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โทร

1) ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาพัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2536
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ปก.) พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี , 2529
2) โครงการอบรมระยะสั้น
การสอนการพยาบาลในคลินิก
วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ , 1 มีนาคม พ.ศ. 2530 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
อบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล , 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 - 12 กันยายน พ.ศ. 2531
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข , 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 - 28 เมษายน พ.ศ. 2546
ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพยาบาล
School of Nursing and Midwifery,Faculty of Health Science University of Queensland , 1 มกราคม พ.ศ. 2551 - 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551
ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพยาบาล
Alice Lee Center for Nursing Studies , National University of Singapore , 1 มกราคม พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข , 12 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
อบรมหลักสูตร การบริหารงานสู่ความสำเร็จ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 26 เมษายน พ.ศ. 2553 - 30 เมษายน พ.ศ. 2553
อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการบริหารจัดการ และทักษะการสื่อสาร ของสถาบันพระบรมราชชนก (หลักสูตร 6
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สัปดาห์)
สถาบันพระบรมราชชนก , 1 มกราคม พ.ศ. 2554 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการบริหารจัดการ และทักษะการสื่อสาร ของสถาบันพระบรมราชชนก
Faculty of Business and Law ,De Montfort University , 10 มกราคม พ.ศ. 2554 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2554
การอบรมภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สถาบันKnowledge Plus , 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสู่การสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
มูลนิธิพุทธฉือจี้ (Tzu Chi) และ College of Nursing , Kaohsiung Medical University in Taiwan , 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ศึกษาดูงานด้านความเป็นผู้นำและการบริหารงานสถาบันการศึกษาชั้นนำ
ในโครงการการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำด้านบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สถาบันพระบรมราชชนก , 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556
การอบรมภาษาอังกฤษ CU - TEP (หลักสูตร 60 ชั่วโมง)
สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557
อบรมและสัมมนาหลักสูตรการบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
อบรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
บริษัท ฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จำกัด , 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงิน การคลังภาครัฐ ประจำปี 2560
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข , 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ.
2560 ของสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก , 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ศึกษาดูงานและเทียบเคียงสมรรถนะในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560
อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารสำหรับรองผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลาง) และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก , 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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3) ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
สุภัสสร เลาะหะนะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทัศนีย์ เกริกกุลธร, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, พัชนียา
เชียงตา. ศึกษาสถานการณ์ของการตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์แรกในประเทศไทย วิจัยต่อเนื่องปี
2562-2563. เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
ปัทมา ผาติภัทรกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ผุสดี ก่อเจดีย์, ชุติมา บูรพา, ประภาส
จักรพล. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดสระบุรี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
เกศแก้ว สอนดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, ณัฏฐ์นรี
คำอุไร. การประเมินผลสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ:โครงการความร่วมมือการสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ
ในการอบรมหลักสูตร District Health management วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสดี ก่อเจดีย์, ศุภลักษณ์
ศรีธัญญา. ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้
เจตคติและสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระยะยาวในชุมชน. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสดี
ก่อเจดีย์. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจของเครือข่ายสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนต้นตาล. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นางผุสดี
ก่อเจดีย์. ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับปฐมภูมิ
จังหวัดสระบุรี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสดี ก่อเจดีย์, กิตติรัฐพงศ์
โรจนธีรเพิ่มพูล. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจของเครือข่ายสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนต้นตาล
. เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์, ผุสดี ก่อเจดีย์, สานิตย์ พ่วงทรัพย์, พรรณทิพย์ อินทร์จันทร์,
กิตติรัฐพงศ์ โรจนธีรเพิ่มพูล. ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับปฐมภูมิ
จังหวัดสระบุรี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
เกศแก้ว สอนดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ผุสดี ก่อเจดีย์, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, กิตติรัฐพงศ์
โรจนธีรเพิ่มพูล, ณัฏฐ์นรี
คำอุไร. การประเมินผลสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ:โครงความร่วมมือการสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ
ในการอบรมหลักสูตร District Health management วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสดี ก่อเจดีย์, กิตติรัฐพงศ์
โรจนธีรเพิ่มพูล. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจของเครือข่ายสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ชุมชนต้นตาล. เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสดี ก่อเจดีย์, ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา, สานิตย์ จันทา, จันทร์พร โชคถวาย, ธนัชชา
ชัยวิสุทธิ์. ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้
เจตคติและสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้การระยะยาวในชุมชน. เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุจิรา เหลืองพิกุลทอง, นัยนา
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ภูลม. กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
(หัวหน้าโครงการวิจัย). ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับปฐมภูมิ
จังหวัดสระบุรี. เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสดี ก่อเจดีย์, กิตติรัฐพงศ์
โรจนธีรเพิ่มพูล. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจของเครือข่ายสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ชุมชนต้นตาล. เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นางผุสดี ก่อเจดีย์, นางสาวศุภลักษณ์
ศรีธัญญา. ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้
เจตคติและสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระยะยาวในชุมชน. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2557.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, สุจิรา เหลืองพิกุลทอง, นัยนา ภูลม. (2553). ผลของการนำกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 5(2), 118-125.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1
ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศันสนีย์ สีต่างคำ, กรกนก บุญประถัมภ์, บังอร เผ่าน้อย, ภูมินทร์ ดวงสุริยะ, พเยาว์
พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2562). Opinions of Selected Thai Nursing Students on Factors Contributing to their Academic and
Clinical Stress. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(6), 2591-2608.
