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224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร
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1) ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Nursing (Ph.D.) การพยาบาล
University of Illinois at Chicago, 2559
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์, 2540
2) ผลงานวิจัย
โครงการวิจัย
พัชรี ใจการุณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กาญจนา บางเหลือ, กมลชนก มงคลชัย, เกษกมล โสณะชัย, กรรติยา เจริญรมย์, แก้วตา
ด้วงชิณ, กนกอร ไชยกาล, กันยารัตน์ ตะนะโส, กัลยา
กุลจันทร์. การประเมินประสิทธิผลของการใช้แอนนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเหล้าปั่นของวั
ยรุ่น. เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
รัตนา บุญพา (หัวหน้าโครงการวิจัย), พัชรี ใจการุณ, นันทรียา
โลหะไพบูลย์กุล. การพัฒนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ 10 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
พัชรี ใจการุณ (หัวหน้าโครงการวิจัย). โปรแกรมการลดหรือป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนไทย :
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
พัชรี ใจการุณ (หัวหน้าโครงการวิจัย). การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับภาพนักดื่ม พฤติกรรมการดื่ม
และผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน กรณีศึกษาชุมชนดงห่องแห่ ต.ปทุม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี. เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
อภิรดี เจริญนุกูล (หัวหน้าโครงการวิจัย), พัชรี ใจการุณ. . Health Educator Club University of New England. 2561.
พัชรี ใจการุณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงกมล หน่อแก้ว, พรรณวดี บูรณารมย์, วิจิตรา จิตรักษ์, โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์, บัณฑิตา
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ภูอาษา. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์. เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
พัชรี ใจการุณ, Supaporn Chaigarun, Sungwarl Somboon. (2561). . EnvironmentAsia , 0(-), 128-136.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1
พัชรี ใจการุณ, เสาวลักษณ์ ภารพัฒน์, อภิสิทธิ์ สีปานแก้ว, อมรรัตน์ โสสอน, อรวรรณ ศิริโกมล, อาทิตย์ ส่งเสริม, กนกอร ประทุมชัย,
กรกนก ดวงเนตร, กรรณิการ์
บุญตา. (2562). การรับรู้พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในจังหวัดศรี
สะเกษ. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 12(2), 222-234.
สุภาพร ใจการุณ, ประกิจ เชื้อชม, พัชรี
ใจการุณ. (2561). พฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีกำจัดวัชพืชพาราควอตและการเกิดโรคหนังเน่าของเกษตรกรที่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน
จ.อุบลราชธานี และศรีษะเกษ. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ , 11(3), 495-500.
วิมลพรรณ สังข์สกุล, พัชรี ใจการุณ, สมรัก ครองยุทธ, กตกร
ประสารวรณ์. (2560). การสร้างแบบประเมินทักษะการพยาบาลเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 29(3), 80-88.
วารสารวิชาการ ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2
พัชรี ใจการุณ, รัตนา บุญพา, วิษณุ จันทร์สด. (2561). การศึกษาการรับรู้ผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยร่นุ วัยผู้ใหญ่
และวัยผู้สูงอายุ ในชุมชนหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานี. คุณภาพชีวิตกับกฏหมาย, 14(2), 53-65.
3) ผลงานวิชาการ
บทความวิชาการ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มเปราะบาง: กรณีศึกษาด้านวิธีดําเนินการวิจัย, พัชรี ใจการุณ, ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์,
วรรณวดี ณภัค (-, 2020).
วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ทางการ พยาบาล (Historical Research Methodology in Nursing), พัชรี ใจการุณ, ปรางทิพย์ ทาเสนาะ
เอลเทอร์, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ (กรุงเทพ, 2020). 1-13.
บทบาทพยาบาลกับปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนในชุมชน, พัชรี ใจการุณ, ปรางทิพย์ ทาเสนาะเอลเธอร์ (, 2019). 118-127.
การดื่มเครื่องดืมแอลกอฮอล์ : การสื่อสารกับเด็กเยาวชน, พัชรี ใจการุณ (-, 2017). 83-90.
4) งานบริการวิชาการ
ประวัติการเป็นวิทยากร
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ปีงบประมาณ 2020
26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางสนประจำสู่งานวิจัย ปี 2563
31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2563
3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2563
ปีงบประมาณ 2019
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการและสรุปผลงานครึ่งปี
เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนางานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ งานวิจัย
รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
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) ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
งานพัฒนาองค์ความรู้
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