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1) ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2549 - 2553
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , 2544 - 2546
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.) พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา , 2524 - 2528
2) โครงการอบรมระยะสั้น
สถาบันพระบรมราชชนก และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ , 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 29 กันยายน
พ.ศ. 2561
สถาบันพระบรมราชชนก และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ , 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 29 กันยายน
พ.ศ. 2561
3) ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย). การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการอย่างครบวงจร. เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสุขภาวะ. เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, นภาวรรณ
วิริยะศิริกุล. แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช. เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
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รัถยานภิศ รัชตะวรรณ. การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ
12. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2561.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, นภาวรรณ
วิริยะศิริกุล. ศักยภาพการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่21ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช. เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ดลปภัฎ
ทรงเลิศ. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเหมืองหัวทะเล ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, นงรัตน์ โมปลอด, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, นรานุช ขะระเขื่อน,
สิงห์ กาญจนอารี, อารยา วชิรพันธ์. กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยใช้แนวคิดการจัดการดูแล. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, มาริสา สุวรรณราช,
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ยุพาวดี ขันทบัลลัง, โสถิต สุวรรณเวลา, สิรินภร
ศุกรวรรณ. การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12. เงินอุดหนุน
กระทรวงสาธารณสุข. 2560.
ธมลวรรณ แก้วกระจก (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, วิลาสินี
แผ้วชนะ. การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการกลืน. เงินรายได้สถานศึกษา. 2
560.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ
รัชตะวรรณ. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, นงรัตน์ โมปลอด, จิตฤดี
รอดการทุกข์. การสร้างกระบวนการรับรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ธมลวรรณ แก้วกระจก (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ
รัชตะวรรณ. พฤติกรรมการรับประทานยาและการแสวงหาการดูแลสุขภาพทางเลือกของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง. เงินรายได้สถา
นศึกษา. 2560.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธมลวรรณ
แก้วกระจก. ผลลัพธ์ระยะยาวของการฟื้นฟูสภาพการบาดเจ็บศรีษะ. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ดลปภัฎ ทรงเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิศารัตน์ นรสิงห์, รัถยานภิศ
รัชตะวรรณ. การพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลในการดูแลปัญหาด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. เงินรายได้สถานศึก
ษา. 2560.
ดลปภัฎ ทรงเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิศารัตน์ นรสิงห์, รัถยานภิศ
รัชตะวรรณ. การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลปัญหาด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. เงิ
นรายได้สถานศึกษา. 2560.
โครงการวิจัย
ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ดร.กุสุมา ใจสบาย, ดร.อโนทัย ประสาน, อ.วีณา
ธิติประเสริฐ, ดร.สุชีพ เณรานนท์, นายอมร วงศ์วรรณ, นางอรุณี
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เปาะทองคำ. การประเมินการสร้างพลังร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพของปร
ะชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก : ความสำเร็จ คุณภาพ และ
ความยั่งยืนของโครงการ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2560.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1
ศุลีพร เพชรเรียง, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, กิตติพร เนาว์สุวรร์, นภชา
สิงห์วีรธรรม. (2562). คุณลักษณะอาจารย์พยาบาลที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์การพยาบาลด้วยหัวใจมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล
ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 11(2), 71-82.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ, ศิริมา
วงศ์แหลมทอง. (2562). ตัวแบบในการดูแลผู้สูงอายุที่มีดรคเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุข. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและ
การสาธารณสุขภาคใต้, 6(3), 107-120.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, รัถยานภิศ
รัชตะวรรณ. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 5(2), 159-174.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ดลปภัฎ ทรงเลิศ. (2561). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม :
กระบวนการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพชุนชนอย่างมีส่วนร่วม. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 5(1),
211-223.
ดลปภัฎ ทรงเลิศ, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, นิศารัตน์ นรสิงห์. (2561). การพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแล
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ในการดูแลปัญหาด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้,
5(1), 167-178.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ดลปภัฎ
ทรงเลิศ. (2560). กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสา
ธารณสุขภาคใต้, 4(2), 256-267.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, เบญจวรรณ
ถนอมชยธวัช. (2560). ตัวแบบของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(3
), 135-151.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, วิลาสินี แผ้วชนะ, สยาม
เพิ่มเพ็ชร. (2559). การยอมรับและประสิทธิผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 8(1), 14-24.
Proceedings ระดับชาติ
ยุพิน หมื่นทิพย์, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, อัญชนา
วิชช์วัฒนางกูร. (2562). การรับรู้ภาวะสุขภาพและความพึงพอใจต่อการออกกำลังกายด้วยรำไทยบนตารางเก้าช่องในผู้สูงอายุ. การป
ระชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. 1588-1595.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, รัถยานภิศ
รัชตะวรรณ. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพยา
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บาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560. 73-73.
วันดี แก้วแสงอ่อน, ยุพาวดี ขันทบัลลัง, รัถยานภิศ
รัชตะวรรณ. (2560). ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงสูง. การปร
ะชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560. 41-41.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, วรัญญา จิตรบรรทัด, นรานุช ขะระเขื่อน, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ยุวดี
วิทยพันธ์. (2559). การศึกษาภาวะพึ่งพาของผู้สูงอายุตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช. ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๖ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัยว่าด้วยเรื่องสังคมผู้สูงอายุ. 360-366.
รัถยานภิศ
รัชตะวรรณ. (2555). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. การประชุมวิ
ชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาประเทศ. 346-361.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, เกษร ปิ่นทับทิม, วรรณี
ศักดิ์เกิด. (2553). รูปแบบการควบคุมโลหิตสูงของผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านไม้แดง. Oral presentation
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่ 6. 0-0.