เกศแก้ว สอนดี, ผุสดี ก่อเจดีย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, พเยาว์
พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2561). การประเมินผลสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอของศูนย์ประสานงานและจัดการเรียนรู้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 28(1), 116-126.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ผุสดี ก่อเจดีย์, เกศแก้ว สอนดี, จันทร์พร โชคถวาย. (2561). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อำนาจต่อการรับรู้ความสามารถของเครือข่ายสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสระบุรี. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(4), 33-41.
ปัทมา ผาติภัทรกุล, ผุสดี ก่อเจดีย์, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, ชุติมา บูรพา, ประภาส
จักรพล. (2561). ประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้อายุในชุมชน. วารสารวิจัยทางวิทยาลัยศาสตร์สุขภา
พ, 12, 52-60.
นุสรา นามเดช, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, อรทัย
สงวนพรรค. (2561). ความรอบรู้ทางสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมจังหวัดสระบุรี. วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 11(3), 125-1
38.
Proceedings ระดับชาติ
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ว่าที่รตท.(หญิง) ผุสดี ก่อเจดีย์, ประภาส ธนะ, กิตติรัฐพงศ์ โรจนธีรเพิ่มพูน, ศุภลักษณ์
ศรีธัญญา. (2557). การประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการใช้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน.
การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ :
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน. 800-816.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ดวงดาว อุบลแย้ม, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, อุทัยทิพย์
คำอุไร. (2555). การพัฒนาเครือข่ายการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2555 “มหกรรมสุขภาพชุมชน :
มิติการพัฒนาเครือข่ายชุมชนสร้างครอบครัวและสังคมเข้มแข็งสู่อาเซียนภายใต้แนวคิดนักสุขภาพครอบครัว
หมอประจำตัวครัวเรือน”. 0-0.
Proceedings ระดับนานาชาติ
Phongsakchat, P., Leaungpigoltong, S., จิราภรณ์ ชื่นช่ำ, Chueatong, S.. (2014). Perceived Health Status and Health
Promoting Behaviors of Local Handloom Fabric Weavers in central Thailand Villages. Asian Network for Public
Opinion Research: ANPOR หัวข้อ “Public Opinion Research at Crossroads” . 794-801.
Phongsakchat, P., Lorhhana, S., Jirapa Thongdee, Narongchai Punyapong, Thitiworada Kobrat, Sudarut
Chaichana. (2014). Effects of a Participatory Health Promotion Program on Health Behaviors of Community
Residents. ประชุมวิชาการ 1st International Nursing Conference หัวข้อ “Nursing innovation: A key to promote the
Humanized Health in ASEAN Economic Community (AEC) Era . 77-85.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ผุสดี ก่อเจดีย์, จีราภรณ์
ชื่นฉ่ำ. (2556). การสร้างความร่วมมือในชุมชนระหว่างบุคลากรสุขภาพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ.
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 เรื่อง การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้. 619-621.
Phongsakchat, P., Kojedee, P., Chuencham, J., Tana, P., Siritorn Yingrengreung. (2013). The development of
community network Affecting Health Promotion of the Elderly and incorporating local at Ban ton tan
community, saraburi, Thailand. The 1st Annual Worldwide Nursing Conference 2013 . 255-212.
