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คุณวุฒิ/การศึกษา
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 2536
-อนุมัติบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้นสาหรับอาจารย์พยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น2549
-Certificate of Attending the Occupational Health and Research Program
(Occupational Health) Wakayama Medical U. Japan Research Program,Wakayama Medical U.
Japan 2549
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับคณะ สถาบันคลังสมองแห่งชาติ 2557.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสมรรถนะคณบดี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2557.
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีดูแลงานด้านจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ประสบการณ์การทางาน
-พ.ศ2536- 25538 พยาบาลวิชาชีพ 3 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
กรุงเทพฯ
-พ.ศ. 2538 -2540 พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯ
-พ.ศ. 2540 -2554 อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-พ.ศ. 2554 – มิย. 2555 อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
-พ.ศ. มิย. 255๕ – มีค. 2556 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม
-พ.ศ. มิย. 2556 – ปัจจุบัน รองคณบดีดูแลงานด้านจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
งานวิจัยและบทความวิชาการ
1. อังสนา ศิรประชา พัฒนา วันฟั่น พรพิมล สวสัดิพงษ์ หทัยชนก บัวเจริญ. (2542). การศึกษา
ทักษะการทาคลอดปกติและความคิดเห็นต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จ ากการสอนทักษะการทาคลอดปกติโ ดยวิธี การเรี ยนรู้ ร่ วมกัน . คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
2. หทัยชนก บัวเจริญ. (2542). ทางเลือกสุขภาพ. วารสาร มฉก. 3 (5), 49-52.
3. ขนิษฐา นันทบุตร กล้าเผชิญ โชคบารุง วรรณภา นิวาสะวัต พีรพงษ์ บุญสวสัดิ์กุลชัย หทัยชนก
บั ว เจริ ญ . ( 2542). การค้ น หาปั ญหาและกลวิธี ใ นการป้อ งกัน และลดการสู บ บุห รี่ ใ นกลุ่ มวั ย ทางาน:
กรณีศึกษาชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครขอนแก่น. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
4. หทัยชนก บัวเจริญ. (2544). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
ในเด็กก่อนวัยเรียน (แรกเกิด – 5 ปี) ในชุมชนแออัด.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น. 24 (3),
1-15.
5. ขนิ ษ ฐา นั น ทบุ ต ร กล้ า เผชิ ญ โชคบ ารุ ง วรรณภา นิ ว าสะวั ต พี ร พงษ์ บุ ญ สวสั ดิ์ กุ ล ชั ย
หทัยชนก บัวเจริญ อาพน ศรีรักษา ปราณี ธีรโสภณ บาเพ็ญจิต แสงชาติ จินตนา ลี้ละไกรวรรณ ทิพย
กาย เปรุนาวิน เจียมจิต แสงสุวรรณ สุพรรณี สุ่มเล็ ก. (2546). การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานบนพื้ น ฐานทางสั ง คมวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น อี ส าน. วารสารสมาคมพยาบาลภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ. 2 (3), 40 –54. (แหล่งเงินทุนสนับสนุน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สภาการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์)
6. ขนิษฐา นันทบุตร จินตนา ลี้ละไกรวรรณ หทัยชนก บัวเจริญ. (2546).การสังเคราะห์องค์ความรู้
เพื่อพัฒนาข้อเสนอการจัดระดับบริการสุขภาพในระบบสุขภาพไทย. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (แหล่งเงินทุนสนับสนุน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
7. ขนิษฐา นันทบุตร หทัยชนก บัวเจริญ จินตนา ลี้ละไกรวรรณ ปราณี ธีรโสภณ กล้าเผชิญ โชค
บารุง บาเพ็ญจิต แสงชาติ พีรพงษ์ บุญสวสัดิ์กุลชัย วาสินี วิเศษฤทธิ์ วรรณภา นิวาสะวัต ทิพยกาย เปรุ
นาวิน นิลวรรณ ฉันทะปรีดา ปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2547). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูป
ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . ขอนแก่น : คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
8. หทัยชนก บัวเจริญ อังสนา ศิรประชา ฉวีวรรณ ตั้งอมตะกุล. (2549). ดัชนีชี้วัดคุณภาพการดูแล
อย่างต่อเนื่องโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง. วารสาร มฉก. วิชาการ. 10 (19), 22-35.
