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1) ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2558
ปริญญาโท Master of Science (M.S.) Caring Science with Specialization in Nursing
Malardalen University, 2554
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์, 2531
2) ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา
(หัวหน้าโครงการวิจัย). คุณภาพชีวิตและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี. เงินรายได้สถานศึก
ษา. 2563.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา
(หัวหน้าโครงการวิจัย). รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยอีสาน. เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา (หัวหน้าโครงการวิจัย). สถานการณ์ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย. เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
แสงเดือน กิ่งแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), อภิรดี เจริญนุกูล, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, วรางคณา บุตรศรี, ชนุกร แก้วมณี, ปาจรีย์
ตรีนนท์. . AIPNI AINEC. 2561.
นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปัทมา ผ่องศิริ, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, สอาด มุ่งสิน, สุภารัตน์ พิสัยพันธุ์, พิสมัย
วงศ์สง่า. คุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพจิตและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในประเทศภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษา
แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เมืองกวางตริ เวียดนาม และเขตเมืองอุบลราชธานี ประเทศไทย. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ลักขนา ชอบเสียง (หัวหน้าโครงการวิจัย), กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, ณัฐรินทร์
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สกุลนิธิวัฒน์. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานและการประเมินโดยเพื่อนในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล. เงินราย
ได้สถานศึกษา. 2560.
ปัทมา ผ่องศิริ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, จรูญศรี มีหนองหว้า, นุสรา ประเสริฐศรี, อภิรดี เจริญนุกูล, กุลธิดา
กุลประฑีปัญญา, มยุรี เจริญศรี, สอาด มุ่งสิน, วรางคณา บุตรศรี, วันวิสาข์
สืบสายกลิ่น. สถานการณ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
แสงเดือน กิ่งแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), อภิรดี เจริญนุกูล, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, วรางคณา บุตรศรี, ปาจรีย์ ตรีนนท์, ชนุกร
แก้วมณี, Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes, Janno Sinaga, M.Kep, Sp.KMB, Rinco Siregar, MNS , Rinawati Sembiring,
M.Kes, Amila, M.Kep, Sp.KMB. -. Association of Indonesian Nurse Education Center. 2560.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา (หัวหน้าโครงการวิจัย). การประเมินผลการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลผ่านงาน
UNC Open วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
ภาวิณี หาระสาร (หัวหน้าโครงการวิจัย), กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, นิพพาภัทร์ สินทรัพย์. ทักษะศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภารัตน์ พิสัยพันธุ์, นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, ภาวิณี
หาระสาร. การวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, ภาวิณี
หาระสาร. การศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบผลการสอบรวบยอดเครือข่ายฯ กับผลการสอบสภาฯ
ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
แสงเดือน กิ่งแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), อภิรดี เจริญนุกูล, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, วรางคณา บุตรศรี, ปาจรีย์ ตรีนนท์, ชนุกร
แก้วมณี, Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes, Janno Sinaga, M.Kep, Sp.KMB, Rinco Siregar, MNS, Amila, M.Kep, Sp.KMB,
Rinawati Sembiring, M.Kes. . Association of Indonesian Nurse Education Center. 2559.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา (หัวหน้าโครงการวิจัย). การวิจัยประเมินผลการดำเนินเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10. 2558.
อภิรดี เจริญนุกูล (หัวหน้าโครงการวิจัย), กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, แสงเดือน กิ่งแก้ว, นุสรา ประเสริฐศรี. . AIPNI AINEC. 2558.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, วัชราภรณ์ เรืองสิทธิ์, จำลอง
วงษ์ระเสริฐ. (2562). ปัจจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทย :
การทบทวนวรรณกรรมแบบบรรยาย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(1), 295-305.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, สอาด มุ่งสิน, พิสมัย วงศ์สง่า, นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, ณัฐรินทร์
สกุลนิธิวัฒน์. (2562). ผลการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลผ่านงาน Open House
ตามการรับรู้ของผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 136-145.
ปัทมา ผ่องศิริ, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล, สอาด มุ่งสิน, พิสมัย วงศ์สง่า. (2561). คุณภาพชีวิต
ภาวะสุขภาพจิต แลความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเขตเมือง
อุบลราชธานี. วารสารเกื้อการุณย์ , 25(2), 137-151.
