1

รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

1

รศ.ดร. สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

คณบดี

2

รศ.พัชรี ตันศิริ

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

3

ผศ.อรุณ นุรักษ์เข

-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

4

5

6

7
8

วุฒิการศึกษา
- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มศว.
ประสานมิตร
- กศ.ม.(การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา) มศว.
ประสานมิตร
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
- คม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คบ.(พยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คม.(บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
รศ.เรณู อาจสาลี
-รองคณบดี - วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
-หัวหน้า
ศัลยศาสตร์) มหิดล
สาขาวิชาผู้ใหญ่ - วท.บ.(สุขศึกษา) มหิดล
และผู้สูงอายุ
รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ
หัวหน้า
- วท.ม.(อนามัยครอบครัว) มหิดล
สาขาวิชาการ - วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
พยาบาล - อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มหิดล
มารดา และ
ทารก
รศ.ปิญากรณ์ ชุตังกร
หัวหน้าสาขาวิ - คม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขาการ
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
พยาบาล - ประกาศนียบัตรหลังปริญญาโทการวิจัยเชิง
สุขภาพจิต คุณภาพ ขอนแก่น
และจิตเวช - ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิต และจิต
เวช Texas University, USA
รศ.วิรัตน์ ตั้งใจรบ
อาจารย์ - กศม. (วัดผล) มศว.
ประจา
- วทบ.พยาบาล มหิดล
รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล หัวหน้าสาขา - วท.ม สาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
วิชาพยาบาล - วท.บ พยาบาลสาธารณสุข มหิดล
ชุมชน

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4521098632
23 ธ.ค. 2560

4511014086
23 ธ.ค. 2560
4511026164
23 ธ.ค. 2560
4511010853
23 ธ.ค. 2560
4511007943
23 ธ.ค. 2560

4521024555
23 ธ.ค. 2560

4511002514
23 ธ.ค. 2560
4511004973
23 ธ.ค. 2560
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รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

9

ผศ.มยุรี แก้วจันทร์

อาจารย์
ประจา

10

ผศ.ใจรัตน์ ศุภกุล

อาจารย์
ประจา

11

ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์

12

ผศ.สมศรี ประเสริฐวงศ์

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

13

ผศ. สมศรี ดาวฉาย

อาจารย์
ประจา

14

ผศ.สมองค์ วังศรี

อาจารย์
ประจา

15

ผศ.อัญชลี นวลคล้าย

อาจารย์
ประจา

16

ผศ.อารี สุจิมนัสกุล

อาจารย์
ประจา

วุฒิการศึกษา
- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ศัลยศาสตร์ มหิดล
- ค.บ. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ศัลยศาสตร์) มหิดล
- วท.บ.(สุขศึกษา) ม.มหิดล
- ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน) เกษตรศาสตร์
- วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
- M.Sc. (Child Development) Redford
University, USA.
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
- คบ. (การสอนมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-วท.ม (สรีรวิทยาลัย) ม.มหิดล
-วท.บ (พยาบาล) ม.เชียงใหม่
-ป.การพยาบาลผดุงครรภ์ มหิดล
-อบรม (ดูงาน) เรื่องเครื่องมือแพทย์ Purdue
University USA.
- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์) มหิดล
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
- วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) มหิดล
- วท.บ.(สาธารณสุขศาตร์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์
มหิดล
- คม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
451100996
23 ธ.ค. 2560
4521061150
23 ธ.ค. 2560
4511082750
23 ธ.ค. 2560
4511019270
23 ธ.ค. 2560

5411230440
31 ก.ค. 2559

4511010853
23 ธ.ค. 2560
3411000412
23 ธ.ค. 2560
4511043822
23 ธ.ค. 2560
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รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ลาดับ
17
18

