
รายชื�ออาจารย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 
รองศาสตราจารย์  

 1. รองศาสตราจารย ์ดร.นงนุช  บุญยงั, Ph.D. (Nursing), The University of Washington. USA, 2546 
 2. รองศาสตราจารย ์ดร.อุไร  หถักิจ, Ph.D. (Nursing), Curtin University of Technology, Australia, 2543 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญานนัท ์ เทีDยงจรรยา, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
 4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาพร  ชูกาํเหนิด, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
 5. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งัศุมา  อภิชาโต, วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), ม.มหิดล, 2534 
 6. ผูช่้วยศาสตราจารยปุ์ญญาภา  รุ่งปิตะรังสี, วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล, 2530 
อาจารย์ 
 7. ดร.ปราโมทย ์ ทองสุข, กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร), ม.ศรีนครินทรวโิรฒ, TUVW 
 8. ดร.ศศิธร  ลายเมฆ, Ph.D. (Nursing), University of Wisconsin. USA., 2557 
 9. ดร.ชุติวรรณ  ปุรินทราภิบาล, Ph.D. (Nursing), Massey University, New Zealand, 2558 
 10. อาจารยกิ์รณา  ภกัดีฉนวน, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
 11.  อาจารยต์าณิกา หลานวงค,์ พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
 12. อาจารยก์มลพรรณ  รามแกว้, พย.ม. (การบริหารการพยาบาล), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556 (ลาศึกษาต่อ) 
 

สาขาวชิาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 
รองศาสตราจารย์  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.บุษกร   พนัธ์เมธาฤทธิe , Ph.D. (Nursing), Case Western Reserve University, USA., 2544 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัธณี  วรุิฬห์พานิช, Ph.D. (Nursing), University of Washington, USA., 2545 
 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิสมยั  วฒันสิทธิe , Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2552  
อาจารย์ 

 4. ดร.วรรณวมิล   เบญจกลุ, Ph.D. (Nursing), University of Missouri-Columbia, USA., 2549  
 5. ดร.ปราณี  คาํจนัทร์, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2561 
 6. อาจารยอ์าํไพพร   ก่อตระกลู, พย.ม. (การพยาบาลเด็ก), ม.มหิดล, 2548 
 7. อาจารยอ์รอนงค ์ มาลา, พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน), ม.สงขลานครินทร์, 2558 

8. อาจารยปิ์ยธิดา  เทพประดิษฐ,์ พย.ม. (การพยาบาลเด็ก), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
9. อาจารยจุ์ฑารัตน์  คงเพช็ร, พย.ม. (การพยาบาลเด็ก), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
10. อาจารยศิ์ริพร  เวชโช, พย.ม. (การพยาบาลเด็ก), ม.สงขลานครินทร์, 2556 (ลาศึกษาต่อ) 

 11. อาจารยปิ์ยะดา  ไชยศรี, วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล, 2550 (ลาศึกษาต่อ) 
 
 

  



 

สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
รองศาสตราจารย์    
 1. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะนุช  จิตตนูนท,์ Ph.D. (Nursing), Case Western Reserve University, USA., 2545  
 2. รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจน์สุนภสั  บาลทิพย,์ Ph.D. (Nursing), Massey University,  New Zealand,  2553 
 3. รองศาสตราจารย ์ดร.ผจงศิลป์  เพิงมาก, Ph.D. (Social and Behavioral Sciences), The Johns Hopkins University, USA., 2545   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุมาพร  ปุญญโสพรรณ, Ph.D. (Nursing), University of Maryland Baltimore, USA., 2543 
 5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลยั, Ph.D.(Nursing), University of Missouri-Columbia, USA., 2545  
 6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาภรณ์ทิพย ์ บวัเพช็ร์, Dr.P.H. (Public Health Nursing), ม.มหิดล, 2551 
 7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรี  คมจกัรพนัธ์, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2552 

อาจารย์ 
 8. อาจารยเ์ทวกิา   เทพญา, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.ขอนแก่น, 2546 
 9. อาจารยอุ์ดม  พานทอง, ศศ.ม. (พฒันาสงัคม), ม.เกษตรศาสตร์, 2530 
 10. อาจารยพิ์มพิศา  ศกัดิe สองเมือง, พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามยั), ม.เชียงใหม่, 2549     
 11. อาจารยพิ์มพพ์นิต  ภาศรี, พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
 12. อาจารยภ์ทัรพร  กิจเรณู, วท.ม. (การเจริญพนัธ์ุและวางแผนประชากร), ม.มหิดล, 2547   
 13. อาจารยก์นกวรรณ  หวนศรี, พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
 14. อาจารยศิ์ริมาศ  ภูมิไชยา, พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
 15. อาจารยผ์ลิดา  หนุดหละ, พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
 16.  อาจารยพิ์ศมยั  บุติมาลย,์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
 17. อาจารยว์ริศรา  โสรัจจ,์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล, 2547  (ลาศึกษาต่อ) 

 

สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาตร์ 
รองศาสตราจารย์  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ประณีต  ส่งวฒันา, Ph.D. (Medical Anthropotogy), University of Queensland, Australia., 2541 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เนตรนภา  คู่พนัธว,ี Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2551    
 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โขมพกัตร์  มณีวตั, Ph.D. (Nursing), Griffith University, Australia., 2553 
 4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลพัณา  กิจรุ่งโรจน์, Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม่, 2551    
 5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วภิา  แซ่เซีw ย, Ph.D. (Nursing), University of Missouri Columbia, USA., 2548  
 6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา  นาคะ, พย.ด. (พยาบาลศาสตร์), ม.มหิดล, 2542    
 7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทรา  พรหมนอ้ย, Ph.D. (Nursing), University of Missouri Columbia, USA., 2560  
 8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หทยัรัตน์  แสงจนัทร์, Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม่, 2550 

