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ผลงานทางวิชาการ   
งานวิจัย   

1. หัวหน้าโครงการวิจัย 12 เรื่อง 
1.1. การพัฒนาหลักสูตรบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม พ.ศ.2562 
1.2. การใช้ ICT ทดแทนการสัมมนาแบบเผชิญหน้าส าหรับการเรียนการสอนทางการบริหารการพยาบาล  

พ.ศ.2561.  
1.3. คุณลักษณะและอัตลักษณ์ของมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2560. 

1.4.  The development of an Online Course on “Leadership Development and Change 
Management for Nurse Executives in ASEAN Countries” พ.ศ. 2557 

1.5.  การสอนกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษบนอินเทอร์เน็ต ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2556 

1.6.  การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยใช้เว็บแคสต์ พ.ศ. 2555 
1.7.  กลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการอยู่ตามล าพังของผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2555 
1.8.  การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทางการพยาบาลบนอินเทอร์เน็ต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2552 
1.9.  การเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาพยาบาลทางไกลสู่ความส าเร็จ พ.ศ. 2552 
1.10.  พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน พ.ศ. 2544 
1.11.  พัฒนาหลักสูตรการบริการพยาบาลที่ประทับใจ พ.ศ. 2543 
1.12.  คุณลักษณะ ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จทางการศึกษาและเจตคติของบัณฑิตพยาบาล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2541 
 

2. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 2  เรื่อง 
2.1 การเทียบเคียงระบบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าในต่างประเทศ พ.ศ.2555 
2.2 แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆส าหรับคนพิการในประเทศไทย  
พ.ศ. 2550 
 

 
 

 การผลิตเอกสารการสอน และต ารา 
 

1. ผู้เขียนเอกสารการสอนส าหรับบัณฑิตศึกษา “หน่วยที่ 5 ภาวะผู้น าในองค์กรพยาบาล” ชุดวิชา  ชุดวิชา 51715 

การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพการพยาบาลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562 
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2. ผู้เขียนแนวการศึกษาส าหรับบัณฑิตศึกษา “หน่วยที่ 1 สังคมสูงอายุ สุขภาพ และแนวคิดการจัดการการดูแล

ผู้สูงอายุ , หน่วยที่ 5  การวางแผนการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพัง   และ หน่วยที่ 14 นวัตกรรมในการ

จัดการการดูแลผู้สูงอายุ”  ชุดวิชา 51717 การจัดการการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562 

3. ผู้เขียนหนังสือ “ภาวะผู้น าส าหรับพยาบาลในประชาคมอาเซียน” พ.ศ. 2559 ในโครงการการต ารา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ISBN 978-616-16-1111-8) 

4. ผู้เขียนเอกสารการสอนส าหรับบัณฑิตศึกษา “หน่วยที่ 1 การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์“ ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3,4 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 

5. ผู้เขียนเอกสารการสอนส าหรับปริญญาตรี หน่วยที่ 11  “หน่วยที่ 11 การเตรียมความพร้อมในการอยู่ตามล าพัง
ส าหรับผู้สูงอายุ” ชุดวิชาพัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557 

6. ผู้เขียนเอกสารการสอนส าหรับบัณฑิตศึกษา “หน่วยที่ 13  การจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
สุขภาพ” ชุดวิชาระบบสุขภาพและการบริการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 

7. ผู้เขียนหนังสือ “อี-เลิร์นนิ่ง: การเรียนรู้ทางการพยาบาล” พ.ศ. 2548 ในโครงการการต ารา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ISBN 974-9943-07-42) 

8. บรรณาธิการและผู้เขียนหนังสือ “เพ่ือนเบาหวาน” พ. ศ 2540 (ISBN 974-612-454-4) 
9. ผู้เขียนหนังสือ “ผู้ป่วยเบาหวาน : การดูแลตนเองแบบองค์รวม” พ.ศ 2539 (พิมพ์ครั้งที ่3) ฝ่ายการพิมพ์  ศูนย์อา

