
1 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

1 ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค.55   

2 นางสาวจารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์ โครงการสัมมนาผู้บริหารและ
บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา  
เรื่อง การเตรียมนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ก่อนประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 19 - 21 ม.ค.55 

      กิจกรรมอบรมเรียนรู้ รู้รัก รู้ห่วงใย 
รู้เวลา  

ศูนย์ 3 วัย สานใยรัก          
แห่งครอบครัว บ้านไร่ 

8 มี.ค. 55 

      โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
เรื่อง สุขภาพดีชื้อขายได้ที่ไหน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 เม.ย. 55 

3 นางกัลยา ศรีมหันต์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อติดตามการน าความรู้ เรื่อง  
การปรับกระบวนทัศน์การดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ สู่การปฏิบัติ
ครั้งที่ 2  

โรงพยาบาลนภาลัย 26 ต.ค. 54 

4 นางสาวจิริยา อินทนา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนากระบวนทัศน์ 
ในการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ 

วพบ.สุราษฎร์ธานี 12 - 14 ต.ค. 54 

      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ติดตามการน าความรู้เรื่อง การปรับ
กระบวนทัศน์การดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ สู่การปฏิบัติ 
ครั้งที่ 2  

โรงพยาบาลนภาลัย 26 ต.ค. 54 

      โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  
การพัฒนากระบวนทัศน์ 
ในการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ 

วพบ.นครศรีธรรมราช 21 - 23 ธ.ค. 54 

      โครงการการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในชุมชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สู่การเรียนรู้และการปฏิรูป
การบริการสาธารณสุขแนวใหม่ 

วพบ.ยะลา 13 - 16 ธ.ค. 54  
18 - 20 ม.ค. 55 



2 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

4 
(ต่อ)  

นางสาวจิริยา อินทนา โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  
การพัฒนากระบวนทัศน์ในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
ส าหรับอาจารย์ และครูพี่เลี้ยง 
ในแหล่งฝึก 

วพบ.นครศรีธรรมราช 1 - 3 ก.พ. 55 

   โครงการการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในชุมชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สู่การเรียนรู้และการปฏิรูป
การบริการสาธารณสุขแนวใหม่ 
(ครั้งที่ 1) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

20 - 25 ก.พ. 55 

  

 

  โครงการการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในชุมชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สู่การเรียนรู้และการปฏิรูป
การบริการสาธารณสุขแนวใหม่ 
(ครั้งที่ 2) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

19 - 24 มี.ค. 55 

      โครงการการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในชุมชนจังหวัดชายแดน
ใต้สู่การเรียนรู้และการปฏิรูปการ
บริการสาธารณสุขแนวใหม่ 
(ครั้งที่ 3) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

23 - 28 เม.ย. 55 

      โครงการการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในชุมชนจังหวัดชายแดน
ใต้สู่การเรียนรู้และการปฏิรูปการ
บริการสาธารณสุขแนวใหม่  
(ครั้งที่4) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

21 - 26 พ.ค. 55 

5 นางชิตสุภางค ์ ทิพย์เที่ยงแท้ การถอดบอเรียนการด าเนินงาน
กองทุนสุขภาพท้องถิ่น 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี 

20 - 21 ธ.ค. 54 

      อสม.ต้นแบบให้กับ อสม.ที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

22  ก.พ. 55 

      โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหา      
ขาดสารไอโอดีน  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

16 มี.ค. 55 

      โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
วิชาการ 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรค    
ที ่4 จ.ราชบุร ี

2 - 3 พ.ค. 55 



3 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

5 
(ต่อ) 

นางชิตสุภางค ์ ทิพย์เที่ยงแท้ กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรม
สุขภาพ ทั้งในระดับปฐมภูมิ และ 
ระดับทุติยภูมิ ของจังหวัดเพชรบุรี 
ประจ าปี 2555 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า     
จ.เพชรบุรี 

17 ก.ค. 55 

6 นางชุติมา มาลัย แนวทางการบริหารจัดการรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

11 ก.พ. 55 

     แนวทางการบริหารจัดการ การ
รวบรวมผลงานและรายงานผลการ
ด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ด้านการบริหาร
และการพัฒนาสถาบัน และกลุ่มตัว
บ่งชี้อัตลักษณ ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