Proceedings ระดับนานาชาติ
Jitbantad, W., Ratchathawan, R.. (2014). Results of Behaviors Modification and Drug Administration During
Ramaden in thai Muslim Patients with Diabetes Type2. EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in
Glocalization : What does "think globally act locally" mean for education around the word. 0-0.
Ratchathawan, R., Songlead, D.. (2014). Cultivation the Public - Minded Consciousness : A mode for Nursing
Students. EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act
locally" mean for education around the word? At Phuket Graceland Resort & Spa. 112-115.
Ratchathawan, R., Pumisawat, A., Songlead, D.. (2014). Dependentcy Level in Older people. EIGIC 2014 Phuket
Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act locally" mean for education
around the word? At Phuket Graceland Resort & Spa. 116-120.
Ratchathawan, R., Dulyakasem, U., Rukbanglaem, C.. (2014). How to Design and the Results for Student-Centered
Learning. EIGIC 2014 Phuket Thailand Education and Leadership in Glocalization : What does "think globally act
locally" mean for education around the word? At Phuket Graceland Resort & Spa. 198-202.
Ratchathawan, R.. (2012). Social and Health Status of Older People in Ban Maei-Dang Nakhon Si Thammarat,
Thailand. Working Togerter for Health Security lnternational Nursing and Public Health Conference Thailand
Chiang Mai, Thailand.2012. 260-273.
4) ผลงานวิชาการ
บทความวิชาการ
"โนราบิก" การประยุกต์ศิลปะแดนใต้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผุ้สูงอายุ, บุญประจักษ์ จันทร์วิน, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ,
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, วัลลภา ดิษสระ (หจก.วี.เจ.พริ้นติ้ง V.J. Printing เลขที่ 172 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140, 2019). 159-173.
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กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะ, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ธมลวรรณ แก้วกระจก, วรรณรัตน์ จงเขตกิจ,
ปิยะพร พรหมแก้ว, ดาลิมา สำแดงสาร, ดลปภัฎ ทรงเลิศ (อักษรสยามการพิมพ์ 16 ซอยบางแวก 2 แยก 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13
บางแวก แขวงคูหาวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160, 2018). 231-238.
ตำรา/หนังสือ
,
,
,
,
,

รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (ISBN:978-616-11-1422-0, 2013). vol 1.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (ISBN:978-616-11-1430-5, 2013). vol 1.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (ISBN:978-616-11-1421-3, 2013). vol 1.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ลักษณ์นันท์ เดชบุญ, ชุติมา รักษ์บางแหลม (ISBN:978-616-11-1424-4, 2013). vol 1.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ลักษณ์นันท์ เดชบุญ, ชุติมา รักษ์บางแหลม (ISBN:978-616-11-1420-6, 2013). vol 1.

5) งานบริการวิชาการ
ประวัติการเป็นวิทยากร
ปีงบประมาณ 2562
29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ขอเชิญเป็นวิทยากร
22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป้นวิทยากรกลุ่ม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสุตร ระดับวิทยาลัย
19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นวิทยากรจัดทำแผนยุทธศาสตร์
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการทำงานวิจัยจากงานประจำ
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
26 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ โรงพยาบาลคลองท่อม
21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ปีงบประมาณ 2561
8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นวิทยากร
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10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาเครือข่ายคุณภาพพยาบาล
26 เมษายน พ.ศ. 2561 - 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ขอสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โครงการ
พัฒนาระบบการทำงานวิจัยจากงานประจำ โรงพยาบาลคลองท่อม ปี 2561
ปีงบประมาณ 2559
6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์
4 มกราคม พ.ศ. 2559 - 6 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
ปีงบประมาณ 2557
7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็นวิทยากร
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การนำทฤษฎีทางการพยาบาลสู่การปฏิับติ
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร
19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร
9 มกราคม พ.ศ. 2557 ขอเชิญเป็นวิทยากร
6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 สิงหาคม พ.ศ. 2561ไหว้ครู
4 เมษายน พ.ศ. 2561สืบสานประเพณีสงกรานต์
1 มีนาคม พ.ศ. 2561อบรมมารยาทไทย
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560ทอดกฐินสามัคคี
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย
25 กรกฎาคม พ.ศ. 885ถวายเทียนพรรษา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ
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7) ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาองค์กร
การจัดการความรู้
การวิจัย
การวิจัยชุมชน / การวิจัยเพื่อพัฒนางาน
8) ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551
พยาบาลวิชาชีพ 8 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545
พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. กลุ่มวิชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก
พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. กลุ่มวิชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541
วิทยาจารย์ 6 ว กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข
พ.ศ. 2538
ผู้ชำนาญการด้านการสอน (วิทยาจารย์ 6) ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
วิทยาจารย์ 5 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี กองงานวิทยาลัยพยาบาล
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี กองงานวิทยาลัยพยาบาล
พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2531
อาจารย์ (วิทยาจารย์ 3) วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี กองงานวิทยาลัยพยาบาล
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9) ประสบการณ์ในการสอน
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษา 1
พย.๑๔๓๐ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
สม.๑๑๐๔ มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พย.๑๒๐๑ มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
ภาคการศึกษา 3
พย.๑๒๐๙ ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษา 1
พย.๑๔๓๐ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
สม.๑๑๐๔ มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภาคการศึกษา 2
พย.๑๒๐๘ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย
พย.๑๓๑๓ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน๑
สม.๑๑๐๗ ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
ภาคการศึกษา 3
พย.๑๒๐๙ ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย
10) รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร
พ.ศ. 2559
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประเภท บุคลากรสายวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
อาจารย์ผู้สอนดีเด่น ด้านวิจัย
เครือข่าย SC-Net
พ.ศ. 2558
เกียรติบัตรอาจารย์สอนภาคสนามปฏิบัติดีเด่น
มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
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