เยน มหาวิทยาลัยมหิดล (ISBN 974-612-387-4) 
10. ผู้ร่วมเขียนหนังสือ “เบาหวาน: คู่มือส าหรับบุคลากรทางการแพทย์” พ.ศ. 2534 

 

บทความและบทความวิจัยเผยแพร่   
 

1. บุญทิพย์ สิริธรังศรี  ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์  เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย พัทยา แก้วสาร และเรณุการ์ ทองค ารอด. 
(2561). การใช้ ICT ทดแทนการสัมมนาแบบเผชิญหน้าส าหรับการเรียนการสอนทางการบริหารการพยาบาล. 
วารสารพยาบาลกองทัพบก.  ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม - ตุลาคม 2561)  
 file:///C:/Users/nsassboo/Downloads/156103-Article%20Text-425088-1-10-20181119%20(6).pdf 

2. Siritarungsri, B., & Putapitakpol, S. (2018). Graduate Nurses Identity from Distance Learning 
Curriculum. PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning, 2(2).20-34. 
file:///C:/Users/nsassboo/Downloads/1371-Article%20Text-2618-1-10-20180714.pdf 

3. Siritarungsri, B., Putapitakpol, S., Kaewpo, C., Onmanee, N. & Sunato, P., (2017). Characteristics 
and Identity of Graduate Nurses Completing a Distance Learning System. ASEAN Journal of Open 
Distance Learning. Vol. 9, No. 2, December 2017.   
https://ajodl.oum.edu.my/wp-content/uploads/2019/08/Article_6_Vol-9-No.-2-2017-1.pdf  

4. Reinald Adrian DL. Pugoy, Rita C. Ramos, Roberto B. Figueroa Jr., Mark Harold C. Rivera, Boontip 
Siritarungsri, Aree Cheevakasemsook, Premruetai Noimuenwai & Pattaya Kaewsarn (2016).  

file:///C:/Users/nsassboo/Downloads/156103-Article%20Text-425088-1-10-20181119%20(6).pdf
file:///C:/Users/nsassboo/Downloads/1371-Article%20Text-2618-1-10-20180714.pdf
https://ajodl.oum.edu.my/wp-content/uploads/2019/08/Article_6_Vol-9-No.-2-2017-1.pdf
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Augmented Reality in Nursing Education: Addressing the Limitations of Developing a Learning 
Material for Nurses in the Philippines and Thailand. IJODeL, Vol. 2, No. 1, (June 2016), pp.11-23. 
file:///C:/Users/nsassboo/Downloads/002_Pugoy_etal%20(3).pdf 

5. Siritarungsri, B, Soranastaporn,S., Surachet,M., Francis,K. & Mills, J (2015) “Strategies for 
Successful Ageing Living Alone” Journalism and Mass Communication, February 2015,  
Vol. 5, No. 2. 
https://researchbank.acu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=9318&context=fhs_pub 

6. Siritarungsri, B. (2015) “Power of Distance Education to Improve Nursing Leadership 
Competencies for ASEAN Nurses: Lesson Learned from an STOU’s Online Course ” International 
Conference on Scientific Research “Roles of Distance Education in Human Resource 
Development” 8-10 September 2015, NhaTrang, Vietnam.     
https://docplayer.net/13886981-Power-of-distance-education-to-improve-nursing-leadership-
competencies-for-asean-nurses-lesson-learned-from-an-stou-s-online-course.html 

7. Siritarungsri, B, Noimuenwai, P, Cheevakasemsook, A, Kaewsarn, P & Puttapitukpol, S (2014) “The 
development of an Online Course on “Leadership Development and Change Management for 
Nurse Executives in ASEAN Countries”   Proceedings Advancing Open and Distance Learning: 
Research and Practices, 28–31 October 2014, the Open University of Hong Kong • Hong Kong 
SAR, China. 
http://aaou2014.ouhk.edu.hk/Studies-and-Practices-for-Advancement-in-ODE.pdf#page=87 

 

8. Siritarungsri, B,. Grant, J & Francis, K.  (2013)  “Five Success Factors in Elite Interviewing for 
Qualitative Research”, Journalism and Mass Communication, Vol. 3, No.3, May.2013, pp. 69-75.   
https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/portal/8861703/Journalism+and+Mass+Communication+N
o.2.pdf#page=5 

