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1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

Ph.D. Human Resource Management, Universiti Utara 
Malaysia, Malaysia 

2554 

ว.ทม. สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2538 

ป.พย. การพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสงขลา 2534 

 
 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  
 

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561 - ปัจจุบัน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2551 - 2561 
นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2535 - 2551 
พยาบาลวิชาชีพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2534 - 2535 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

 1) สมรรถนะด้านบริหารจัดการ 
 2) ภาวะผู้น า 
 3) สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

 



 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 
 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ ส านักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ / 
สาขาวิชา
สาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ชุมชน / 
หลักสตูร
สาธารณสุขศา
สตรบณัฑติ และ
หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 

PHP-464 
Leadership in 
Public Health 

2562 - 
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ชุมชน / 
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต 
และหลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

PHP-324 
Public Health 
Administration 

2561 - 
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต 

MPH60-633 
Quality 
Improvement 
in Health Care 
Services  

2561 - 
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ชุมชน / 
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต 

4965605 
Research 
Methodology 
in Community 
Health 

2558 - 
2560 



 
 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/
หลักสูตร 

ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ชุมชน / 
หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรมหา
บัณฑิต 

4955302 
Policy and 
Strategic 
Planning in 
Public Health 

2557 - 
2560 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

คณะ
แพทยศาสตร์ 

หลักสูตร
สาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต 

Research 
Methodology 

2538 - 
2548 

 
 
 5.  ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
   5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 

   5.1.1)  การพัฒนาผู้น าสตรีเพ่ือป้องกันและควบคุมเอดส์ในสถาบันครอบครัว อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
   5.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
   5. 2. 1) .  The Role of Personality, Motivation, and Organizational Culture 
in Determining Managerial Competencies for Primary Care Managers in Southern 
Thailand 
    5.3 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก (ถ้ามี) 
   5.3.1) .  Faridahwati, M.  S.  & Chutipattana, N.  (2012) .  Determinants of 
managerial competencies for primary care managers in Southern Thailand.  Journal of 
Health Organization and Management, 26(2), 258-280.  
   5.3.2). Chutipattana, N. & Faridahwati, M. S. (2011). Organizational culture 
as a moderator of the personality-managerial competency relationship:  A study of 
primary care managers in Southern Thailand. Leadership in Health Services, 24(2), 118-
134. 
 
 
 



 
 

 
 6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
  6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
   6.1.1) ขจรศักดิ์ ไชยนาพงศ์, อิสระ ทองสามสี และ นิรชร ชูติพัฒนะ. (2562). 
โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมสุขภาพตามบทสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต้, 6(2), 14-27. 
  6.1.2). บุญชัย พิริยกิจก าจร และ นิรชร ชูติพัฒนะ. (2561). แนวทางการป้องกัน และ
ลด ละ เลิกบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดสงขลา. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้, 5(1), 108-123. 
  6.1.3). สมใจ จางวาง, เทพกร พิทยภินัน และ นิรชร ชูติพัฒนะ. (2559). ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพ่ือป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 3(1), 110-128. 

 
 6.3 หนังสือ/ต ารา 
  6.3.1)   นิรชร ชูติพัฒนะ. (2549). เริ่มแรกเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. 
กรุงเทพฯ: บริษัท ธนเพรสจ ากัด. (ISBN: 9745063916) 

 
7. เกียรติคุณและรางวัล 

 
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

Nirachon Chutipattana. An Outstanding Reviewer for the Journal of 
Leadership in Health Services in 2018 Emerald Literati Awards by 
Emerald Publishing 

2561 

 