11 ก.พ. 55 

   เสวนาเรื่อง การเตรียมพร้อมกับ
ค าถามจากผู้ประเมิน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

11 ก.พ. 55 

      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ 30 พ.ย 54 และ 
7 ธ.ค.54 

      โครงการ มหกรรมคุณภาพ
โรงพยาบาล ครั้งที่ 8 

โรงพยาบาลบ้านโป่ง 28 - 30 พ.ค. 55 

      วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55 

7 นางสาวทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ 30 พ.ย 54 และ 
7 ธ.ค.54 

8 นางสาวนุจร ี ฮะค่อม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนากระบวนทัศน์ในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

วพบ.สุราษฎร์ธานี 12 - 14 ต.ค. 54 

      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ติดตามการน าความรู้ เรื่อง  
การปรับกระบวนทัศน์การดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ สู่การปฏิบัติ
คร้ังที่ 2  

โรงพยาบาลนภาลัย 26 ต.ค. 54 

      โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การ
พัฒนากระบวนทัศน์ในการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

วพบ.นครศรีธรรมราช 21 - 23 ธ.ค. 54 

  

  

  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การ
พัฒนากระบวนทัศน์ในการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ส าหรับ
อาจารย์ และครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก 

วพบ.นครศรีธรรมราช 1 - 3 ก.พ. 55 



4 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

8 
(ต่อ) 

นางสาวนุจร ี ฮะค่อม โครงการพัฒนาเครือข่ายการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
ชุมชน ในหัวข้อ ประสบการณ์ 
การจัดการความรู้กับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นความเข้าใจ
มนุษย ์

โรงแรมทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

20 เม.ย. 55 

      โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

เทศบาลต าบลท่าผา อ.บ้านโป่ง               
จ.ราชบุร ี

26 เม.ย. 55 

      การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน 

เทศบาลต าบลท่าผา อ.บ้านโป่ง              
จ.ราชบุร ี

23 ส.ค. 55 

9 นางเพ็ญจมาศ ค าธนะ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ติดตามการน าความรู้เรื่อง การปรับ
กระบวนทัศน์การดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ สู่การปฏิบัติ 
คร้ังที่ 2  

โรงพยาบาลนภาลัย 26 ต.ค. 54 

   วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 
26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค.55   

      โครงการพัฒนาเครือข่ายการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
ชุมชน ในหัวข้อ ประสบการณ์การ
จัดการความรู้กับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นความเข้าใจมนุษย์ 

โรงแรมทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

20 เม.ย. 55 

10 นางพิศมัย อานัญจวณิชย์ วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 – 30 พ.ค. 55   

11 นางมาลิน ี จ าเนียร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ติดตามการน าความรู้เรื่อง การปรับ
กระบวนทัศน์การดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ สู่การปฏิบัติ 
ครั้งที่ 2  

โรงพยาบาลนภาลัย 26 ต.ค. 54 

12 นางเยาวลักษณ์ มีบุญมาก โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์
ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ประจ าปี 2555 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

19 ต.ค. 54 

      เกณฑ์การประเมินศักยภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม 

17 - 18 พ.ย. 54 



5 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

13 นางรจนารถ ชูใจ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในปีงบประมาณ จนถึง
ปัจจุบัน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี 

26 – 27 ม.ค. 55 

     วิทยากร หลักสูตรผู้พัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รุ่นท่ี 3/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

23 เม.ย.- 4 พ.ค.55 

  

 

  วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

14 นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโยย่ิงยงค์ แนวทางการบริหารจัดการรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

11 ก.พ. 55 

      แนวทางการบริหารจัดการ การ
รวบรวมผลงานและรายงานผลการ
ด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ด้านการท านุ
บ ารุงบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

11 ก.พ. 55 

      แนวทางการบริหารจัดการ การ
รวบรวมผลงานและรายงานผลการ
ด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ ด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

11 ก.พ. 55 

15 นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโยย่ิงยงค์ แนวทางการบริหารจัดการ การ
รวบรวมผลงานและรายงานผลการ
ด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ด้านการ
บริหารและการพัฒนาสถาบัน และ
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