9. บุญทิพย์ สิริธรังศรี (2555) สภาพการณ์การจัดการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย วารสารพยาบาล  
ปีที่ 61 ฉบับที่ 4  (ตุลาคม –ธันวาคม) หน้า 57-64.  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/KKUIJthaijo.org/index.php/TJN/article/view/47618 

10. Siritarungsri, B & Suwanasamrit, C.  (2011) “Evaluation of the Use of a Webcast to Support 
Nursing Learning”   Journal of Nursing Science. Vol.29,No.3 (July-September)  p 36-41.  
https://ns.mahidol.ac.th/english/journal_NS/pdf/vol29/issue3/boontip.pdf 

11. บุญทิพย์  สิริธรังศรี ทรงศรี สรณสถาภร  และมาลี  สุรเชษฐ (2554)  ความต้องการและผลกระทบของผู้สูงอายุที่
ด ารงชีวิตอยู่ตามล าพัง วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ วพสว พ.ศ. 2554 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม) 

12. Siritarungsri, B.  (2011) “The Role of STOU’s Regional Distance Education Centers:  Learner 
Support Services” AAOU Journal Transforming Asia through Open Distance Learning Vol.6, No.1, 
September 2011. 

13.  ส าอาง สืบสมาน และบุญทิพย์  สิริธรังศรี (2554) บทบาทของนักการศึกษากับการ ป้องกันและควบคุมเบาหวาน
ในโรงเรียน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2554ใ 

file:///C:/Users/nsassboo/Downloads/002_Pugoy_etal%20(3).pdf
https://researchbank.acu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=9318&context=fhs_pub
https://docplayer.net/13886981-Power-of-distance-education-to-improve-nursing-leadership-competencies-for-asean-nurses-lesson-learned-from-an-stou-s-online-course.html
https://docplayer.net/13886981-Power-of-distance-education-to-improve-nursing-leadership-competencies-for-asean-nurses-lesson-learned-from-an-stou-s-online-course.html
http://aaou2014.ouhk.edu.hk/Studies-and-Practices-for-Advancement-in-ODE.pdf#page=87
https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/portal/8861703/Journalism+and+Mass+Communication+No.2.pdf#page=5
https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/portal/8861703/Journalism+and+Mass+Communication+No.2.pdf#page=5
https://www.tci-thaijo.org/index.php/KKUIJthaijo.org/index.php/TJN/article/view/47618
https://ns.mahidol.ac.th/english/journal_NS/pdf/vol29/issue3/boontip.pdf
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14. บุญทิพย์ สิริธรังศรี และสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (2552) “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนอีเลิร์นนิ่ง: กรณีศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 22 ฉบับ
ที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  2552. 

15.  บุญทิพย์ สิริธรังศรี หลักการและเทคนิคการเขียนต ารา วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ปีที่ 5  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม 
– ธันวาคม  2554. 
http://human.skru.ac.th/file/f8.pdf 

16.  Siritarungsri, B. (2009), “Building Communities of Practice through Internet Network for Nursing 
Knowledge Management”, the proceeding in the Silver Jubilee International Conference on  
Toward the Modern Challenges of Nursing Profession for Sufficiency Health  organizing by 
College of Nursing, Christian University of Thailand. 

17.  Siritarungsri, Boontip, Francis, Karen, Jeeawody, Ahmud Basseer, Grootjans John Boontong, 
Tassana & Srisuphan, Wichit (2006), “The development of nurse practitioners via flexible 
learning: Toward an innovative Master degree curriculum in Thailand” Volume 22, Number 1, 
2006, pp. 17-25. 
https://scholar.google.co.th/scholar?hl=th&as_sdt=0%2C5&q=The+development+of+nurse+practitioners+via

+flexible+learning%3A+Toward+an+innovative+Master+degree+curriculum+in+Thailand&btnG= 
18.  Siritarungsri, Boontip (2006), “Constructivist pedagogy, a methodology to underpin innovative 

higher degree nursing curriculum development and the development of the nursing profession 
in Thailand” Strengthening Nursing Knowledge through Doctoral Education and Research 
Networking, The 9th East Asian Forum of Nursing Scholars, March 30-31, 2006, Convention 
Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand. 

