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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
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1) ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การผดุงครรภ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555 - 2558
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี , 2542 - 2546
2) ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
ทัศณีย์ หนูนารถ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ
ละหุการ. การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมุสลิม. เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
ทัศณีย์ หนูนารถ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มลิวัลย์
บุตรดำ. ผลของโปรแกรมให้ความรู้ร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่อความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด. เงินร
ายได้สถานศึกษา. 2560.
ทัศณีย์ หนูนารถ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อรวรรณ
ฤทธิ์มนตรี. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายของหญิงตั้งครรภ์ที่เ
ป็นเบาหวาน. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ทัศณีย์ หนูนารถ (หัวหน้าโครงการวิจัย). การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมุสลิม. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ทัศณีย์ หนูนารถ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มลิวัลย์ บุตรดำ, วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี, อุทุมพร
ดุลยเกษม. ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของบทบาทการเป็นบิดา. เงิน
รายได้สถานศึกษา. 2560.
มลิวัลย์ บุตรดำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี, เบญจวรรณ ละหุการ, ทัศณีย์
หนูนารถ. ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของบทบาทการเป็นมารดา. เงินรายได้สถานศึกษา. 256
0.
ขจิต บุญประดิษฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทัศณีย์
หนูนารถ. การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช. เงินรายได้ส
0 7544 6391 ต่อ 422

1 | หน้า

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

แฟ้มประวัติส่วนบุคคล : อาจารย์ทัศณีย์ หนูนารถ

ถานศึกษา. 2560.
ทัศณีย์ หนูนารถ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุทุมพร ดุลยเกษม. การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวมุสลิม
จ.นครศรีธรรมราช. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2559.
โครงการวิจัย
ทัศณีย์ หนูนารถ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อรยา สุขนิตย์, ปานดี คงสมบัติ, สุนสิทธิ์
ศักดา. ระบบจัดการความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1
กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ, ทัศณีย์ หนูนารถ, ณัฐฐภรณ์ ปัญจจันธ์, ปิ่นแก้ว โชติอำนวย, บุษบยา ดำคำ, ปานทิพย์
จิ๋วรี. (2561). การพัฒนาแบบประเมินวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ , 11(3), 37-42.
Proceedings ระดับชาติ
ทัศณีย์ หนูนารถ, วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี, เบญจวรรณ
ละหุการ. (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน. การประชุมวิช
าการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. 1540-1547.
ทัศณีย์ หนูนารถ, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ์, ศศิการต์ กาละ. (2558). ผลของการใช้คู่มือเตรียมคลอดสองภาษา (พม่า - ไทย)
ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์พม่า. เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 5 . 76-82.
3) งานบริการวิชาการ
ประวัติการเป็นวิทยากร
ปีงบประมาณ 2561
29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นวิทยากรพิเศษสอนในรายวิชาการผดุงครรภ์
4) 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
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25 กรกฎาคม พ.ศ. 885ถวายเทียนพรรษา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ
5) ความเชี่ยวชาญ
การผดุงครรภ์
การดูแลมารดาและทารกแรกคลอด
6) ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สสจ.สุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551
พยาบาลวิชาชีพ 5 งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550
พยาบาลวิชาชีพ 4 งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548
พยาบาลวิชาชีพ 3 งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
พยาบาลวิชาชีพ 3 พ. งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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