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เอกสารแนบหมายเลข 10

สรุป อาจารย์พยาบาลประจา วุฒิปริญญาโท/เอก มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ปีการศึกษา 25๖๐
1. อาจารย์พยาบาลประจาวุฒิปริญญาโท / เอก ทางการพยาบาล หรือวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1.1 รศ.เรณูอาจสาลี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4511010853
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560
1.2 ผศ.ใจรัตน์ ศุภกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4521061150
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560
1.3 อ.ชัชวาล วงศ์สารี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
5011200861
วันหมดอายุ 25 มี.ค. 2560

1.4

อ.ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ
4711108940
วันหมดอายุ 30 มี.ค. 2562

เลขที่บัตรประชาชน
รวม 11 คน (ตรงสาขา
3102000982348

3102002373683

1330300017320

3190900179671

ประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติใน
สาขาการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจบ ป.โท/ป.
หมายเหตุ
เอก (ระบุช่วงปี / และสถาบันที่ทาการสอน)
7 คน สาขาเกี่ยวข้อง 2 คน
ตรงสาขาจากตาแหน่งทางวิชาการ 2 คน)
- วท.บ.(สุขศึกษา) ม.มหิดล ปี 2516
- ปี2516-2549อาจารย์ภาควิชาการพยาบาล- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
ม.มหิดล ปี 2527
- ปี2551-ปัจจุบันอาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
- วท.บ.(สุขศึกษา) ม.มหิดล ปี2515
- ปี2518-2545อาจารย์ภาควิชาการพยาบาล
- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
อายุรศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
ม.มหิดล ปี 2530
- ปี2551-ปัจจุบันอาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
- พย.บ เกียรตินิยมอัน 2 ม.ราชธานี ปี 2550
- ปี 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาล- ป.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลห้องสวน
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
หัวใจและการตรวจรักษาพิเศษ สถาบันโรคทรวงอก
ปี 2551
- ป.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่
ได้รับการบาบัดทดแทนไต ว.แพทย์ศาสตร์
กรุงเทพมหานครฯ ปี 2552
- ประกาศนียบัตรศาสตร์ และศิลป์ทางการพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
- วท.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)ม.หัวเฉียวฯปี 2557
-พย.บ. นครราชสีมา 2532
- ปี 2550 – 2559 อาจารย์พิเศษทางคลินิก
เริ่มงาน ๑ มิย.๒๕๕๙
-พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่ มหิดล ปี 2550
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
-พยาบาลผุ้ปฏิบัติการขั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์ และ
- ปี 2559 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศัลยศาสตร์ ปี 2554
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
วุฒิ
(ระบุวุฒิปีที่จบ และสถาบัน)

2

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1.5 ผศ.มยุรี แก้วจันทร์
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
451100996
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560
1.6

1.7

1.8

เลขที่บัตรประชาชน

รวม 11 คน (ตรงสาขา
3101600030231

วุฒิ
(ระบุวุฒิปีที่จบ และสถาบัน)

ประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติใน
สาขาการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจบ ป.โท/ป.
เอก (ระบุช่วงปี / และสถาบันที่ทาการสอน)

7 คน สาขาเกี่ยวข้อง 2 คน
ตรงสาขาจากตาแหน่งทางวิชาการ 2 คน )
- ค.บ. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2 518 -2549อาจารย์ ภ าควิ ช าการพยาบาล
ปี 2516
ศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
- ปี 2 551-ปั จ จุ บั น อาจารย์ ป ระจ าคณะพยาบาล
ม.มหิดล ปี2525
ศาสตร์ม.เวสเทิร์น

ผศ.สมองค์ วังศรี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4511010853
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560
ผศ.อรุณ นุรักษ์เข
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4511026164
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560

3101900426220

- วท.บ.(พยาบาล) ม.มหิดลปี2516
- วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
ม.มหิดล ปี2528

3101600764600

- วท.บ.(พยาบาล) ม.มหิดลปี2515
- คม.(บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2520

อ.ดร. ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4511060612
วันหมดอายุ23 ธ.ค.2560

3930100692105

- พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ม.หัวเฉียวฯปี2536
- ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (สุขศึกษา) จุฬาฯปี2541
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
ม.หัวเฉียวฯ ปี2551

-ปี 2517 -2550อาจารย์ ภ าควิ ช าการพยาบาล
อายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
- ปี2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจา
คณะพยาบาลศาสตร์ม.เวสเทิร์น
- ปี 2516-2548 อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์
ม.มหิดล
- ปี 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจา
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
- ปี 2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจา
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น

หมายเหตุ

3

ลาดับ

1.9

ชื่อ-สกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

เลขที่บัตรประชาชน

อ. สมพร ลอยความสุข
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4511002160
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560

3709800102092

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1.10 ผศ.อารี สุจิมนัสกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4511043822
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560
1.11 รศ.ดร. สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4521098632
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.2560