19

20

21
22
23

24

นาม

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

อาจารย์ประจา - ปริญญาโทบริหารสาธารณสุขศาสตร์ มสธ.
- กศม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
อาจารย์กรรณิการ์ ไชยสิทธิ์สงวน อาจารย์ประจา - ศศ.ม. (พันธุศาสตร์ทางการแพทย์) มหิดล
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปะการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ขนิษฐา สวรรณกุล
อาจารย์ประจา - วท.ม.(โภชนศาสตร์) มหิดล
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์จันทร์รัศม์ ไตรย์ปักษ์ อาจารย์ประจา - พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- กศ.บ.(พยาบาล) มศว.
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย วพบกรุงเทพ
อาจารย์ จารีศรี กุลศิริปัญโน
อาจารย์ประจา - ปริญญาเอกบริหารการศึกษา เวสเทิร์น
- พย.ม.(สาขาแม่และเด็ก) บูรพา
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล บูรพา
อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปรีชากุล
อาจารย์ประจา - กศม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
อาจารย์ชูขวัญ ปิ่นสากล
หัวหน้า
- วท.ม(พยาบาลแม่และเด็ก) ม.มหิดล
สาขาวิชาการ - วท.บ. (สาธารณสุขศาตร์) ม.มหิดล
พยาบาลเด็ก - อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย ม.มหิดล
และวัยรุ่น - อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ม.มหิดล
อาจารย์ ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ อาจารย์ประจา - ปริญญาเอกบริหารการศึกษา เวสเทิร์น
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบ
สุขภาพ) หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) ม.จุฬาฯ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ

อาจารย์กนกวรรณ ศัทรากุล

4511002263
23 ธ.ค. 2560
4511048778
23 ธ.ค. 2560
4511060093
23 ธ.ค. 2560

4511085927
23 ธ.ค. 2560
4711108911
30 มี.ค 2562
4511006452
23 ธ.ค. 2560
4511060612
23 ธ.ค. 2560

4

รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

24

อาจารย์ ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์

อาจารย์
ประจา

25

อาจารย์ธนิดา คงสมัย

26

อาจารย์มยุรี เชาวนปรีชา

27

อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ

28

อาจารย์นันทภัค รานไพร

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

29

อาจารย์รัชมล คติการ

30

อาจารย์วาสนา สุวรรณรัศมี

31

อาจารย์ดร สุมาลี ชาแสน

- ปริญญาเอกบริหารการศึกษา เวสเทิร์น
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) ม.จุฬาฯ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- พย.ม.(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์) ม. มหิดล
- พย.บ. มหิดล
- สส.ม. เวสเทิร์น
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- กศ.ม จิตวิทยาพัฒนาการ มศว.
- พย.บ มสธ.
- ศศ.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พระจอมเกล้า
- วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) สงขลานครินทร์
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล
จิตเวชศาสตร์ สถาบันกัลยาณิวัฒนา
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอนทางการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พย.ม ขอนแก่น
- พย.บ เชียงใหม่
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหิดล
- พย.บ สยาม
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปะการสอนทางการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาล
ทหารเรือ
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปะการสอนทางการ
พยาบาล มศว.

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4511060612
23 ธ.ค. 2560

4511029956
23 ธ.ค. 2560
4511002612
23 ธ.ค. 2560
461084793
23 ก.พ. 2560
4411164770
13 ส.ค 2561

5411035130
23 ธ.ค. 2560
4311515148
23 ธ.ค. 2560
4511050399
23 ธ.ค. 2560
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รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

32

อาจารย์เสงี่ยม สารบันฑิตกุล

33

อาจารย์อุไรวรรณ ซินมุก

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

34

อาจารย์ปรีชา สร้อยสน

35

อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี

36

อาจารย์อัมพร สัจจวีรวรรณ

อาจารย์
ประจา

37

อาจารย์ธนันณ์ภรณ์ หิรัญพิศ

38

อาจารย์ณัฏฐ์ฉวี อ๊อกซู

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

วุฒิการศึกษา
- ศศม. ขอนแก่น
- พย.บ ขอนแก่น
- วท.ม.(โภชนศาสตร์) มหิดล
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติ) บูรพา
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) บูรพา
-วท.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- พย.บ เกียรตินิยมอัน 2 ราชธานี
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การ
พยาบาลห้องสวนหัวใจและการตรวจรักษาพิเศษ
สถาบันโรคทรวงอก
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาล ผู้ปว่ ยที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต
แพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปะการสอนทางการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.ม (ประชากรศาสตร์) มหิดล
- พย.บ ราชบุรี
- กศม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- พย.ม.การจัดการพยาบาล รังสิต
- วทบ. (พยาบาลศาสตร์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาโรคหัวใจ
และทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปะการสอนทางการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่
ใบอนุญาต/วัน
หมดอายุ
4511007943
23 ธ.ค. 2560
5321220458
18 ก.ค. 2558
4811171850
27 พ.ย. 2558
5011200861
25 มี.ค.2560

4511002037
23 ธ.ค. 2560
4511058216
23 ธ.ค. 2560
5611054466
4 มี.ค. 2561
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รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

