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1) ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช , 2557 - 2559
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช , 2538 - 2542
2) ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
ดลปภัฎ ทรงเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย). ภาวะผู้นำของพยาบาลในศตวรรษที่21. เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
วรรณรัตน์ จงเขตกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ดลปภัฎ
ทรงเลิศ. กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้งสูงอายุ โดยใช้แนวคิดการจัดการดูแล
(Care management). เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
ดลปภัฎ ทรงเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิศารัตน์ นรสิงห์, อุษา จันทร์แย้ม, ธมลวรรณ
แก้วกระจก. ภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช. เงินรายได้สถานศึกษ
า. 2560.
ดลปภัฎ ทรงเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ธมลวรรณ
แก้วกระจก. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านพระพรหม ตำบลนาพรุ
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีํธรรมราช. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
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.
ดลปภัฎ ทรงเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิศารัตน์ นรสิงห์, รัถยานภิศ
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รัชตะวรรณ. การพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลในการดูแลปัญหาด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. เงินรายได้สถานศึก
ษา. 2560.
ดลปภัฎ ทรงเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิศารัตน์ นรสิงห์, รัถยานภิศ
รัชตะวรรณ. การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลปัญหาด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. เงิ
นรายได้สถานศึกษา. 2560.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ธมลวรรณ แก้วกระจก, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, นงรัตน์
โมปลอด. การพัฒนาประชาคมชุมชนสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ดลปภัฎ ทรงเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, อรวรรณ
ฤทธิ์มนตรี. ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ดลปภัฎ
ทรงเลิศ. การพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long-Term Care) ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ดลปภัฎ ทรงเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิศารัตน์ นรสิงห์, อุษา
จันทร์แย้ม. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อระัดับสุขภาพจิตและพฤติกรราการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุบ้านไม้แดง
จ.ท่าเรือ อ.เมิือง จ.นครศรีธรรมราช. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
บุญประจักษ์ จันทร์วิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดลปภัฎ
ทรงเลิศ. กระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก. เงินรายได้สถา
นศึกษา. 2560.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ไกรวุฒิ ก๊วนหิ้น, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, ยุพิน หมื่นทิพย์,
เบญจวรรณ มากนวล, วันวิสา เสถียรพันธ์. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจนที่มีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 11
(Care Management) เขตสุขภาพที่ 11. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11. 2560.
นิศารัตน์ นรสิงห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภาวดี เหมทานนท์, อุษา จันทร์แย้ม, สุทัศน์ เหมทานนท์, ดลปภัฎ
ทรงเลิศ. สภาพปัญหาและการปรับตัวของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2557.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1
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.
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ดลปภัฎ ทรงเลิศ, ชุติมา รักษ์บางแหลม, กิตติพร
เนาว์สุวรรณ. (2560). อำนาจในการทำนายของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลในวิทยา
ลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใต้. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 10(2), 97-105.
รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, วิลาสินี แผ้วชนะ, สยาม
เพิ่มเพ็ชร. (2559). การยอมรับและประสิทธิผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 8(1), 14-24.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2
ดลปภัฎ ทรงเลิศ, ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด, ดร.กุญชร
เจือตี๋. (2560). ความสัมพันธ์ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและความผูกพันต่อองค์การ ต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใต้. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 8(2), 24-37.
Proceedings ระดับนานาชาติ
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.
3) ผลงานวิชาการ
บทความวิชาการ
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.
ความสัมพันธ์ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและความผูกพันต่อองค์การ ต่อผลการปฎิบัติงานของอาจารย์พยาบาล
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใต้, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, เรณุการ์ ทองคำรอด, กุญชร
เจือตี๋ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2017). 24-37.
เอกสารประกอบการสอน
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3, ดลปภัฎ ทรงเลิศ (2010). vol 1.
4) งานบริการวิชาการ
ประวัติการเป็นวิทยากร
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ปีงบประมาณ 2562
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง
ปีงบประมาณ 2561
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการ
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การสอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
25 เมษายน พ.ศ. 2561 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
วิทยากรโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการในชุมชนเขต 11
13 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการในชุมชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้
านนระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2559
29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ศึกษาดูงานโครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้นรุ่นที่ 26
การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม
ปีงบประมาณ 2560
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
5) 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
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1 ตุลาคม พ.ศ. 2558ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย
6) ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
7) ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
อาจารย์
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 543
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ด้านการพยาบาล ประเภทวิชาการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
พยาบาลวิชาชีพ 6 (ด้านการพยาบาล) งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
พยาบาลวิชาชีพ 5 งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547
พยาบาลวิชาชีพ 4 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
พยาบาลวิชาชีพ 3 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2542
พยาบาลเทคนิค 2 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช
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8) ประสบการณ์ในการสอน
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษา 1
พย.๑๓๑๗ แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล
พย.๑๔๒๘ การบริหารการพยาบาล
พ.๑๒๐๘ พยาธิสรีรวิทยา
พย.๑๒๐๑ มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
ภาคการศึกษา 2
พย.๑๓๑๘ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒
พย.๑๔๓๑ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
พย.๑๒๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
พย.๑๒๐๕ การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ
ภาคการศึกษา 3
พย.๑๓๒๓ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษา 1
พ.๑๒๑๐ พยาธิสรีรวิทยา
พย.๑๒๐๒ มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
พย.๑๒๐๓ การประเมินสุขภาพ
พย.๑๒๐๔ หลักการและเทคนิคการพยาบาล
พย.๑๓๑๗ แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล
พย.๑๓๒๐ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
พย.๑๔๒๘ การบริหารการพยาบาล
ภาคการศึกษา 2
พย.๑๒๐๖ จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
พย.๑๒๐๗ การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
พย.๑๒๐๘ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย
พย.๑๓๒๓ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
ล.๑๐๐๒ ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล
พ.๑๑๐๕ จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์
ภาคการศึกษา 3
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พย.๑๒๐๙ ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย
พย.๑๒๑๑ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ๑
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