11 ก.พ. 55 

16 นางศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ 30 พ.ย. 54 และ 
7 ธ.ค. 54 

17 นางกรรณิการ ์ กิจนพเกียรติ แนวทางการบริหารจัดการรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

11 ก.พ. 55 

      แนวทางการบริหารจัดการ การ
รวบรวมผลงานและรายงานผลการ
ด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

11 ก.พ. 55 

      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ 30 พ.ย. 54 และ 
7 ธ.ค. 54 



6 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

17 
(ต่อ) 

นางกรรณิการ ์ กิจนพเกียรติ วิทยากร หลักสูตรผู้พัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รุ่นท่ี 3/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

23 เม.ย.- 4 พ.ค. 55 

18 นางนงนุช วงศ์สว่าง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในปีงบประมาณ จนถึง
ปัจจุบัน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี 

26 – 27 ม.ค. 55 

      ประชุมวิชาการ 8 จังหวัดภาคกลาง 
ตอนบน สปสช.เขต 5 สระบุรี 
บริการปฐมภูมิ : วิถีสู่ชุมชนสุขภาพ 
Primary Care : The Way to Be 
Healthy 

โรงแรมจอมเทียน การ์เด้น 
พัทยา ชลบุรี 

23 - 25 เม.ย. 55 

  
  

  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางาน 
เสริมพลังชีวิต ด้วยการคิดบวก 

โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 18 , 27 เม.ย.55 

     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนานักวิจัยสาธารณสุข ปี 
2555 

โรงแรมมารวยการ์เด้น 1 - 4 พ.ค. 55 

  

  

  โครงการสนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งทางสุขภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ รพ.สต. 
ปีงบประมาณ 2554-2555 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต 

21 - 23 พ.ค. 55 

19 นางสาวอัจฉรา อ่วมเครือ โครงการหลักสูตรอบรมวิทยากร
การเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจาก
โรคมะเร็งเต้านม เรื่องแผนการสอน
และด าเนินการอภิปราย 

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 21 - 22 มี.ค. 55 

   โครงการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม
บริการสุขภาพและการศึกษาวิจัย
ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โรงแรมหาดทอง 17 ก.ค. 55 

20 นายวรเดช ช้างแก้ว อสม. ต้นแบบให้กับ อสม. ที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

22 ก.พ. 55 

21 นางกาญจนา ร้อยนาค อสม. ต้นแบบให้กับ อสม. ที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

22 ก.พ. 55 



7 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

21 
(ต่อ) 

นางกาญจนา ร้อยนาค วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นที่ 6/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

22 นางดวงแข พิทักษ์สิน อสม. ต้นแบบให้กับ อสม. ที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

22 ก.พ. 55 

      โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาขาด  
สารไอโอดีน  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

16 มี.ค. 55 

      วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 
26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

23 นางวิรดา อรรถเมธากุล อสม. ต้นแบบให้กับ อสม. ที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร 

22 ก.พ. 55 

      วิทยากร หลักสูตรผู้พัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รุ่นท่ี 3/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

23 เม.ย. - 4 พ.ค. 55 

24 นายสุรินทร์ มีลาภล้น วิทยากร หลักสูตรผู้พัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รุ่นท่ี 3/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

23 เม.ย. - 4 พ.ค. 55 

      วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการ     
สาธารณสาธารณสุขระดับกลาง   
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

25 นางสาวนิศากร เยาวรัตน์ วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง      
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

      โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยใน
วัย Teen 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ราบ   จ.ราชบุร ี

29 ส.ค. 55 

26 ดร.กมลพร แพทย์ชีพ วิทยากร หลักสูตรผู้พัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รุ่นท่ี 3/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

23 เม.ย. - 4 พ.ค. 55 



8 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

26 
(ต่อ) 

ดร.กมลพร แพทย์ชีพ วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

27 นางสาวจรินทร สมภู่ วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

28 นางสาวบุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ วิทยากร หลักสูตรผู้พัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รุ่นท่ี 3/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

23 เม.ย. - 4 พ.ค. 55 

29 นายสนธยา ศรีเมฆ วิทยากร หลักสูตรผู้พัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รุ่นท่ี 3/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