1

รศ.ดร. สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

คณบดี

2

3
4
5

6
7
8

วุฒิการศึกษา

- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มศว.
ประสานมิตร
- กศ.ม.(การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา)
มศว.ประสานมิตร
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
รศ.เรณู อาจสาลี
-รองคณบดี
- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ฝ่ายวิชาการ ศัลยศาสตร์) มหิดล
-หัวหน้าสาขาวิชา - วท.บ.(สุขศึกษา) มหิดล
ผู้ใหญ่และสูงอายุ
ผศ.อรุณ นุรักษ์เข
-รองคณบดี
- คม.(บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์
ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ
หัวหน้าสาขาวิชา - วท.ม.(อนามัยครอบครัว) มหิดล
การพยาบาล - วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
มารดา และทารก - อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มหิดล
รศ.ปิญากรณ์ ชุตังกร
หัวหน้าสาขาวิขา - คม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
การพยาบาล
มหาวิทยาลัย
สุขภาพจิต และ - วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
จิตเวช
- ประกาศนียบัตรหลังปริญญาโทการวิจัยเชิง
คุณภาพ ขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิต และ
จิตเวช Texas University, USA
รศ.วิรัตน์ ตั้งใจรบ
อาจารย์ประจา - กศม. (วัดผล) มศว.
- วทบ.พยาบาล มหิดล
รศ.พัชรี ตันศิริ
อาจารย์ประจา - คม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คบ.(พยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล หัวหน้าสาขาวิชา - วท.ม สาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
การพยาบาลชุมชน - วท.บ พยาบาลสาธารณสุข มหิดล

เลขที่
ใบอนุญาต/วัน
หมดอายุ
4521098632
23 ธ.ค. 2560

4511010853
23 ธ.ค. 2560
4511026164
23 ธ.ค. 2560
4511007943
23 ธ.ค. 2560
4521024555
23 ธ.ค. 2560

4511002514
23 ธ.ค. 2560
4511014086
23 ธ.ค. 2560
4511004973
23 ธ.ค. 2560

7

รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ลาดับ

นาม

9

ผศ.มยุรี แก้วจันทร์

10

ผศ.ใจรัตน์ ศุภกุล

11

ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์

12

ผศ.สมศรี ประเสริฐวงศ์

13

ผศ. สมศรี ดาวฉาย

14

ผศ.สมองค์ วังศรี

15

ผศ.อัญชลี นวลคล้าย

16

ผศ.อารี สุจิมนัสกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

อาจารย์ - วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ประจา ศัลยศาสตร์ มหิดล
- ค.บ. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ - วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ประจา ศัลยศาสตร์) มหิดล
- วท.บ.(สุขศึกษา) ม.มหิดล
อาจารย์ - ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน) เกษตรศาสตร์
ประจา - วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
อาจารย์ - M.Sc. (Child Development) Redford
ประจา University, USA.
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
- คบ. (การสอนมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ -วท.ม (สรีรวิทยาลัย) ม.มหิดล
ประจา -วท.บ (พยาบาล) ม.เชียงใหม่
-ป.การพยาบาลผดุงครรภ์ มหิดล
-อบรม (ดูงาน) เรื่องเครื่องมือแพทย์ Purdue
University USA.
อาจารย์ - วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ประจา ศัลยศาสตร์) มหิดล
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
อาจารย์ - วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) มหิดล
ประจา - วท.บ.(สาธารณสุขศาตร์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์
มหิดล
อาจารย์ - คม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
451100996
23 ธ.ค. 2560
4521061150
23 ธ.ค. 2560
4511082750
23 ธ.ค. 2560
4511019270
23 ธ.ค. 2560

5411230440
31 ก.ค. 2559

4511010853
23 ธ.ค. 2560
3411000412
23 ธ.ค. 2560
4511043822

8
ประจา - วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
17 อาจารย์กนกวรรณ ศัทรากุล อาจารย์ - ปริญญาโทบริหารสาธารณสุขศาสตร์ มสธ.
ประจา - กศม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

18

อาจารย์กรรณิการ์ ไชยสิทธิ์
สงวน

อาจารย์
ประจา

19

อาจารย์ขนิษฐา สวรรณกุล

อาจารย์
ประจา

20

อาจารย์จันทร์รัศม์ ไตรย์ปักษ์

อาจารย์
ประจา

21

อาจารย์ดร. จารีศรี กุลศิริปญ
ั
โน

อาจารย์
ประจา

22

อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปรีชากุล

อาจารย์
ประจา

23

อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี

อาจารย์
ประจา

วุฒิการศึกษา
- ศศ.ม. (พันธุศาสตร์ทางการแพทย์) มหิดล
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม.(โภชนศาสตร์) มหิดล
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- กศ.บ.(พยาบาล) มศว.
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย วพบ.กรุงเทพ
- ปริญญาเอกบริหารการศึกษา เวสเทิร์น
- พย.ม.(สาขาแม่และเด็ก) บูรพา
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล บูรพา
- กศม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล

23 ธ.ค. 2560
4511176460
23 ธ.ค. 2560

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4511002263
23 ธ.ค. 2560
4511048778
23 ธ.ค. 2560
4511060093
23 ธ.ค. 2560

4511085927
23 ธ.ค. 2560
4711108911
30 มี.ค 2562

วท.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5011200861
- พย.บ เกียรตินิยมอัน 2 ราชธานี
25 มี.ค.2560
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลห้องสวนหัวใจและการตรวจรักษา
พิเศษ สถาบันโรคทรวงอก
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต

9
แพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
- วท.ม(พยาบาลแม่และเด็ก) ม.มหิดล
- วท.บ. (สาธารณสุขศาตร์) ม.มหิดล
- อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย ม.มหิดล
- อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ม.มหิดล
- พย.ม.(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร์) มหิดล
- พย.บ. มหิดล
- กศม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- พย.ม.การจัดการการพยาบาล รังสิต
- วทบ. (พยาบาลศาสตร์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
โรคหัวใจและทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอกบริหารการศึกษา เวสเทิร์น
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบ
สุขภาพ) หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต หัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
- ศศ.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
พระจอมเกล้า
- วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) สงขลา

24

อาจารย์ชูขวัญ ปิ่นสากล

25

อาจารย์ธนิดา คงสมัย

หัวหน้า
สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น
อาจารย์ประจา

26

อาจารย์ธนันณ์ภรณ์ หิรัญพิศ

อาจารย์ประจา

27

อาจารย์ณัฏฐ์ฉวี อ๊อกซู

อาจารย์ประจา

28

อาจารย์ดร. ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ อาจารย์ประจา

29

อาจารย์นันทภัค รานไพร

อาจารย์ประจา

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4511006452
23 ธ.ค. 2560
4511029956
23 ธ.ค. 2560
4511058216
23 ธ.ค. 2560

4511060612
23 ธ.ค. 2560

4411164770
13 ส.ค 2561

10
นครินทร์
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร์ สถาบันกัลยาณิวัฒนา
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

- สส.ม. เวสเทิร์น
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- กศ.ม จิตวิทยาพัฒนาการ มศว.
- พย.บ มสธ.
- พย.ม ขอนแก่น
- พย.บ เชียงใหม่
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหิดล
- พย.บ สยาม
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอนทางการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
- พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาล
ทหารเรือ
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอนทางการ
พยาบาล มศว.
- ศศม. ขอนแก่น
- พย.บ ขอนแก่น
- วท.ม.(สาธารณสุข) มหิดล
- พย.บ มสธ.
- ศศ.ม (ประชากรศาสตร์)
พย.บ
- วท.ม.(โภชนศาสตร์) มหิดล
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) จุฬาลงกรณ์

30

อาจารย์มยุรี เชาวนปรีชา

31

อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ

32

อาจารย์รัชมล คติการ

33

อาจารย์วาสนา สุวรรณรัศมี

34

อาจารย์ดร สุมาลี ชาแสน

อาจารย์
ประจา

35

อาจารย์เสงี่ยม สารบันฑิตกุล

36

อาจารย์สมพร ลอยความสุข

37

อาจารย์อัมพร สัจจวีรวรรณ

38

อาจารย์อุไรวรรณ ซินมุก

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4511002612
23 ธ.ค. 2560
461084793
23 ก.พ. 2560
5411035130
23 ธ.ค. 2560
4311515148
23 ธ.ค. 2560
4511050399
23 ธ.ค. 2560

4511007943
23 ธ.ค. 2560
4511002160
23 ธ.ค. 2560
4511002037
23 ธ.ค. 2560
5321220458
18 ก.ค. 2558

11
มหาวิทยาลัย

รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

1

รศ.ดร. สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

คณบดี

2

รศ.เรณู อาจสาลี

3

ผศ.อรุณ นุรักษ์เข

4

รศ.ปิญากรณ์ ชุตังกร

5

รศ.วิรัตน์ ตั้งใจรบ

วุฒิการศึกษา
- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
มศว.ประสานมิตร
- กศ.ม.(การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา)
มศว.ประสานมิตร
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ศัลยศาสตร์) มหิดล
- วท.บ.(สุขศึกษา) มหิดล