 9.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จินตนา  ดาํเกลีwยง, Ph.D. (Nursing), University of Deakin, Australia, 2557 

 

 

 

 



 

อาจารย์ 
 10. ดร.รัดใจ  เวชประสิทธิe , Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
 11. อาจารยเ์นตรนภา  พรหมเทพ, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2547 
 12. อาจารยสุ์กานดา  บุญคง, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2552  
 13. อาจารยน์ารีรัตน์  พทุธกลู, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2557   
 14. อาจารยศิ์ริพร  รําเทียมเมฆ, พย.ม. (การพยาบาล), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
 15. อาจารยณ์ฐัษยกานต ์ นาคทอง, พย.ม (การพยาบาล), ม.สงขลานครินทร์, 2549  
 16. อาจารยศ์ศิธร  มุกประดบั, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2557 (ลาศึกษาต่อ) 
 17. อาจารยสุ์มามิตา  สวสัดินฤนาท, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2555  (ลาศึกษาต่อ) 
 18. อาจารยด์วงสุดา  ศิริปิตุภูมิ, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2554  (ลาศึกษาต่อ) 
 19. อาจารยเ์กสร  พรมเหลก็, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2553  (ลาศึกษาต่อ) 
     

สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติกร  นิลมานตั, Ph.D. (Nursing), La Trobe University, Australia, 2545    
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  คงสุวรรณ, Ph.D. (Nursing),  Florida Atlantic University, USA., 2552 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพลินพิศ  ฐานิวฒันานนท์, Ph.D. (Nursing),  University of  New  England, Australia, 2539   
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัตพร  ยอดใชย, Ph.D.(Nursing), Deakin University, Australia, 2557     

 5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุศรา  หมืDนศรี, Ph.D. (Nursing), ม.มหิดล, 2552        
 6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ทิพมาส  ชิณวงศ,์ Ph.D. (Nursing), Southern cross University, Australia, 2550  
 7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวรรณ  กฤตยป์ระชา, Ph.D. (Nursing), University of Michigan, USA., 2547    
อาจารย์ 
 8. ดร.ศมนนนัท ์ ทศันียสุ์วรรณ, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
 9. อาจารยธ์าวนีิ  ช่วยแท่น, พย.ม.(การพยาบาล), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558 
 10. อาจารยอ์รชร  หลาํพรม, พย.ม (การพยาบาล นานาชาติ), ม.สงขลานครินทร์, 2560   
 11. อาจารยท์ศันีย ์ ขาว, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2551   
 12.  อาจารยเ์พญ็พิชชา  ถิDนแกว้, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2557   
 13.  อาจารยฐิ์ติรัตน์  ดิลกคุณานนัท,์ พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2558   
 14. อาจารยชุ์ลีพร  พรหมพาหกลุ, M.N.S (Adult Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2554  (ลาศึกษาต่อ) 
 15. อาจารยก์รรทิมา  มีสุนทร, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2553  (ลาศึกษาต่อ) 
 16. อาจารยว์ศินี  สมศิริ, พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.สงขลานครินทร์, 2548 (ลาศึกษาต่อ) 
 
 
 
 

 

 



สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
ศาสตราจารย์ 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ศศิธร  พมุดวง, Ph.D. (Nursing), Case Western Reserve University, USA., 2545 

รองศาสตราจารย์  
 2. รองศาสตราจารย ์สุรียพ์ร  กฤษเจริญ, วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), ม.มหิดล, 2534               
    3. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัทา  ยงัวนิชเศรษฐ, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โสเพญ็  ชูนวล, Ph.D. (Philosophy of Nursing Sciences), University of Kentucky, USA., 2545 
 5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิกานต ์ กาละ,  Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2552      
 6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา  ชชัเวช, Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม่, 2553   
 7.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เบญญาภา  ธิติมาพงษ,์ Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2558                  
อาจารย์ 
 8. อาจารยจ์ณัทร์ปภสัร์  เครือแกว้, พย.ม. (การผดุงครรภ)์, ม.สงขลานครินทร์, 2558                   
 9. อาจารยส์รณ  สุวรรณเรืองศรี, พย.ม. (การผดุงครรภ)์, ม.สงขลานครินทร์, 2558                   
 10. ดร.วไิลพร  สมานกสิกรณ์, Ph.D. (Nursing), University of Virginia, USA., 2561   
 11. อาจารยจิ์ตรานนัท ์ สมพร, พย.ม.(การพยาบาลผูใ้หญ่), ม.เชียงใหม่, 2551   
 }2.  อาจารยธ์ารินนัท ์ ลีลาทิวานนท ์พย.ม. (การผดุงครรภ)์, ม.สงขลานครินทร์, 2560                  
 13.  อาจารยรั์งสินนัท ์ ขาวนาค พย.ม. (การผดุงครรภ)์, ม.สงขลานครินทร์, 2561 
    14. อาจารยชุ์ดาณฎัฐ ์ ขนุเพชร, พย.ม. (การผดุงครรภ)์, ม.สงขลานครินทร์, 2557  (ลาศึกษาต่อ) 

 

สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
รองศาสตราจารย์  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.วนัดี  สุทธรังษี, Ph.D. (Nursing), University of Maryland at Baltimore, USA., 2540  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ  หนูแกว้, Ph.D. (Nursing), University of Missouri-Columbia, USA., 2553 
 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนีิกาญจน์  คงสุวรรณ, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, TUUT 
อาจารย์ 

 4. ดร.ตรีนุช  พุม่มณี, Ph.D. (Nursing), University of Wisconsin Madison, USA., 2558  
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