รวม 11 คน (ตรงสาขา
3102001202991

วุฒิ
(ระบุวุฒิปีที่จบ และสถาบัน)
- อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์
วพ. สภากาชาดไทย ปี 2516
- พยบ. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2532
- วทม. (บริหารรพ.) ม. มหิดล ปี 2532
- รปม. (นโยบายสาธารณะ)
ม. ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2552

ประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติใน
สาขาการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจบ ป.โท/ป.
เอก (ระบุช่วงปี / และสถาบันที่ทาการสอน)
- ปี 2557- ปั จจุ บั น อาจารย์ป ระจ าคณะพยาบาล
ศาสตร์
ม.เวสเทิร์น

7 คน สาขาเกี่ยวข้อง 2 คน
ตรงสาขาจากตาแหน่งทางวิชาการ 2 คน )
- วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดลปี2512
- ปี 2515-2545 อาจารย์พยาบาลศัลยศาสตร์ ม.
- คม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแปี2532 มหิดล
- ปี 2551-ปัจจุบันอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.
เวสเทิร์น
3102200917957 - วท.บ.(พยาบาล) ม.มหิดล ปี 2512
-ปี 2512-2546อาจารย์ภาควิชาการพยาบาล
- กศ.ม.(การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา)
ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
มศว.ประสานมิตรปี 2518
- ปี 2547-2549 รองหัวหน้าภาควิขาการพยาบาล
- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ม.ราชธานี
มศว.ประสานมิตร ปี 2528
- ปี 2549-2549 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
- ปี 2550-ปัจจุบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ม.เวสเทิร์น
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น รวม 7 คน ( ตรงสาขา 2 คน สาขาเกี่ยวข้อง 3 คน
ตรงจากตาแหน่งทางวิชาการ 2 คน )
1.12 อ.ชูขวัญ ปิ่นสากล
3100202208609 - อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย ม.มหิดล ปี2512
- ปี 2521-2551อาจารย์ทางคลินิก ภาควิชากุมารเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
- อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ม.มหิดล ปี2520
เวชศาสตร์ ม.มหิดล
4511006452
- วท.บ. (สาธารณสุขศาตร์) ม.มหิดล ปี2521
- ปี 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลวันหมดอายุ 23 ธ.ค.2560
- วท.ม. (พยาบาลแม่และเด็ก) ม.มหิดล ปี2533
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น

หมายเหตุ

4
ประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติใน
ลาดับ
เลขที่บัตรประชาชน
สาขาการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจบ ป.โท/ป.
เอก (ระบุช่วงปี / และสถาบันที่ทาการสอน)
1.13 อ.จันทร์รัศม์ ไตรย์ปักษ์
3141200399335 - ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วพบ.ก - ปี 2532-2545 อาจารย์พิเศษทางคลินิก สาขา
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
รุงเทพฯปี2516
การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น รพ.เด็ก
4511060093
- กศ.บ.(พยาบาล) มศว.ปี2520
- ปี 2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลวันหมดอายุ 23 ธ.ค.2555
- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาฯ ปี2539
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
1.14 อ.กนกวรรณ ศรัทธากุล
3540100701221 - พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ม.มหิดล ปี2545
- ปี 2548-2552 อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
- กศม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.ปี2547
ม.คริสเตียน
4511176460
- ปริญญาโทบริหารสาธารณสุขศาสตร์ มสธ.ปี2549
- ปี 2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลวันหมดอายุ 23 ธ.ค.2560
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น รวม 7 คน ( ตรงสาขา 2 คน สาขาเกี่ยวข้อง 3 คน
ตรงจากตาแหน่งทางวิชาการ 2 คน )
1.15 อ.ดร. สุมาลี ชาแสน
3101500057766 - พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)วิทยาลัยพยาบาล
- ปี 2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
ทหารเรือ ปี 2529
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
4511050399
- วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ)ม.หัวเฉียว ปี2548
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.2560
- ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล
มศว.ปี 2552
- ปร.ด.(บริหารการศึกษา) ม.เวสเทิร์น ปี 2557
1.16 อ. อัมพร สัจจวีรวรรณ
3700500856719 - พย.บ วพบ.ราชบุรี ปี2532
- ปี 2555-2556 อาจารย์พิเศษทางคลินิก สาขา
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
- ศศ.ม (ประชากรศึกษา) ม.มหิดล ปี2546
การพยาบาลเด็กและการพยาบาลหลังคลอด
4511002037
ม.คริสเตียน
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560
- ปี 2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
1.17 ผศ.สมศรี ประเสริฐวงศ์
5100600005321 - วท.บ.(พยาบาล) ม.มหิดล ปี 2504
- ปี 2513-2520อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
- คบ. (การสอนมัธยมศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์
4511019270
ปี 2508
- ปี 2521-2538 อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
วันหมดอายุ23 ธ.ค. 2560
- M.Sc. (Child Development) Redford University, ม.รามคาแหง
USA.ปี 2515
- ปี 2539-2544 อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ม.อัญสัมชัญ
- ปี 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลชื่อ-สกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