 
บทความวิจัยเผยแพร่  (กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)  

1. พิมพิไล ช่างทอง บุญทิพย์ สิริธรังศรี และกุญชร เจือตี.๋ (2561). การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดน่าน. วารสารจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปีที ่30 ฉบับที่ 2. 

2. ชมพูนุช  ฉัตรสกุล และบุญทิพย์ สิริธรังศรี.  (2560). การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ เจต
คติ และทักษะต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของพยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน. วารสารพยาบาลศาสตร์  
ม.สยาม ปีที่ 18 ฉบับที ่34 (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕60). 

3. สุดารัตน์  สัตย์ซื่อ และบุญทิพย์ สิริธรังศรี.  (2560). ความสามารถในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ หน่วยงาน
หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลตติยภูมิ. วารสารกองการพยาบาล. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (พค - สค. 
2560)   

4. มาลินี ก าใจบุญ  และบุญทิพย์ สิริธรังศรี.  (2560). การจัดการการดูแลตนเองของพระสงฆ์อาพาธด้วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสงฆ์. วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย. 
2560) 

http://human.skru.ac.th/file/f8.pdf
https://scholar.google.co.th/scholar?hl=th&as_sdt=0%2C5&q=The+development+of+nurse+practitioners+via+flexible+learning%3A+Toward+an+innovative+Master+degree+curriculum+in+Thailand&btnG=
https://scholar.google.co.th/scholar?hl=th&as_sdt=0%2C5&q=The+development+of+nurse+practitioners+via+flexible+learning%3A+Toward+an+innovative+Master+degree+curriculum+in+Thailand&btnG=
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5. ปราณี มหาบุญปิติ และบุญทิพย์ สิริธรังศรี.  (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันโรงพยาบาลชะอ า จังหวัดเพชรบุรี. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2560) 

6. ศิริเพ็ญ วีระจิตต์  และบุญทิพย์ สิริธรังศรี.  (2560). การพัฒนารูปแบบพยาบาลพ่ีเลี้ยง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี    
. วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 (ม.ค.-มิ.ย.2560). 

7. ฐิติพร จตุพพิพัฒน์ และบุญทิพย์ สิริธรังศรี.  (2559). รูปแบบการจัดการดูแลแบบประคับประคองส าหรับผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลาม โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก. วารสารมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 
(พ.ค.-ส.ค.๒๕59)  

8. เสาวนีย์  เนาวพาณิช และบุญทิพย์ สิริธรังศรี.  (2559).การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วย
หัวใจและหลอดเลือด: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช. วารสารพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มีค  2559). 

9. วิรตี ชุนประเสริฐ และบุญทิพย์ สิริธรังศรี. (2559). พฤติกรรมของผู้ให้บริการพยาบาลในการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ตึก

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลบาล. ปีที 65 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 

10. เรณู  แสงสุวรรณ และบุญทิพย์ สิริธรังศรี.  (2559). การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559). 

11. จันทรพิมพ์  เจียมพงศ์พันธุ์ และบุญทิพย์ สิริธรังศรี.  (2558). ถอดบทเรียนความส าเร็จขั้นสูงสุดในวิชาชีพการ
พยาบาล ของศาสตราจารย์ ดร.วีณาจีระแพทย์. วารสารสภาการพยาบาล. ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ 4 (ต.ค.-พ.ย. 2558). 

12. ลดาวัลย์ จันทร์แจ้ง และบุญทิพย์ สิริธรังศรี (2557).  คุณภาพการบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยและ 
ผู้ให้บริการ” วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก  โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ต.ค.  
- ธ.ค. 2557 หน้า 281-296. 

13. กฤษดา  จวนวันเพ็ญ  บุญทิพย์ สิริธรังศรี  และนายแพทย์บุญจง แซ่จึง (2557)  “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
พยาบาลผู้ป่วยรายกรณีส าหรับการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน’ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557. 

