
37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 ศ.ดารุณ ี  จงอุดมการณ์ ศ. วท.บ. (พยาบาล)

วท.ม. (สรรีวทิยา) 
Ph.D. (Nursing)

การพยาบาล การพยาบาลเดก็และสตรี
, การพยาบาล สุขภาพ
ครอบครวั,
การดแูลจดัการปวด

มข. คณะพยาบาลศาสตร ์ 
โทร. 0 4320 2407, 
0 4320 2149,

2 ศ.อารวีรรณ กลัน่กลิน่ ศ. ค.บ. (พยาบาลศกึษา)
ค.ม. (นิเทศการศกึษาและ
พฒันาหลกัสตูร)
Ph.D. (Nursing)

การพยาบาล การศกึษาพยาบาล, การ
วจิยัเชงิคุณภาพ, การ
พยาบาลพื้นฐาน

มช. คณะพยาบาลศาสตร ์   
โทร. 0 5394 9100 ต่อ 
9016

3 ศ.เกษราวลัณ์  นิลวรางกรู ศ. วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ)์
พย.ม. (การพยาบาลชมุชน)
Ph.D. (Nursing)

การพยาบาล การพยาบาล จฬ. คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 2218 1128

4 ศ.พมิพพ์รรณ                
           ศลิปสุวรรณ

ศ. วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข)
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)์ 
ศษ.ด.(ประชากรศกึษา)

การพยาบาล
สาธารณสุข

การศกึษาดา้น
สาธารณสุข 
กลุ่มวยัแรงงานและ
ผูส้งูอายุ

มม. ภาควชิาการพยาบาล
สาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์
โทร. 0 2354 8542

Page 1 of 6 ข้อมลู ณ  5  กรกฎาคม 25641



37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
5 ศ.ประนอม  โอทกานนท์ ศ. วท.บ.(พยาบาล) 

ป.ผดุงครรภ ์
ค.บ.(มธัยมศกึษา) 
M.Sc. in Nursing 
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร)

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผูส้งูอายุ จฬ. เกษยีณ 40 ซอยน้อมจติร        
 บางซือ่ กรุงเทพฯ 
10800 
โทร. 0 2526 1108

6 ศ.วณีา  จรีะแพทย์ ศ.* ป.พยาบาลศาสตร ์      (การ
พยาบาลและ
การผดุงครรภ์)
Master of Science in 
Nursing(Nursing of the 
Developing Family)
Doctor of Nursing 
Science(Clinical Research 
Methodology)

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
สารสนเทศทางการ
พยาบาล 
และทางสุขภาพ

จฬ. คณะพยาบาลศาสตร ์
โทร.0 2218 1160
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37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
7 ศ.ศริพิร  จริวฒัน์กุล ศ. ค.บ.(การพยาบาลจติเวช)

ค.ม. (การบรหิารการพยาบาล)
Doctor of Philosophy 
(Medical Anthropology)
Certificate: Gender and 
Reproductive Health

พยาบาลศาสตร์ การวจิยัเชงิคุณภาพใน
วชิาชพีการพยาบาล

มข. คณะพยาบาลศาสตร ์
โทร. 0 4320 2407

8 ศ.ดาราวรรณ   ต๊ะปินตา ศ. ค.บ. (การสอนการพยาบาล
จติเวช)
ค.ม. (จติวทิยาการศกึษา) 
ค.ด. (จติวทิยาการศกึษา)

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลจติเวช,   
การปรบัพฤตกิรรมเพื่อ
การพยาบาลจติเวช, การ
ใหก้ารปรกึษาทาง
สุขภาพ, การพยาบาลผู้
ทีม่คีวามซมึเศรา้หรอื
พยายามฆ่าตวัตาย

มช. กลุ่มวชิาการพยาบาลจติ
เวช 
โทร. 0 5394 6013, 
0 5394 6063

9 ศ.วจิติร  ศรสีุพรรณ ศ. วท.บ.(พยาบาล) 
ค.บ.  
M.S.of Public Health
Doctor of Public Health

พยาบาลศาสตร์ การวจิยัทางการพยาบาล
 : หลกัการและแนวปฏบิตัิ

มช. เกษยีณ คณะพยาบาลศาสตร ์
ภาควชิาการพยาบาล
สาธารณสุข 
โทร. 0 5394 6080
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37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
10 ศ.วภิาดา  คุณาวกิตกิุล ศ. วท.บ. 

ค.ม.(การบรหิารการพยาบาล) 
D.Sci. in Nursing (Nursing 
Administration)

พยาบาลศาสตร์ การบรหิารการพยาบาล
และระบบบรกิารสุขภาพ,
 การจดัการดา้นคุณภาพ
และการพยาบาล, Health
 care policy Nursing 
Ethies

มช. ภาควชิาบรหิารการ
พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร ์   
โทร. 0 5394 5011, 
0 5394 5023

11 ศ.สุสณัหา   ยิ้มแยม้ ศ. วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ)์      
วท.ม. (การพยาบาลแมแ่ละ
เดก็)  
 Master of Health Science  
(Primary Health Care)   
Ph.D. (Women’s Health)

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

มช. คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 5394 5019     
ต่อ 9034
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37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
12 ศ.วารุณ ี ฟองแกว้ ศ. วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ)์

วท.ม.(พยาบาล)
M.Sc.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มช. ส านกัวชิาพยาบาล
ศาสตร ์ 
คณะพยาบาลศาสตร ์
โทร. 0 5394 9120

13 ศ.อะเคือ้   อุณหเลขกะ ศ. วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ)์
วท.ม. (วทิยาการระบาด) 
ปร.ด. (ระบาดวทิยา)

พยาบาลศาสตร์ โรคตดิเชือ้ระบาดวทิยา มช. คณะพยาบาลศาสตร ์  
โทร. 0 5394 5018     
 ต่อ 9028

14 ศ.มรรยาท  รุจวิชิชญ์ ศ. วท.บ. (พยาบาล) 
ค.ม. (การบรหิารการ
พยาบาล) 
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มธ. คณะพยาบาลศาสตร ์ 
โทร. 0 2986 9213 ต่อ 
7311

15 ศ.รุจา  ภู่ไพบูลย์ ศ. วท.บ.(พยาบาลและ 
ผดุงครรภ)์ 
M.S.(Parents and Child 
Nursing)
Ph.D.(Family Health Care 
Nursing)

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเดก็และ
วยัรุ่น

มม. คณะแพทยศาสตร ์    
ร.พ. รามาธบิด ี
ภาควชิาพยาบาลศาสตร ์
โทร. 0 2201 2013
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37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
16 ศ.สมจติ  หนุเจรญิกุล ศ. วท.บ.(พยาบาล) 

M.S. (Nursing) 
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ การดแูลตนเอง ,      
การพยาบาล

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์ ร.พ.
 รามาธบิด ี
ภาควชิาพยาบาลศาสตร ์
โทร. 0 2201 2013

17 ศ.เพชรน้อย  สงิหช์า่งชยั ศ. วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ)์
สส.ม.(วจิยัประชากรและ
สงัคม)
ปร.ด.(ประชากรศาสตร)์

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มอ. คณะพยาบาลศาสตร ์
โทร. 0 7428 6546

18 ศ.ศศธิร  พุมดวง ศ. วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ)์
พย.ม. (การพยาบาลบดิา
มารดา และเดก็)
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์ มอ. คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 7428 6422

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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