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
-หัวหน้า
สาขาวิชาผู้ใหญ่
และสูงอายุ
-รองคณบดี
- คม.(บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์
ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
หัวหน้าสาขาวิ - คม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
ขาการพยาบาล มหาวิทยาลัย
สุขภาพจิต และ - วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
จิตเวช
- ประกาศนียบัตรหลังปริญญาโทการวิจัยเชิง
คุณภาพ ขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช Texas University, USA
อาจารย์ประจา - กศม. (วัดผล) มศว.
- วทบ.พยาบาล มหิดล

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4521098632
23 ธ.ค. 2560

4511010853
23 ธ.ค. 2560

4511026164
23 ธ.ค. 2560
4521024555
23 ธ.ค. 2560

4511002514
23 ธ.ค. 2560

12
6

อาจารย์ประจา - คม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คบ.(พยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล
หัวหน้า
- วท.ม สาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
สาขาวิชาการ - วท.บ พยาบาลสาธารณสุข มหิดล
พยาบาลชุมชน
8 รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ
หัวหน้า
- วท.ม.(อนามัยครอบครัว) มหิดล
สาขาวิชาการ - วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
พยาบาลมารดา - อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มหิดล
และทารก
9 ผศ.มยุรี แก้วจันทร์
อาจารย์ประจา - วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ศัลยศาสตร์ มหิดล
- ค.บ. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

รศ.พัชรี ตันศิริ

นาม

10

ผศ.ใจรัตน์ ศุภกุล

11

ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์

12

ผศ.สมศรี ประเสริฐวงศ์

13

ผศ.สมองค์ วังศรี

14

ผศ.อารี สุจิมนัสกุล

15

ผศ.อัญชลี นวลคล้าย

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

อาจารย์ - วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ประจา ศัลยศาสตร์) มหิดล
- วท.บ.(สุขศึกษา) ม.มหิดล
อาจารย์ - ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน) เกษตรศาสตร์
ประจา - วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
อาจารย์ - M.Sc. (Child Development) Redford
ประจา University, USA.
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
- คบ. (การสอนมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ - วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ประจา ศัลยศาสตร์) มหิดล
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
อาจารย์ - คม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจา - วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
อาจารย์ - วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) มหิดล
ประจา - วท.บ.(สาธารณสุขศาตร์) มหิดล

4511014086
23 ธ.ค. 2560
4511004973
23 ธ.ค. 2560
4511007943
23 ธ.ค. 2560
451100996
23 ธ.ค. 2560

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4521061150
23 ธ.ค. 2560
4511082750
23 ธ.ค. 2560
4511019270
23 ธ.ค. 2560

4511010853
23 ธ.ค. 2560
4511043822
23 ธ.ค. 2560
3411000412
23 ธ.ค. 2560

13

16

อาจารย์กนกวรรณ ศัทรากุล

อาจารย์
ประจา

17 อาจารย์กรรณิการ์ ไชยสิทธิ์สงวน อาจารย์
ประจา

- ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ มหิดล
- ปริญญาโทบริหารสาธารณสุขศาสตร์ มสธ.
- กศม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- ศศ.ม. (พันธุศาสตร์ทางการแพทย์) มหิดล
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4511176460
23 ธ.ค. 2560
4511002263
23 ธ.ค. 2560

รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

นาม

18

อาจารย์จันทร์รัศม์ ไตรย์ปักษ์

19

อาจารย์ดร. จารีศรี กุลศิริปญ
ั โน

20

อาจารย์ชูขวัญ ปิ่นสากล

21

อาจารย์ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ

22

อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี

ตาแหน่ง
อาจารย์
ประจา

วุฒิการศึกษา

- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กศ.บ.(พยาบาล) มศว.
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย วพบ. กรุงเทพ
อาจารย์ - ปริญญาเอกบริหารการศึกษา เวสเทิร์น
ประจา - พย.ม.(สาขาแม่และเด็ก) บูรพา
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล บูรพา
หัวหน้า
- วท.ม(พยาบาลแม่และเด็ก) ม.มหิดล
สาขาวิชาการ - วท.บ. (สาธารณสุขศาตร์) ม.มหิดล
พยาบาลเด็ก - อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย ม.มหิดล
และวัยรุ่น
- อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ม.มหิดล
อาจารย์ - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหิดล
ประจา - พย.บ. นครราชสีมา
- พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงสาขา
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
อาจารย์ วท.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) หัวเฉียวเฉลิมพระ
ประจา เกียรติ
- พย.บ เกียรตินิยมอัน 2 ราชธานี
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4511060093
23 ธ.ค. 2560