14. รุ่งทิวา จุลยามิตรพร บุญทิพย์ สิริธรังศรี และวัลลภา บุญรอด. (2556) การพัฒนาโปรแกรมการตัดสินใจเชิง

จริยธรรมในการจัดการ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารพยาบาล

ทหารบก.  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556. หน้า 41-50.  

15. บงกชพร ตั้งฉัตรชัย  บุญทิพย์ สิริธรังศรี สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล  และวิไลพร รังควัต (2554) ปัจจัยท านายการคง

อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวสาธารณสุข วารสาร

สภาการพยาบาล  ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554. 

 

ด้านการบริการทางวิชาการ 
1. ผู้รับผิดชอบหลักในการผลิต MOOC เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ปี 2561 รับชม Teaser ได้ที ่ 

https://drive.google.com/file/d/12sjiek6exNG_3OITy_crrykiPQwjLuu4/view?usp=sharing  
2. ได้รับเชิญเป็น Key note speaker บรรยายเรื่อง Redefining Teaching and Learning in Higher Education: 

Challenging Academic and Institutional Roles. 8th ICRTEL 2018 – International Conference on 

https://drive.google.com/file/d/12sjiek6exNG_3OITy_crrykiPQwjLuu4/view?usp=sharing
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Research in Teaching, Education & Learning, 19-20 Dec, Bangkok Available from  
https://eurasiaresearch.org/conference/bangkok-icrtel-19-20-dec-2018 

3. ได้รับเชิญเป็น guest speaker บรรยาย  เรื่อง Nursing Education Redefined. ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง 

Innovating Care - Transforming Nursing Care ค.ศ. 2017. ที่ประเทศสิงคโปร์ Available from  

https://www.youtube.com/watch?v=vGWiCv9T_pk  

4. วิทยากรบรรยาย เรื่อง Advanced Technology in Teaching and Learning.  (2560).   

Available  from https://www.youtube.com/watch?v=kKxPtkUXBzA  

5. ผู้อ านวยการโครงการฝึกอบรม ความร่วมมือระหว่างสาข่าวิชาพยาบาลศาสตร์ กับ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ 
ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน เรื่อง สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล  

6. วิทยากรการแต่งต ารา การเขียนหนังสือ การเขียนบทความทางวิชาการ และคู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาล ให้แก่ 
บุคลากร มหาวิทยาลัย เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ศริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนครพนม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สถาบันบรมราชนก  และวิทยาลัยพยาบาล หลายแห่ง อาทิ วพบ นนทบุรี  
วพบ ตรัง วพบ ชลบุลี วพบ พุทธชินราช วพบ ราชบุรี เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  ถึงปัจจุบัน  

7. ผู้บริหารโครงการฝึกอบรม ผู้ดูแลเด็กพิการทางสมอง (พ.ศ. 2552) 
8. ผู้อ านวยการและวิทยากร ในโครงการหลักสูตรฝึกอบรม การอ่านและการเขียนบทความทางวิชาการภาค

ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่  พ.ศ 2559-พ.ศ. 2560 
9. เป็นกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    มหาวิทยาลัยนราธิวาศราช

นครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนครพนม   เป็นต้น  ตั้งแต่ พ.ศ.  2545 – 
ปัจจุบัน 

10. เป็นกรรมการพิจารณาการสอบไล่ภายนอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พ.ศ.  2549 – 
2553 

11. กรรมการสมาคมศูนย์วิชาการไทย และออสเตรเลีย  ปี พ.ศ.  2548 – 2552  และ ที่ปรึกษากรรมการสมาคมศูนย์
วิชาการไทย และออสเตรเลีย  ปี พ.ศ.  2553-2554 

12. ผู้รับผิดชอบและด าเนินรายการ “พบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์” ออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงกรม
ประชาสัมพันธ์  เครือข่ายเพ่ือการศึกษา 11 ช่องสถานี  ทุกวันศุกร์ที่  1 และ 2 ของเดือน พ.ศ.  2548 – 2553 