วุฒิ
(ระบุวุฒิปีที่จบ และสถาบัน)

หมายเหตุ

5

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

1.18 รศ.วิรัตน์ ตั้งใจรบ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4511002514
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560

เลขที่บัตรประชาชน

3101202259077

สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
รวม 4 คน
1.19 รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ
31019000673278
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4511007943
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560
1.20 อ.ดร. จารีศรี กุลศิริปัญโญ
4340100002102
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
5311085927
วันหมดอายุ 28 พ.ย.2563
1.21 อ.ณัฏฐ์ฉวี อ๊อกซู
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
491198654
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560

วุฒิ
(ระบุวุฒิปีที่จบ และสถาบัน)

- วทบ.พยาบาล ม.มหิดล ปี 2512
- กศม. (วัดผล) มศว.ปี 2518

ประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติใน
สาขาการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจบ ป.โท/ป.
เอก (ระบุช่วงปี / และสถาบันที่ทาการสอน)
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น

- ปี 2512-2549 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์ ม.มหิดล
- ปี 2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น

( ตรงสาขา 3 คน สาขาเกี่ยวข้อง 1 คน)
- อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ ม.มหิดล ปี 2511 - ปี 2523-2550 อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวช- วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล ปี 2515
ศาสตร์ ม.มหิดล
- วท.ม.(อนามัยครอบครัว) ม.มหิดล ปี 2527
- ปี 2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ม.เวสเทิร์น
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นสูง - ปี 2537-2539 วิทยาจารย์ภาคสูติศาสตร์
วพบ.ชลบุรี ปี 2536
ม.บูรพา
- พย.ม.(สาขาแม่และเด็ก) ม.บูรพา ปี 2542
- ปี 2542-2543 อาจารย์นิเทศห้องคลอด ม.บูรพา
- ปร.ด.(บริหารการศึกษา) ม.เวสเทิร์น ปี 2557
- ปี 2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิรน์
3120101447527 - วท.บ. (พยาบาล) ม.มหิดล ปี 2532
- ปี 2549-2555อาจารย์พี่เลี้ยงคณะพยาบาลฯ
- วท.ม.(บริหารการพยาบาล) ม.รังสิต ปี 2555
วพบ.นนทบุรี
- ประกาศนี ย บั ต รศาสตร์ และศิ ล ป์ ท างการพยาบาล - ปี 2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น

หมายเหตุ

6
ประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติใน
ลาดับ
เลขที่บัตรประชาชน
สาขาการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจบ ป.โท/ป.
เอก (ระบุช่วงปี / และสถาบันที่ทาการสอน)
1.22 อาจารย์มยุรี เชาวนปรีชา
3100502921921 - พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ม.มหิดล ปี 2530 - ปี 2537-2549 อาจารย์พี่เลี้ยงคณะพยาบาลฯ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
- สส.ม. ม.เวสเทิร์น ปี 2555
ม.มหิดล
4511002612
- ปี 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลวันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
รวม 4 คน ( ตรงสาขา 1 คน สาขาเกี่ยวข้อง - คน
ตรงจากตาแหน่งทางวิชาการ 3 คน )
1..23 รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล
3100601306604 - วท.บ พยาบาลสาธารณสุข ม.มหิดลปี2514
- ปี 2516-2550 อาจารย์ประจาคณะพยาบาลเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
- วท.ม สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ปี2527
ศาสตร์ ม.มหิดล
4511004973
- ปี 2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลวันหมดอายุ 23 ธ.ค.2560
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
1.24 ผศ.อัญชลี นวลคล้าย
3120101810915 - ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม.มหิดล - ปี 2515-2550 อาจารย์ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
ปี 2511
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
3411000412
- วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ม.มหิดล ปี 2519
- ปี 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลวันหมดอายุ 23 ธ.ค.2560
- วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.มหิดล ปี 2530
ศาสตร ม.เวสเทิร์น
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
รวม 4 คน ( ตรงสาขา 1 คน สาขาเกี่ยวข้อง - คน
ตรงจากตาแหน่งทางวิชาการ 3 คน )
1.25 รศ.พัชรี ตันศิริ
3100502910473 - คบ.(พยาบาล) จุฬาฯ ปี 2516
- ปี 2516-2549 อาจารย์ประจาคณะพยาบาลเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
- คม.(อุดมศึกษา) จุฬาฯ ปี 2526
ศาสตร์ ม.มหิดล
4511014086
- ปี 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลและวันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2560
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
1.26 ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์
3100500163646 - วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล ปี 2513
- ปี 2515-2545 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเ ล ข ที่ ใ บ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
- ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน) ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2520
ศัลยศาสตร์ ม.มหิดล
4511082750
- ปี 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลวันหมดอายุ 23 ธ.ค.2560
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช รวม 2 คน ( ตรงสาขา 1 คน สาขาเกี่ยวข้อง - คน
ตรงจากตาแหน่งทางวิชาการ 1 คน )
1.27 รศ.ปิญากรณ์ ชุตังกร
3709800139522 - วท.บ.(พยาบาล) ม.มหิดล ปี 2515
- ปี 2515-2550 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
- คม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาฯ ปี 2520
สุขภาพจิตฯ ม.ขอนแก่น
4521024555
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- ปี 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาล
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.2560
Taxas University, USA ปี 2536
ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
- ประกาศนียบัตรหลังปริญญาโทการวิจัยเชิงคุณภาพ
ชื่อ-สกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