23 เม.ย. - 4 พ.ค. 55 

30 นางสาววรรณ ี ศรีวิลัย การจัดการสอนกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 

วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
สุพรรณบุรี 

22 เม.ย. 55 

31 นางสาวบ าเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ โครงการวิจัยพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนเชื่อมโยงประเด็น
สุขภาพ (ยุทธศาสตร์เชิงรุก : เน้น
สร้างสุขภาพสมาชิก ลดการจ่าย
สวัสดิการของกองทุน) 

ต.บ้านฆ้อง ต.ดอนแร่  ต.เบิก
ไพร ต.หนองโพ จ.ราชบุร ี

8,11,17,18 พ.ค. 55 

      โครงการวิจัยพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนเชื่อมโยงประเด็น
สุขภาพ (ยุทธศาสตร์เชิงรุก : เน้น
สร้างสุขภาพสมาชิก ลดการจ่าย
สวัสดิการของกองทุน) 

โรงเรียนวัดโคกหม้อ จ.ราชบุร ี 28 พ.ค. 55 

32 นางพัชรินทร์ วิหคหาญ โครงการวิจัยพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนเชื่อมโยงประเด็น
สุขภาพ (ยุทธศาสตร์เชิงรุก : เน้น
สร้างสุขภาพสมาชิก ลดการจ่าย
สวัสดิการของกองทุน) 

ต.บ้านฆ้อง ต.ดอนแร่  ต.เบิก
ไพร ต.หนองโพ จ.ราชบุร ี

8,11,17,18 พ.ค. 55 

      โครงการวิจัยพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนเชื่อมโยงประเด็น
สุขภาพ (ยุทธศาสตร์เชิงรุก : เน้น
สร้างสุขภาพสมาชิก ลดการจ่าย
สวัสดิการของกองทุน) 

โรงเรียนวัดโคกหม้อ จ.ราชบุร ี 28 พ.ค. 55 



9 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

33 นางสาวนาตยา วงศ์ยะรา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ติดตามการน าความรู้เรื่อง การปรับ
กระบวนทัศน์การดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ สู่การปฏิบัติ 
คร้ังที่ 2  

โรงพยาบาลนภาลัย 26 ต.ค. 54 

34 ดร.เบญจวรรณ พิททาร์ด วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

35 นางพิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

36 นางวิมลมาส ติ่งบุญ วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

37 นางสาวอฤญชยา จูบ้ง วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

38 นางสาวขวัญใจ เพทาย
ประกายเพชร 

วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

39 นางรัตนา นิลเลื่อม วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

40 นางสาวปณัชญา เชื้อวงษ์ วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

      โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

41 นางสาวพัชราภา บรรจงเก็บ วิทยากร หลักสูตรผู้บริหารการสา
ธารณสาธารณสุขระดับกลาง 
รุ่นท่ี 26/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

14 - 30 พ.ค. 55   

      โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต. คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 



10 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

42 นางสาวอมรรัตน์ สว่างเกตุ วิทยากร หลักสูตรผู้พัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รุ่นท่ี 3/55 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

23 เม.ย. - 4 พ.ค. 55 

43 นางกาญจนา เลิศถาวรธรรม โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

44 นางจิราภรณ ์ อนุชา โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

45 นางวิภารัตน์ ยมดิษฐ์ โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

46 ดร.วิมลพรรณ นิธิพงศ์ โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

47 นางวิริยาภรณ์ แสนสมรส โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

48 นางสาวอังคณา หมอนทอง โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

49 นางดนุลดา จีนขาวข า โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

50 นางสาวพรทิพย์ สินประเสริฐ โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 



11 
 
รายชื่ออาจารย์ที่ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ   

ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2554 

ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป. 

51 นางสาวกรองแก้ว ทรัพย์ประเสริฐ โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

52 นางสาวชลธิชา บุญศิริ โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

53 นายธนะวัฒน์ รวมสุก โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

54 นายธนาวุฒิ รวมสุก โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

55 นางสาวนพวรรณ ดวงจันทร์ โครงการบริการวิชาการแก่
ประชาชน อสม. นักเรียน  ต.คูบัว 
จ.ราชบุร ีเรื่องการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุร ี 3 ก.พ. 55 

 