4511085927
23 ธ.ค. 2560
4511006452
23 ธ.ค. 2560
4711108940
30 มี.ค.2562
5011200861
25 มี.ค.2560

14
สาขา การพยาบาลห้องสวนหัวใจและการ
ตรวจรักษาพิเศษ สถาบันโรคทรวงอก
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับการบาบัด
ทดแทนไต แพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15
รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

อาจารย์
ประจา

- พย.ม.การจัดการการพยาบาล รังสิต
- วทบ. (พยาบาลศาสตร์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
โรคหัวใจและทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอนทางการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
ผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง

23

อาจารย์ณัฏฐ์ฉวี อ๊อกซู

24

อาจารย์ดร. ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ อาจารย์
ประจา

25

อาจารย์นวรัตน์ พระเทพ

อาจารย์
ประจา

26

อาจารย์นันทภัค รานไพร

อาจารย์
ประจา

- ปริญญาเอกบริหารการศึกษา เวสเทิร์น
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบ
สุขภาพ) หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต หัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
- พย.ม.การจัดการการพยาบาล รังสิต
- พย.บ. บาราศนราดูร
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาโรคหัวใจและทรวงอก สถาบันโรคทรวง
อก
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรผู้บริหารระดับต้น ธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรผู้บริหารระดับกลาง ธรรมศาสตร์
- ศศ.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
พระจอมเกล้า
- วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) สงขลา
นครินทร์
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร์ สถาบันกัลยาณิวัฒนา
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
5611054466
4 มี.ค. 2561

4511060612
23 ธ.ค. 2560

4411191288
28 มี.ค. 64

4411164770
13 ส.ค 2561

16
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

นาม

27

อาจารย์ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล

28

อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ

29

อาจารย์มยุรี เชาวนปรีชา

30

อาจารย์วันเพ็ญ ศรีทองกูล

31

อาจารย์วาสนา สุวรรณรัศมี

32

อาจารย์วีณา อยู่ภู่

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

- ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) มสธ.
- พย.บ. เกื้อการุณย์
- กศ.ม จิตวิทยาพัฒนาการ มศว.
- พย.บ มสธ.
- สส.ม. เวสเทิร์น
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- พย.ม. (เวชปฏิบัติชุมชน) มหิดล
- พย.บ. สภากาชาดไทย
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหิดล
- พย.บ สยาม
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
5511082550
1 ต.ค. 2560
461084793
23 ก.พ. 2560
4511002612
23 ธ.ค. 2560
5311217240
21 มี.ค. 2563
4311515148
23 ธ.ค. 2560

3411000412
อาจารย์ - กศม. สถิติและวิจัยทางการศึกษา -มศว.
23 ธ.ค.2560
ประจา ประกาศนียบัตร ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- พย.บ. พยาบาลและผดุงครรภ์ -ม. มหิดล

33

อาจารย์สมพร ลอยความสุข

34

อาจารย์ดร สุมาลี ชาแสน

35

อาจารย์อัมพร สัจจวีรวรรณ

36

อาจารย์ปณตพร ชนะกุล

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

- วท.ม.(สาธารณสุข) มหิดล
- พย.บ มสธ.
- วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) หัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
- พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัย
พยาบาลทหารเรือ
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล มศว.
อาจารย์ - ศศ.ม (ประชากรศาสตร์) มหิดล
ประจา - พย.บ ราชบุรี

4511002160
23 ธ.ค. 2560
4511050399
23 ธ.ค. 2560

อาจารย์
ประจา

4511041507
23 ธ.ค.2560

- พย.ม. (ผู้ใหญ่) มหิดล
- พย.บ. สภากาชาดไทย

4511002037
23 ธ.ค. 2560

17

รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

1

รศ.ดร. สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

คณบดี

2

รศ.เรณู อาจสาลี

3

ผศ.อรุณ นุรักษ์เข

4

รศ.ปิญากรณ์ ชุตงั กร

5

รศ.วิรัตน์ ตั้งใจรบ

6

รศ.พัชรี ตันศิริ

7

รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล

วุฒิการศึกษา
- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
มศว.ประสานมิตร
- กศ.ม.(การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา)
มศว.ประสานมิตร
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ศัลยศาสตร์) มหิดล
- วท.บ.(สุขศึกษา) มหิดล

