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คุณวุฒ/ิการศึกษา   

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์) 
 

ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
 
ประสบการณ์การท างาน (จากอดีตถึงปัจจุบัน) 
พ.ศ. 2538-2546  พยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลหัวเฉียว 
พ.ศ.  2546-30 ก.ย. 2551 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รายวิชาที่สอน 

1. มโนมติทางการพยาบาล 
2. กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ 
3. การพยาบาลพ้ืนฐาน 1  
4. การพยาบาลพ้ืนฐาน 2 
5. ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน  
6. การพยาบาลผู้ใหญ่ 1  
9. พยาธิสรีรวิทยา 
10. การพยาบาลฉุกเฉิน 



 

พ.ศ.  2 ต.ค. 2551-ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม รายวิชาที่สอน 

1. การควบคุมโรค   
2. การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพ้ืนฐาน  
3. กายวิภาคศาสตร์ 1  
4. กายวิภาคศาสตร์ 2  
5. ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
6. จิตวิทยาพัฒนาการ   
7. แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 
8. หลักการและเทคนิคการพยาบาล 
9. ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 
10. การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
11. การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
12. ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   
13. ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 
14. การพยาบาลพ้ืนฐาน 
15. ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 
 

บทความ 
กรวรรณ  สุวรรณสาร วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์ และชลิดา ตระกูลสุนทร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม” (รอตีพิมพ์ในวารสาร
ราชภัฏตะวันตก)  

 
งานวิจัย 
1) งานวิจัยตีพิมพ์ 

กรวรรณ  สุวรรณสาร วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์ และชลิดา ตระกูลสุนทร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม” (รอตีพิมพ์ในวารสาร
ราชภัฏตะวันตก)  
 



 

2) รายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 
1. กรวรรณ  สุวรรณสาร และวันเพ็ญ  แวววีรคุปต์. (2553). ความสัมพันธ์ของภาวะโภชนาการต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก. น าเสนอ oral 
presentation, poster presentation, proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมครั้งที่ 2  16 มิย.53  และ proceeding 

2. วันเพญ็  แวววีรคุปต์ และ กรวรรณ  สุวรรณสาร. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเพื่อ
ควบคุมภาวะโภชนาการเกินกับภาวะโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก. 
น าเสนอ oral presentation, poster presentation, proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 2  16 มิ.ย. 53 และ proceeding 

3. กรวรรณ สุวรรณสาร. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ประสบอุทกภัยกรณีศึกษาวัย
ท างานที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. น าเสนอ oral 
presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 4 

4. S. Korawan. (2012). Health status among flood victims in the working-age group 
at shelter center for victims at Nakhon Pathom Rajabhat. Oral presentation & proceeding 
at the 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster. 
  
3) รายงานการวิจัยฉบับเต็ม 

1. วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์,  ฐิติวลัคุ์   ธรรมไพโรจน์ และกรวรรณ  สุวรรณสาร. (2553).  รูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและผู้สูงอายุในครอบครัว. นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

2. เกศินี  จุฑาวิจิตร,  วันเพ็ญ  แวววีรคุปต,์ กรวรรณ   สุวรรณสาร และนิภาพรรณ  เจนสันติกุล (2553) วิถี
ชีวิตของผู้สูงอายุ สถานภาพและสัมพันธภาพกับครอบครัว: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมไทยท่ีตีพิมพ์ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2523 – 2552. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

3. วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์ และ กรวรรณ   สุวรรณสาร. (2553).  นโยบายเพื่อควบคุมภาวะโภชนาการเกิน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

4. กรวรรณ  สุวรรณสาร วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์ และชลิดา  ตระกูลสุนทร. (2555). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม. นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 



 

5. กรวรรณ  สุวรรณสาร. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ประสบอุทกภัยท่ีอยู่ในวัยท างาน: 
กรณีศึกษา ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
 
 
 