วัชราภรณ์ เรืองสิทธ์ิ, จำลอง วงษ์ประเสริฐ, กุลธิดา
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กุลประฑีปัญญา. (2561). กระบวนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไทย:
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 28(3), 131-144.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, ปัทมา ทองสม, รุ้งรังษี วิบูลชัย, เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการศึกษาในกระทรวง
สาธารณสุข ของสถาบันพระบรมราชชนก. วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 10(2), 89-111.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, รุ้งรังษี วิบูลชัย, ฐิติมา
โกศัลวิตร. (2560). การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในเขตพื้นที่อีสานใต้ประเทศไทย. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(พิเศ
ษ), 19-33.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, จำลอง วงษ์ประเสริฐ, อวยพร
เรืองตระกูล. (2558). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษาพยาบาลไทย :
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน. วารสารวิชาการสาธารณสุข , 25(2), 238-246.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, จำลอง วงษ์ประเสริฐ, อวยพร
เรืองตระกูล. (2558). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาพยาบาลไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Metaanalysis). วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 25(2), 71-87.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา. (2558). . วารสารวิชาการสาธารณสุข , 24(2), 238-246.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, นิพพาภัทร์
สินทรัพย์. (2564). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยอีสาน. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 18, 26-40.
ปัทมา ผ่องศิริ, จรูญศรี มีหนองหว้า, อภิรดี เจริญนุกูล, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, นุสรา ประเสริฐศรี, แสงเดือน กิ่งแก้ว, อุดมวรรณ
วันศรี, อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี, ถนอมศักดิ์ บุญสู่, ศุทธินี วัฒนกูล, สุภาพร บุญศิริลักษณ์, จุรีรัตน์ กิจสมพร, อรชร
อินทองปาน. (2564). การทบทวนขอบเขตงานวิจัยด้านสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. วารสารสุขภาพและกา
รศึกษาพยาบาล, 27(1), 8-24.
กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, วิรดา อัศวเมธากุล, ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, จามจุรี แซ่หลู่, เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์, อรัญญา
นามวงศ์. (2563). สถานการณ์ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 17(2), 0-0.
3) ผลงานวิชาการ
บทความวิชาการ
การวิจัยเชิงประเมิน : แนวคิดและการนำมาใช้ในการศึกษาพยาบาล, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, เรืองอุไร อมรไชย (-, 2019). 1-11.
4) งานบริการวิชาการ
ประวัติการเป็นวิทยากร
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ปีงบประมาณ 2020
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ ในการอบรมวิจัยคลินิกในงานประจำ
เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะ
ในกระบวนการทำวิจัยตามกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวิจัยทางคลินิก
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและประเมินแผนงานโครงการขับเตลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 10
อุบลราชธานี ในสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 ประจำปีงบประมาณ 2563
5) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
30 สิงหาคม พ.ศ. 2561โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี
มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล
6 ตุลาคม พ.ศ. 2560โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น
6) ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลผู้ใหญ่
การวัดและประเมินผลการศึกษา
หลักการวิจัย

7) ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
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พยาบาลวิชาชีพ 8
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546
พยาบาลวิชาชีพ 7
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
พยาบาลวิชาชีพ 6
ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
พยาบาลวิชาชีพ 5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539
วิทยาจารย์ 5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
วิทยาจารย์ 4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2533
วิทยาจารย์ 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
8) ประสบการณ์ในการสอน
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษา 1
พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล
พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษา 1
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พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล
พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
พย. 1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
พย. 1321 วิจัยทางการพยาบาล
ภาคการศึกษา 2
พย. 1321 วิจัยทางการพยาบาล
ภาคการศึกษา 3
พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
พย. 1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
9) รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร
พ.ศ. 2562
สาขาการศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาล
ศิยษ์เก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ดีเด่นด้านที่ปรึกษาวิจัย พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา จนได้รับรางวัลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องในพิธีไหว้ครู
มอบเครื่องหมายเลื่อนชั้นปี และเกียรติบัตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
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