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
-หัวหน้า
สาขาวิชาผู้ใหญ่
และสูงอายุ
-รองคณบดี
- คม.(บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์
ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
หัวหน้าสาขาวิ - คม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
ขาการพยาบาล มหาวิทยาลัย
สุขภาพจิต และ - วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
จิตเวช
- ประกาศนียบัตรหลังปริญญาโทการวิจัยเชิง
คุณภาพ ขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช Texas University, USA
อาจารย์ประจา - กศม. (วัดผล) มศว.
- วทบ.พยาบาล มหิดล
อาจารย์ประจา - คม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คบ.(พยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้า
- วท.ม สาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
สาขาวิชาการ - วท.บ พยาบาลสาธารณสุข มหิดล
พยาบาลชุมชน

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4521098632
23 ธ.ค. 2560

4511010853
23 ธ.ค. 2560

4511026164
23 ธ.ค. 2560
4521024555
23 ธ.ค. 2560

4511002514
23 ธ.ค. 2560
4511014086
23 ธ.ค. 2560
4511004973
23 ธ.ค. 2560

18
8

รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ

หัวหน้า
- วท.ม.(อนามัยครอบครัว) มหิดล
สาขาวิชาการ - วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
พยาบาลมารดา - อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มหิดล
และทารก
รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ลาดับ

นาม

9

ผศ.ใจรัตน์ ศุภกุล

10

ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์

11

ผศ.สมศรี ประเสริฐวงศ์

12

ผศ.สมองค์ วังศรี

13

ผศ.มยุรี แก้วจันทร์

14

ผศ.อารี สุจิมนัสกุล

15

ผศ.อัญชลี นวลคล้าย

16

อาจารย์กนกวรรณ ศัทรากุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

อาจารย์ - วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ประจา ศัลยศาสตร์) มหิดล
- วท.บ.(สุขศึกษา) ม.มหิดล
อาจารย์ - ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน) เกษตรศาสตร์
ประจา - วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
อาจารย์ - M.Sc. (Child Development) Redford
ประจา University, USA.
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
- คบ. (การสอนมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ - วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ประจา ศัลยศาสตร์) มหิดล
- วท.บ.(พยาบาล) มหิดล
อาจารย์ - วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ และ
ประจา ศัลยศาสตร์ มหิดล
- ค.บ. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ - คม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจา - วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) มหิดล
อาจารย์ - วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) มหิดล
ประจา - วท.บ.(สาธารณสุขศาตร์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ มหิดล
อาจารย์ - ปริญญาโทบริหารสาธารณสุขศาสตร์ มสธ.
ประจา - กศม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล

4511007943
23 ธ.ค. 2560

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4521061150
23 ธ.ค. 2560
4511082750
23 ธ.ค. 2560
4511019270
23 ธ.ค. 2560

4511010853
23 ธ.ค. 2560
451100996
23 ธ.ค. 2560
4511043822
23 ธ.ค. 2560
3411000412
23 ธ.ค. 2560
4511176460
23 ธ.ค. 2560

19

รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ลาดับ

นาม

17

อาจารย์จันทร์รัศม์ ไตรย์ปักษ์

18

อาจารย์ดร. จารีศรี กุลศิริปญ
ั โน

19

อาจารย์ชูขวัญ ปิ่นสากล

20

อาจารย์ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ

21

อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี

ตาแหน่ง
อาจารย์
ประจา

วุฒิการศึกษา

- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กศ.บ.(พยาบาล) มศว.
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย วพบ. กรุงเทพ
อาจารย์ - ปริญญาเอกบริหารการศึกษา เวสเทิร์น
ประจา - พย.ม.(สาขาแม่และเด็ก) บูรพา
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล บูรพา
หัวหน้า
- วท.ม(พยาบาลแม่และเด็ก) ม.มหิดล
สาขาวิชาการ - วท.บ. (สาธารณสุขศาตร์) ม.มหิดล
พยาบาลเด็ก - อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย ม.
และวัยรุ่น
มหิดล
- อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ม.
มหิดล
อาจารย์ - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหิดล
ประจา - พย.บ. นครราชสีมา
- พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงสาขา
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
อาจารย์ วท.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) หัวเฉียวเฉลิม
ประจา พระเกียรติ
- พย.บ เกียรตินิยมอัน 2 ราชธานี
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขา การพยาบาลห้องสวนหัวใจและการ
ตรวจรักษาพิเศษ สถาบันโรคทรวงอก
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4511060093
23 ธ.ค. 2560

