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1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
 

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

ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2562 

วท.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
/มหาวิทยาลัยมหิดล 

2542 

นศ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  
/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2538 

พย.บ. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธาน ี

2533 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
 

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ โรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ. 2552 - 2559 
พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง พ.ศ. 2547 - 2551 
พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ หน่วยงาน โรงพยาบาลชัยบุร ี พ.ศ. 2533 - 2547 

 
  



3. ความเชี่ยวชาญ  
 - 
 
4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 
 

ชื่อ
สถาบันการศึกษา 

คณะ/ส านักวิชา/
ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์/สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

EPH60-315  
การตรวจประเมิน
และบ าบัดโรค
เบื้องต้น 

2562 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์/สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-325  
การตรวจประเมิน
และบ าบดัโรค
เบื้องต้น I 

2561-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์/สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-338  
การตรวจประเมิน
และบ าบัดโรค
เบื้องต้น II 

2561- 
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์/สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-452  
การพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับ
บุคลากรด้านสุขภาพ 

2561 - 
2562 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

ส านักวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์/สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน/หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

PHP-341 
ปฏิบัติการตรวจ
ประเมินและบ าบัด
โรคเบื้องต้น 2 

2560 

 
  



 5. ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
  5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
   5.1.1) ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีตามแผน ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารดา ด้านการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
  6.1 บทความวิจัย  

   6.1.1) ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์, บุษราคัม สุภาพบุรุษ, และเนตรชนก เจริญรัตน์. (2562). 
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนท่าศาลา 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 7(3), 317-327. 
   6.1.2) .  Wongrith, P.  (2019) .  Predicting diabetic self-care management 
based on the theory of planned behavior among elderly with type 2 diabetes in 
Thailand. Diabetes mellitus, 22(4), 367-376. 
   6. 1. 3)  Thiraratanasunthon, P. , Jawjit, S. , Khanhian, W. , Wongrith,                         
P., Pansane, P., & E-tae, P. (2020). Socio-demographic Characteristics and Quality of Life 
Associated with Environmental Health Factor in Pak Panang Community, Nakhon                     
Si Thammarat, Thailand.  Journal of Humanities and Social Sciences University of 
Phayao, 8(1), 245-258.  
 
 6.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
  6.2.1) ภูวศินทร์ บัวเกษ, ปาลีรัตน์ วงษ์ฤทธิ์, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, พวงรัตน์ จินพล, 
และมัลลิกา สุบงกฎ (2562)  .การศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มผสม

แอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาวะภาคใต้ ประเทศ
ไทย เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  4 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ  05-

07/08/2562  หน้าที่ 59 – 69), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :สงขลา. 
 