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ผุสดี ก่อเจดีย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ประภาส
ธนะ. (2556). การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหาร
ด้านการออกกำลังกายและด้านอารมณ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตพื้นบ้านของผู้สูงอายุในชุมชน. ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 เรื่อง“สร้างมูลค่าภูมิปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน” . 0-0.
Phongsakchat, P.. (2011). The effectiveness of Thai Classical Dance Exercise on health status of Thai elderly with
hypertension in Saraburi province ( Oral ). “Health Security for Quality of Life in Diverse Populations through
Caring and Healing”. 0-0.
4) ผลงานวิชาการ
บทความวิชาการ
ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศันสนีย์ สีต่างคำ, กรกนก บุญประถัมภ์, บังอร เผ่าน้อย, ภูมินทร์ ดวงสุริยะ, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. -, (Veridian
E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, 2019). 2591-2608.
ตำรา/หนังสือ
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (ISBN:978-616-111486-2, 2013). ครั้งที่ 1.
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จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาล, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (ISBN:978-616-11-0979-0, 2011). ครั้งที่ 1.
คู่มือพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (ISBN:, 2011). ครั้งที่ 1.
คู่มือการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (ISBN:, 2010). ครั้งที่ 1.
แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลจิตเวช ในสาระทบทวนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ของวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ (ISBN:, 2005). ครั้งที่ 1.
5) งานบริการวิชาการ
ประวัติการเป็นวิทยากร
ปีงบประมาณ 2560
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4
ปีงบประมาณ 2559
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลป่วยโรคเลือดสมองในชุมชน
เทศบาลเมืองจังหวัดสระบุรี
1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โครงการเสริมสมรรถนะบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) ปี 2559
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3
ปีงบประมาณ 2558
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เทศบาลเมืองสระบุรี
10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เทศบาลเมืองสระบุรี
การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2560
2 เมษายน พ.ศ. 2560 - 5 เมษายน พ.ศ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4
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3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560 โครงการเสริมสมรรถนะบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) ปี 2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560 โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนต้นตาล และชุมชนพระยาทด:
บูรณาการกับงานวิชาการ (วิชาการนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด)
ปีงบประมาณ 2559
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนต้นตาลเข้มแข็ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนพระยาทด
6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3 ตุลาคม พ.ศ. 2559แผนระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3 ตุลาคม พ.ศ. 2559แผนบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และสถาบัน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการนวดแผนไทย(บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กับวิชาการนวดแผนไทย)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558โครงการปลูกฝังการรักสถาบัน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7) ความเชี่ยวชาญ
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
จิตวิทยาพัฒนาการ
ความรอบรู้ทางสุขภาพ/ความแตกฉานทางสุขภาพ

8) ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
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พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551
พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542
พยาบาลวิชาชีพ 6 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พ.ศ. 2539
พยาบาลวิชาชีพ 5 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539
วิทยาจารย์ 5 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2537
วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พ.ศ. 2531
วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี กองงานวิทยาลัยพยาบาล
พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531
วิทยาจารย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี กองงานวิทยาลัยพยาบาล
9) รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร
พ.ศ. 2559
รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" สร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
รางวัลเกียรติยศ "เพชร วพบ. สระบุรี" อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
รางวัลข้าราชการดีเด่นด้านบริการวิชาการ
วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น อาจารย์ด้านบริการวิชาการ
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

แฟ้มประวัติส่วนบุคคล :

วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2558 สาขาบริการวิชาการ
มูลนิเพื่อสังคมไทย
พ.ศ. 2558
รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภท อาจารย์พยาบาล
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2557
รางวัลนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมต่อเนื่องดีเด่นของสถาบันประจำปีพุทธศักราช 2556
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พ.ศ. 2556
รางวัลข้าราชการดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2
พ.ศ. 2555
คู่มือการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ชุดวีซีดี(VCD)โปรแกรมการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยการบรรยายเรื่องการพัฒนาเครือข่ายการออกกาลังกายแบบราไทยประยุกต์เพื่อสร้างเสริ
มสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติเฉลิมพระเกียรติมหาราชันย์ 84 พรรษา มหาราชินี 80 พรรษา
พระบรมโอรสาธิราช 60 พรรษา ประจำปี 2555 เรื่อง มหกรรมสุขภาพชุมชน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2553
รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น ด้านการวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
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