37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 ศ.ดารุณี จงอุดมการณ์

ตาแหน่ ง

2 ศ.อารีวรรณ กลั ่นกลิน่

ศ.

3 ศ.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

ศ.

4 ศ.พิมพ์พรรณ
ศิลปสุวรรณ

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (พยาบาล)
วท.ม. (สรีรวิทยา)
Ph.D. (Nursing)

สาขาวิ ชา
การพยาบาล

ค.บ. (พยาบาลศึกษา)
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร)
Ph.D. (Nursing)
วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์)
พย.ม. (การพยาบาลชุมชน)
Ph.D. (Nursing)
วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข)
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ศษ.ด.(ประชากรศึกษา)

การพยาบาล

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 4320 2407,
0 4320 2149,

สาขาเชี่ยวชาญ
การพยาบาลเด็กและสตรี
, การพยาบาล สุขภาพ
ครอบครัว,
การดูแลจัดการปวด
การศึกษาพยาบาล, การ
วิจยั เชิงคุณภาพ, การ
พยาบาลพื้นฐาน

ม/ส
มข.

มช.

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 5394 9100 ต่อ
9016

การพยาบาล

การพยาบาล

จฬ.

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 2218 1128

การพยาบาล
สาธารณสุข

การศึกษาด้าน
สาธารณสุข
กลุ่มวัยแรงงานและ
ผูส้ งู อายุ

มม.

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
โทร. 0 2354 8542
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 25641

37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
5 ศ.ประนอม โอทกานนท์

6 ศ.วีณา จีระแพทย์

คุณวุฒิ
ศ. วท.บ.(พยาบาล)
ป.ผดุงครรภ์
ค.บ.(มัธยมศึกษา)
M.Sc. in Nursing
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร)
ศ.* ป.พยาบาลศาสตร์
(การ
พยาบาลและ
การผดุงครรภ์)
Master of Science in
Nursing(Nursing of the
Developing Family)
Doctor of Nursing
Science(Clinical Research
Methodology)

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา
พยาบาลศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
การพยาบาลผูส้ งู อายุ

ม/ส
จฬ.

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์
สารสนเทศทางการ
พยาบาล
และทางสุขภาพ

จฬ.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ 40 ซอยน้อมจิตร
บางซือ่ กรุงเทพฯ
10800
โทร. 0 2526 1108

สถานภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร.0 2218 1160

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 25641

37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
7 ศ.ศิรพิ ร จิรวัฒน์กุล

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
ค.บ.(การพยาบาลจิตเวช)
ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)
Doctor of Philosophy
(Medical Anthropology)
Certificate: Gender and
Reproductive Health

สาขาวิ ชา
พยาบาลศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
การวิจยั เชิงคุณภาพใน
วิชาชีพการพยาบาล

ม/ส
มข.

8 ศ.ดาราวรรณ ต๊ะปิ นตา

ศ.

ค.บ. (การสอนการพยาบาล
จิตเวช)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลจิตเวช,
การปรับพฤติกรรมเพื่อ
การพยาบาลจิตเวช, การ
ให้การปรึกษาทาง
สุขภาพ, การพยาบาลผู้
ทีม่ คี วามซึมเศร้าหรือ
พยายามฆ่าตัวตาย

มช.

9 ศ.วิจติ ร ศรีสุพรรณ

ศ.

วท.บ.(พยาบาล)
ค.บ.
M.S.of Public Health
Doctor of Public Health

พยาบาลศาสตร์

การวิจยั ทางการพยาบาล
: หลักการและแนวปฏิบตั ิ

มช.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 4320 2407

กลุ่มวิชาการพยาบาลจิต
เวช
โทร. 0 5394 6013,
0 5394 6063

เกษียณ คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
โทร. 0 5394 6080

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 25641

37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
10 ศ.วิภาดา คุณาวิกติกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

วท.บ.
ค.ม.(การบริหารการพยาบาล)
D.Sci. in Nursing (Nursing
Administration)

11 ศ.สุสณ
ั หา ยิ้มแย้ม

ศ.

วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์)
วท.ม. (การพยาบาลแม่และ
เด็ก)
Master of Health Science
(Primary Health Care)
Ph.D. (Women’s Health)

สาขาวิ ชา
พยาบาลศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
การบริหารการพยาบาล
และระบบบริการสุขภาพ,
การจัดการด้านคุณภาพ
และการพยาบาล, Health
care policy Nursing
Ethies

ม/ส
มช.

พยาบาลศาสตร์

Maternal and Child
Nursing, Breastfeeding,
Infection Control
Nursing, Women's
Health, Health Human
Rights

มช.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาบริหารการ
พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 5394 5011,
0 5394 5023

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 5394 5019
ต่อ 9034

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 25641

37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
12 ศ.วารุณี ฟองแก้ว

ตาแหน่ ง

ศ.

13 ศ.อะเคือ้ อุณหเลขกะ

ศ.

14 ศ.มรรยาท รุจวิ ชิ ชญ์

ศ.

15 ศ.รุจา ภู่ไพบูลย์

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม.(พยาบาล)
M.Sc.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)

สาขาวิ ชา
พยาบาลศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
พยาบาลศาสตร์

ม/ส
มช.

วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์)
วท.ม. (วิทยาการระบาด)
ปร.ด. (ระบาดวิทยา)
วท.บ. (พยาบาล)
ค.ม. (การบริหารการ
พยาบาล)
Ph.D. (Nursing)
วท.บ.(พยาบาลและ
ผดุงครรภ์)
M.S.(Parents and Child
Nursing)
Ph.D.(Family Health Care
Nursing)

พยาบาลศาสตร์

โรคติดเชือ้ ระบาดวิทยา

มช.

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 5394 5018
ต่อ 9028

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

มธ.

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 2986 9213 ต่อ
7311

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ร.พ. รามาธิบดี
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 2201 2013
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
สานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 5394 9120

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 25641

37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
16 ศ.สมจิต หนุ เจริญกุล

คุณวุฒิ
วท.บ.(พยาบาล)
M.S. (Nursing)
Ph.D. (Nursing)

สาขาวิ ชา
พยาบาลศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
การดูแลตนเอง ,
การพยาบาล

ม/ส
มม.

วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)
สส.ม.(วิจยั ประชากรและ
สังคม)
ปร.ด.(ประชากรศาสตร์)

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

มอ.

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 7428 6546

วท.บ. (พยาบาลและผดุง
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
ครรภ์)
พย.ม. (การพยาบาลบิดา
มารดา และเด็ก)
Ph.D. (Nursing)
ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง

มอ.

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 7428 6422

ตาแหน่ ง

ศ.

17 ศ.เพชรน้อย สิงห์ชา่ งชัย

ศ.

18 ศ.ศศิธร พุมดวง

ศ.

หมายเหตุ
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.
รามาธิบดี
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 2201 2013

สถานภาพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 25641

