิดล 2553 

10.00 10.00 
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  (5) สำขำวชิำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

43 อำจำรย ์ นำงวชัรินทร์ วฒิุรณฤทธ์ิ 
 

5100799011193 

 

- พย.บ. วทิยำลยัพยำบำล 
สภำกำชำดไทย 2532 
- พย.ม. (สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช) 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 2541 
- พย.ด. จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2557 

7.00 7.00 

44 อำจำรย ์ นำงโกสุม เศรษฐำวงศ ์ 3191299116002 

 

- วท.บ. (พยำบำล) มหำวทิยำลยัมหิดล 2523  
- ประกำศนียบตัรพยำบำลและผดุงครรภ์
ชั้นหน่ึง วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี 
กรุงเทพ 2519 
-  ค.ม. (กำรบริหำรกำรพยำบำล) 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2531 

8.00 8.00 

45 อำจำรย ์ นำงสำวรำตรี ทองย ู
 

3501100032444 

 

- พย.บ. วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี
เชียงใหม่ 2547 
- พย.ม. (สุขภำพจิตและจิตเวช) 
มหำวทิยำลยัมหิดล 2553 
 

10.00 10.00 
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อำจำรยป์ระจ ำ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

1 อำจำรย ์ นำยณฐัพล ยวุนิช 1436600014981 - พย.บ. มหำวทิยำลยัรังสิต 2550 
- Master of Science (Caring Science with 
Specialization in Nursing), Malardalen 
University, Sweden, 2555 
- Ph.D. (Care Sciences), Malardalen 
University, Sweden, 2016. 

ลำ 
ศึกษำต่อ 

10.00 

2 อำจำรย ์ นำงภทัรวดี ผลโภค 
 
 

3120101463182 

 

- ประกำศนียบตัรพยำบำลและผดุงครรภ์
ชั้นสูง วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ 
2530 
- พบ.ม. (พฒันำสังคม) สถำบนับณัฑิตพฒันบ
ริหำรศำสตร์ 2541 

10.00 10.00 

3 อำจำรย ์ นำงจุฬำ ยนัตพร 3120099250071 - พย.บ. มหำวทิยำลยัมหิดล 2524 
- ประกำศนียบตัร (กำรพยำบำลเฉพำะทำง
ผูสู้งอำย)ุ มหำวทิยำลยัมหิดล 2529 
- ประกำศนียบตัร (กำรพยำบำลเวชปฏิบติั
ทำรกแรกเกิด) มหำวทิยำลยัมหิดล 2538 
- พย.ม. (กำรจดักำรกำรพยำบำล) 
มหำวทิยำลยัรังสิต 2555 

6.00 6.00 



 17 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกุล 

เลขทีบ่ัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวทิยาลัย 

ปีการศึกษาทีจ่บ 

ภาระงานสอน 
(ช่ัว่มง/สัปดาหส) 

หลกัสูตร 
ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2556) 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

(พ.ศ.2560) 

4 อำจำรย ์ นำงศศิพินท ์ศุภมนตรี บวั
พล 

3191292202053 - พย.บ. มหำวทิยำลยัรังสิต 2546 
- พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) มหำวทิยำลยัมหิดล 
2553 

10.00 10.00 

5 อำจำรย ์ นำงภทัรวลยั เมืองทอง 1199799517022 - พย.บ. มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2553 
- พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) คณะแพทยศำสตร์ 
โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล 
2569 

10.00 10.00 

6 อำจำรย ์ นำงธนสัมญัญ ์ 
เหลืองกิตติกอ้ง 

5150199004242 - พย.บ. คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบดี มหำวทิยำลยัมหิดล 2534  
-พย.ม. (กำรพยำบำลศึกษำ) จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 2539 

10.00 10.00 

7 อำจำรย ์ นำงสำวฐิตินนัท ์อว้นล ่ำ 1199099370352 - พย.บ. มหำวทิยำลยัรังสิต 2554 
- พย.ม. (สุขภำพจิตและจิตเวช) จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 2558 

- 10.00 

8 อำจำรย ์ นำงเพชรไพลิน  
พิบูลนิธิเกษม 

3501500177504 - พย.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) วทิยำลยัมิชชนั, 
2536 
- พย.ม. (กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช)  
มหำวทิยำลยัมหิดล,  2520 

- 10 

 



 

 

 