4511085927
23 ธ.ค. 2560
4511006452
23 ธ.ค. 2560

4711108940
30 มี.ค.2562
5011200861
25 มี.ค.2560

20
สาขาการพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับการ
บาบัดทดแทนไต แพทย์ศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการ
สอนทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

21
รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ลาดับ

นาม

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

อาจารย์
ประจา

- พย.ม.การจัดการการพยาบาล รังสิต
- วทบ. (พยาบาลศาสตร์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
โรคหัวใจและทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอนทางการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
ผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง

22

อาจารย์ณัฏฐ์ฉวี อ๊อกซู

23

อาจารย์ดร. ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ อาจารย์
ประจา

24

อาจารย์นวรัตน์ พระเทพ

อาจารย์
ประจา

25

อาจารย์นันทภัค รานไพร

อาจารย์
ประจา

- ปริญญาเอกบริหารการศึกษา เวสเทิร์น
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบ
สุขภาพ) หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต หัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
- พย.ม.การจัดการการพยาบาล รังสิต
- พย.บ. บาราศนราดูร
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาโรคหัวใจและทรวงอก สถาบันโรคทรวง
อก
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรผู้บริหารระดับต้น ธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรผู้บริหารระดับกลาง ธรรมศาสตร์
- ศศ.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
พระจอมเกล้า
- วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) สงขลา
นครินทร์
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร์ สถาบันกัลยาณิวัฒนา
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
5611054466
4 มี.ค. 2561

4511060612
23 ธ.ค. 2560

4411191288
28 มี.ค. 64

4411164770
13 ส.ค 2561

22
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่ออาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ลาดับ

นาม

26

อาจารย์มยุรี เชาวนปรีชา

27

อาจารย์วีณา อยู่ภู่

28

อาจารย์สมพร ลอยความสุข

29

อาจารย์ดร สุมาลี ชาแสน

30

อาจารย์อัมพร สัจจวีรวรรณ

31

อาจารย์กรรณิการ์ ไชยสิทธิ์
สงวน

32

อาจารย์ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล

33

อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ

ตาแหน่ง
อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

วุฒิการศึกษา
- สส.ม. เวสเทิร์น
- พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล

เลขที่ใบอนุญาต/
วันหมดอายุ
4511002612
23 ธ.ค. 2560

- กศม. สถิติและวิจัยทางการศึกษา -มศว.
ประกาศนียบัตร ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- พย.บ. พยาบาลและผดุงครรภ์ -ม. มหิดล

3411000412
23 ธ.ค.2560

- วท.ม.(สาธารณสุข) มหิดล
- พย.บ มสธ.
- วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) หัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
- พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัย
พยาบาลทหารเรือ
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล มศว.
อาจารย์ - ศศ.ม (ประชากรศาสตร์) มหิดล
ประจา - พย.บ ราชบุรี

4511002160
23 ธ.ค. 2560
4511050399
23 ธ.ค. 2560

อาจารย์ - ศศ.ม. (พันธุศาสตร์ทางการแพทย์) มหิดล
ประจา - พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหิดล
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ - ส.ม. (บริหารสาธารณสุข) มสธ.
ประจา - พย.บ. เกื้อการุณย์
อาจารย์ - กศ.ม จิตวิทยาพัฒนาการ มศว.
ประจา - พย.บ มสธ.

4511002263
23 ธ.ค. 2560

อาจารย์
ประจา
อาจารย์
ประจา

34

อาจารย์ปณตพร ชนะกุล

อาจารย์
ประจา

- พย.ม. (ผู้ใหญ่) มหิดล
- พย.บ. สภากาชาดไทย

35

อาจารย์วันเพ็ญ ศรีทองกูล

36

อาจารย์วาสนา สุวรรณรัศมี

อาจารย์ - พย.ม. (เวชปฏิบัติชุมชน) มหิดล
ประจา - พย.บ. สภากาชาดไทย
อาจารย์ - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหิดล

4511002037
23 ธ.ค. 2560

5511082550
1 ต.ค. 2560
461084793
23 ก.พ. 2560
4511041507
23 ธ.ค.2560

5311217240
21 มี.ค. 2563
4311515148

23
ประจา - พย.บ สยาม
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 ธ.ค. 2560