13. ผู้รับผิดชอบรายการ “พยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคม” ออกอากาศสด ทาง Web casting  พ.ศ.  2548 – 2553 
 
 
 

ประสบการณ์ในการสอนหรือรับผิดชอบงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. เป็นกรรมการใน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ  พ.ศ. 2557 –ปัจจุบัน  
2. เป็นประธานกรรมการใน  คณะกรรมการจริยธรรมในคน  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ  พ.ศ. 2560 

–ปัจจุบัน 
3. เป็นประธานและคณะกรรมการบริหารชุดวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต  

พ.ศ. 2548 –2561 

https://www.youtube.com/watch?v=vGWiCv9T_pk
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4. เป็นผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาพยาบาลศาสตร์
มหาบัณฑิต เอกบริหารการพยาบาล (แผน ก) พ.ศ. 2549 –ปัจจุบัน 

5. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา มสธ 
6. เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มสธ. 

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ และท่ีอ่ืนๆ 
7. เป็นกรรมการและประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ทั้งแผน ก และแผน ข  ของ

มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย  เช่น  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต   
มหิดล และคณะวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยประสานมิตร, คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  
และของ มสธ.  2545 – ปัจจุบัน 

8. เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของ Monash University  ปี พ.ศ. 2551 จ านวน 3 คน    
 

Award ที่ได้รับ 
- ทุน  Post Graduate Australian Award จาก Charles Sturt University ในการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก ณ  Charles Sturt University, New South Wale  ประเทศออสเตรเลีย ปี ค.ศ. 2003-2004  
- ผลงานวิจัย เรื่อง การใช้เว็บแคสต์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล” พ.ศ.๒๕๕7 

o ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล “ระดับดีมาก” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

o ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา “ระดับดีเด่น” จังหวัดนนทบุรี ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

o ได้รับรางวัล ชนะเลิศในการเสนอผลงานวิชาการ แบบนิทรรศการ ประเภทผลงานวิจัย ในการประชุม

วิชาการ การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center จังหวัดขอนแก่น 

 

ประสบการณ์อื่นๆ 
- กรรมการจัดงาน International Conference on Distance Learning “Research and Innovation for 

Digital Society 1-2 August 2019 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ประธานกรรมการจัดงาน ASEAN conference on Nursing “Leadership Development and Change  

Management for Nurse Executives in ASEAN Countries” วันที่     สิงหาคม 2557   
-  ประธานกรรมการจัดงาน ASEAN conference on Nursing “International Hospital Accreditation: A  

Case Study of Singapore General Hospital ณ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วนัที่ 5-6 สิงหาคม 2554  
- ได้รับเชิญเป็น Visiting Scholar จาก Monash University, Australia ค.ศ. 2009  
-  ได้รับเชิญเป็น A plenary speaker จาก Open University of Malaysia ในการประชุม International 

Conference on Nursing ค.ศ. 2010 
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-   ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker , Key note speaker  เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย ในการประชุมระดับนานาชาติ ปี ค.ศ. 2009, ค.ศ. 2017 และ ค.ศ. 2019 

 -   ผู้ริเริ่ม และรับผิดชอบติดต่อประสานงานในการน านักศึกษาปริญญาโทของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. ไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ทั้งในยุโรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และประเทศแถบเอเชีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน 

- ศึกษาดูงานด้านบริการสุขภาพ การบริหารพยาบาล และการศึกษาพยาบาลจากหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง  
อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน มาเลเซีย  เวียตนาม และเมียนมาร์ เป็น
ต้น 
 
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานต่างๆ (ด้านวิชาการ) 

1. เป็นกองบรรณาธิการวารสารฐาน TCI หลายฉบับ  
2. เป็นคณะกรรมการในสภาวิชาการของสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข 
3. เป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4. เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา หลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศ  มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)    
5. เป็นกรรมการสอบระดับดูษฎีศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย เช่น Monash University และ 

James Cook University จากปี พ.ศ 2551 – ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จ านวน 8 คน  
 

 