วุฒิ
(ระบุวุฒิปีที่จบ และสถาบัน)

หมายเหตุ
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

วุฒิ
(ระบุวุฒิปีที่จบ และสถาบัน)

เลขที่บัตรประชาชน

ประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติใน
สาขาการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจบ ป.โท/ป.
เอก (ระบุช่วงปี / และสถาบันที่ทาการสอน)

หมายเหตุ

ม.ขอนแก่น ปี 2539

1.28 อ.นวรัตน์ พระเทพ
4411191288
วันหมดอายุ 28 มี.ค. 2564

3190900179876

- พย.บ .บาราศนราดูร 2528
- ปี 2549-2559 อาจารย์พี่เลี้ยง วพบ.นนทบุรี
- พย.ม.การจัดการพยาบาล รังสิต 2556
- ปี 2555-2559 อาจารย์พี่เลี้ยง หลักสูตรการ
-ประกาสนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาโรคหัวใจ พยาบาลเฉพาะทาง สาขาโรคหัวใจและทรวงอก
และทรวงอก 2550
2554 - 2559
- ประกาศนียบัตรศาสตร์ และศิลป์ทางการพยาบาล
- ปี 2559 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2555 ศาสตร์ ม.เวสเทิร์น

เริ่มงาน ๑ มีนาคม
๒๕๕๙

รวมอาจารย์พยาบาลประจาวุฒิปริญญาโท / เอก ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 28 คน
- มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลหลังปริญญาโท/เอก ไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 28 คน
- มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลหลังปริญญาโท/เอก ไม่ครบ 1 ปี จานวน - คน
สรุปมีอาจารย์พยาบาลประจาวุฒิปริญญาโท/เอก ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จานวน 28. คน
2. อาจารย์พยาบาลประจาวุฒิปริญญาโท / เอก สาขาอื่น
ลาดับ

ชื่อ-สกุล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

เลขที่บัตรประชาชน

วุฒิ
(ระบุวุฒิปีที่จบ และสถาบัน)

ประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติในสาขา
การพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจบ ป.โท/ป.เอก (ระบุ
ช่วงปี / และสถาบันที่ทาการสอน)

หมายเหตุ

8
2.1

2.2

อ.นันทภัค รานไพร
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4511164770
วันหมดอายุ 5 ก.ย. 2564

อ. วีนา อยู่ภู่
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
4711182131
วันหมดอายุ 30 มี.ค.2562

3819900105278

3670500997500

- วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)
ม.สงขลาฯ ปี 2544
- ศศ.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การม.พระจอมเกล้าฯ ปี 2549
- ป. การพยาบาลเฉพาะทางการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร์
สถาบันกัลยาณิวัฒนาปี 2553
- ป.ศาสตร์ และศิลปะทางการพยาบาล
ทางการพยาบาล จุฬา ฯปี 2553
-พย.บ.พยาบาลและผดุงครรภ์
-กศ.ม.สถิติและวิจัยทางการศึกษา
-ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

- ปี 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
ม.เวสเทิร์น

- ปี 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
ม.เวสเทิร์น

รวมอาจารย์พยาบาลประจาวุฒิปริญญาโท / เอก สาขาอืน่ จานวน 2 คน
- มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลหลังปริญญาโท/เอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี จานวน 2 คน
- สรุปมีอาจารย์พยาบาลวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาอื่นที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จานวน 2 คน
3. อาจารย์พยาบาลประจาวุฒปิ ริญญาตรีทางการพยาบาล
รวมอาจารย์พยาบาลประจาวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล จานวน - คน
- มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลหลังปริญญาตรีทางการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน - คน
- มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลหลังปริญญาตรีทางการพยาบาล ไม่ครบ 3 ปี จานวน – คน
- สรุปมีอาจารย์พยาบาลประจาวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาลที่มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ 28 คน สาขาอื่น 2 คน รวมทั้งหมด 30 คน