9. หทัยชนก บัวเจริญ. มิติใหม่แห่งการวิพากษ์ ศักยภาพของครอบครัวในชุมชนแออัด กรศีศึกษา
ศักยภาพของครอบครัวในการป้องกันการใช้สารเสพติดแก่เด็กวัยรุ่น. เผยแพร่ในเอกสารการประชุมวิชาการ
เฉลิม 72 พรรษา เรื่อง “ครอบครัวผาสุก บทบาททที่ท้าทายของพยาบาลในชุมชน” วันที่ 8 - 9 ก.ค. 2547
โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร. หน้า 39 - 47.
10. หทัยชนก บัวเจริญ ดวงใจ ลิมตโสภณ. (2548). การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง : กรณี ศึ ก ษาการพยาบาลเด็ ก และวั ย รุ่ น ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเด็ ก และวั ย รุ่ น .
สมุทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
11. หทัยชนก บัวเจริญ ธีระพงษ์ กรฤทธิ์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล . (2549). การสังเคราะห์องค์ความรู้
เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเอกชน : กรณีศึกษาศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัว
เฉียว.วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 24 (1), 29 – 39.
12. หทัยชนก บัวเจริญ. การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบบริการพยาบาลของสังคมไทย.
วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 24 (2), 17-23.
13. หทัยชนก บัวเจริญ. การวิเคราะห์อุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลต่างวัฒนธรรม.
วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 19 (2), 79-84.
14. หทัยชนก บัวเจริญ. ปรัชญาแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทฤษฎีการพยาบาล. วารสารคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 29 ( 2), 48-52.

15. หทัยชนก บั วเจริ ญ . (2549). ทฤษฎีการดูแลมนุษย์ของจีน วัตสัน : การวิเคราะห์ ทฤษฎีการ
พยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 29 ( 3), 49-57.
16. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ . (2550). การพัฒนาเครื่องมือ
สาหรั บประเมินผู้ รับ บริ การที่มีภ าวะเสี่ย งต่อโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลคิง .
วารสารสภาการพยาบาล. 22 (3), 55-66.
17. หทัยชนก บัวเจริญ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ ธนวรรณ เมาฬีทอง พรทิพย์
ชูตินันท์ สายัณห์ พึ่งตระกูล พ.ท. (หญิง) รัตนา ลิ้มอารีธรรม อุบลรัตน์ สุขสุนัยและ เพ็ญศรี ธารมัติ, (2550).
รูปแบบการจัดการและการสร้างเป้าหมายของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย
โรคความดั น โลหิ ต สู งในชุม ชนโดยทฤษฎีก ารพยาบาลคิ ง . สมุ ทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
18. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ ร.ต.(หญิง)โสมนัส ว่องไววุฒิกุลเดช
พ.ท.(หญิง) พัชรินทร์ กลิ่นสุคนธ์ นิตยา แย้มมี ณฐมน เภรีพิพัฒน์ สุมานี ศรีกาเนิด ประทีป ปัญญา(2550).
กระบวนการพัฒนาสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดบนพื้นฐานทฤษฎีการ
พยาบาลคิง. วารสารการพยาบาลสาธารณสุข. 22(2), 1-16.
19. หทัยชนก บัวเจริญ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (2550). การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เพื่อป้องกัน
การเกิด มะเร็งเต้า นมของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ . สมุทรปราการ : คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
20. หทัยชนก บัวเจริญ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ บุษบงษ์ วิเศษผลชัย พัชรี รัศมีแจ่ม
ณิชาพร คงบันเทิง ปราชญา ศุภฤกษ์ชัยชีพ พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ เสาวลักษณ์ ทรัพย์อาภรณ์ . (2550). รูปแบบ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงมหอยตามทฤษฎีการพยาบาลคิงโดยพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน. สมุทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
21. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ. (2550). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันเอดส์และความตระหนักเรื่องเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. สมุทรปราการ : คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
22. ภุชงค์ เสนานุช วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย พวงชมพู โจนส์ วิรัตน์ ทองรอด วรพจน์ กนกกัณฑพงศ์
พรรัชนี วีระพงศ์ หทัยชนก บัวเจริญ. (2550). โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินการเทศบาลสาโรงใต้ .
สมุทรปราการ : เทศบาลสาโรงใต้และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
23. หทัยชนก บัวเจริญ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2550). การประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรเวช
กรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B110 ชม.) ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ – ป่อเต็ก ตึ๊งโรงพยาบาลหัวเฉียว.

สมุ ท รปราการ : ศู น ย์ หั ว เฉี ย วพิ ทั ก ษ์ ชี พ -ป่ อ เต็ ก ตึ๊ ง โรงพยาบาลหั ว เฉี ย ว และคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
24. หทัยชนก บัวเจริญ.การสร้างองค์ความรู้ : การสร้างภูมิคุ้มกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์
รวม. เผยแพร่ในเอกสารการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสการจัดการศึกษาวิชาการผดุงครรภ์และการพยาบาล
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ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตาบลแห่งการเรียนรู้เทศบาลตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา จังหวัด
ลาปาง. ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากส านั ก สนั บ สนุ น การสร้า งสุ ข ภาวะในพื้ น ที่ และชุ ม ชน ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
48. หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล ปิ่นเนรศ กาศอุดม. (2554).
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตาบลแห่งการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก ตาบลไกรนอก
อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
49. ปิ่นเนรศ กาศอุดม หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2554).
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตาบลแห่งการเรียนรู้ตาบลคอรุม อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ . ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ.
50. ปิ่นเนรศ กาศอุดมหทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล . (2554).
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตาบลแห่งการเรียนรู้ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
51. ปิ่นเนรศ กาศอุดม หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2554).
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตาบลแห่งการเรียนรู้เทศบาลตาบลบ้านซ่อง ตาบลบ้านซ่อง อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิเทรา. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
52. ปิ่นเนรศ กาศอุดม หทัยชนก บัวเจริญ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2554).
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตาบลแห่งการเรียนรู้เทศบาลตาบลชากไทย ตาบลชากไทย อาเภอ
เขาคิช กูฎ จั ง หวัด จั น ทบุรี . ได้รั บ ทุน สนั บสนุนจากส านักสนับ สนุนการสร้า งสุ ขภาวะในพื้นที่และชุมชน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

53. กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม หทัยชนก บัวเจริญ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล ปิ่นเนรศ กาศอุดม. (2554).
ระบบการจั ด การสุ ข ภาวะชุ ม ชนเพื่อ ต าบลแห่ง การเรี ย นรู้ ต าบลอุ ทัย เก่ า อ าเภอหนองฉาง จั ง หวั ด
อุทัยธานี . ได้รั บทุน สนับ สนุ นจากสานั กสนับสนุนการสร้างสุ ขภาวะในพื้นที่และชุม ชน ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
54. กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม หทัยชนก บัวเจริญ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล ปิ่นเนรศ กาศอุดม. (2554).
ระบบการจั ด การสุขภาวะชุมชนเพื่อต าบลแห่ง การเรี ย นรู้ ตาบลหนองโรง อาเภอพนมทวน จัง หวั ด
กาญจนบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนั บสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
55. สมเดช นิลพันธุ์ หทัยชนก บัวเจริญ. (2554). การศึกษาระบบการจัดการศูนย์พักพิงผู้ประสบ
อุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม.
56. หทัย ชนก บั ว เจริ ญ . (2554). การศึกษารู ปแบบการจัดการระบบบริ การสุขภาพสาหรั บ ผู้
ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม.
57. กมลภู ถนอมสัตย์ หทัยชนก บัวเจริญ วริยา จันทร์ขา สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา. (2555).ระบบ
การจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตาบลแห่งการเรียนรู้ อบต.แม่ปะ ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก.
ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ.
58. วริยา จันทร์ขา หทัยชนก บัวเจริญ กมลภู ถนอมสัตย์ สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา. (2555).ระบบ
การจั ด การสุ ข ภาวะชุ ม ชนเพื่ อ ต าบลแห่ ง การเรี ย นรู้ อบต.คลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จั ง หวั ด
กาแพงเพชร. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
59. สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา หทัยชนก บัวเจริญ วริยา จันทร์ขา กมลภู ถนอมสัตย์ . (2555).ระบบ
การจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตาบลแห่งการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีน บุรี .ได้รั บทุน สนั บสนุน จากสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

60. หทัยชนก บัวเจริญ. (2555).การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาการเรียนแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล. ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม.
61. หทัยชนก บัวเจริญ. (255๕).การจัดการระบบโรงพยาบาลสนามสาหรับผู้ประสบอุทกภัย
ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
62. สมบั ติ ประทักษ์กุล วงศา หทัยชนก บัวเจริญ วริยา จันทร์ขา กมลภู ถนอมสัตย์ . (๒๕๕๕).
การศึกษาทุนและศักยภาพขององค์การบริห ารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์เพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง.
ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ.
63. วริ ย า จั นทร์ ขา หทัย ชนก บั วเจริญ สมบัติ ประทักษ์กุล วงศา กมลภู ถนอมสัตย์ . (๒๕๕๕).
การศึกษาศักยภาพการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองน้าไหล. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
64. กมลภู ถนอมสั ตย์ หทัย ชนก บัว เจริ ญ สมบัติ ประทักษ์กุล วงศา วริยา จันทร์ขา. (๒๕๕๕).
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะใน
พื้นที่และชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
65. หทัยชนก บัวเจริญ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล ณัฐธยาน์ อังคะประเสริฐกุล วริยา จันทร์ขา ศิริพร
ฉายาทับ (๒๕๕๖). การพัฒนาระบบและกลไกการจัดบริการสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. ได้รับทุนการวิจัยจากสานักวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕.
66. หทัยชนก บัวเจริญ. (255๖).การศึกษากระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองในการจัดการภัย
พิบัติ : กรณีศึกษาตาบลสุขภาวะ ตาบลวังใหม่ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
67. หทัยชนก บัวเจริญ วริยา จันทร์ขา. (255๖).การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการจัดการภัย
พิบัติโดยชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
68. หทัย ชนก บั ว เจริ ญ วริ ย า จั น ทร์ขา จุ ฑารัตน์ ผู้ พิทัก ษ์กุล . (๒๕๕๖). การศึกษาความเป็ น
พลเมืองขององค์การบริหารส่วนตาบลบางคนทีสู่การจัดการตนเอง. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักสนับสนุน
การสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

69. หทัยชนก บัวเจริญ. (255๖).การพัฒนารูปแบบการสอนความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาการ
พยาบาลชุมชน. ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
70. หทัยชนก บัวเจริญ. (255๗).การประเมินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
รายวิชาทฤษฎีแ ละแนวคิ ด หลั กในวิชาชีพการพยาบาล . ได้รั บทุน สนับ สนุ นจากมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม.
หนังสือ ตารา/ งานเรียบเรียงเป็นเล่ม
1. หทั ย ชนก บั ว เจริ ญ สุ ข จิ ต ณ นคร อารี ย์ มั่ ง เกี ย รติ ส กุ ล ดวงใจ ลิ ม ตโสภณ. (2547).
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น. สมุทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
2. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ รัชนี นามจันทรา นภาพร แก้วนิมิตชัย. (2548). การวิจัย
ทางการพยาบาล. สมุทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
3. จริยาวัตร คมพยัคฆ์ หทัยชนก บัวเจริญ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย กันยา สุว รรณคีรีขันธ์ . (2549).
การพยาบาลในระบบสุขภาพ. สมุทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
4. หทั ย ชนก บั ว เจริ ญ และคณะ. แนวทางการเขี ย นแบบแผนการพยาบาลเด็ ก และวั ย รุ่ น .
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