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คุณวุฒิ/การศึกษา 

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 2536 
-อนุมัติบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับอาจารย์พยาบาล)

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. 

 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดดีูแลงานด้านจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
 
 
 



 

ประสบการณ์การท างาน 
-พ.ศ2536- 25538 พยาบาลวิชาชีพ 3 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

กรุงเทพฯ 
-พ.ศ. 2538 -2540 พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯ 
-พ.ศ. 2540 -2554 อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
-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 วันฟ่ัน พรพิมล สวสัดิพงษ์ หทัยชนก บัวเจริญ. (2542). การศึกษา

ทักษะการท าคลอดปกติและความคิดเห็นต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติจากการสอนทักษะการท าคลอดปกติโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน . คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  

2. หทัยชนก บัวเจริญ.  (2542). ทางเลือกสุขภาพ. วารสาร มฉก. 3 (5), 49-52. 
3. ขนิษฐา นันทบุตร กล้าเผชิญ โชคบ ารุง วรรณภา นิวาสะวัต พีรพงษ์ บุญสวสัดิ์กุลชัย หทัยชนก                  

บัวเจริญ. ( 2542).  การค้นหาปัญหาและกลวิธีในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยท างาน : 
กรณีศึกษาชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครขอนแก่น. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

4. หทัยชนก บัวเจริญ. (2544). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
ในเด็กก่อนวัยเรียน (แรกเกิด – 5 ปี) ในชุมชนแออัด.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น. 24 (3),                   
1-15. 

5. ขนิษฐา นันทบุตร กล้าเผชิญ โชคบ ารุง วรรณภา นิวาสะวัต พีรพงษ์ บุญสวสัดิ์กุลชัย               
หทัยชนก  บัวเจริญ อ าพน  ศรีรักษา ปราณี  ธีรโสภณ บ าเพ็ญจิต  แสงชาติ  จินตนา ลี้ละไกรวรรณ  ทิพย
กาย เปรุนาวิน เจียมจิต  แสงสุวรรณ  สุพรรณี  สุ่มเล็ก. (2546). การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวานบนพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน . 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
บ ารุง บ าเพ็ญจิต  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
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น. 
สมุทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  

11. หทัยชนก บัวเจริญ ธีระพงษ์ กรฤทธิ์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2549). การสังเคราะห์องค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเอกชน : 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. ปรัชญาแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาทฤษฎีการพยาบาล . วารสารคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 29 ( 2), 48-52. 



 

15. หทัยชนก บัวเจริญ. (2549). ทฤษฎีการดูแลมนุษย์ของจีน วัตสัน: การวิเคราะห์ทฤษฎีการ
พยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น .  29 ( 3), 49-57. 

16. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ จริยาวัตร คมพยัคฆ์. (2550). การพัฒนาเครื่องมือ
ส าหรับประเมินผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลคิง. 
วารสารสภาการพยาบาล. 22 (3), 55-66. 

17. หทัยชนก บัวเจริญ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ ธนวรรณ เมาฬีทอง พรทิพย์                 
ชูตินันท์ สายัณห์ พ่ึงตระกูล พ.ท. (หญิง) รัตนา ลิ้มอารีธรรม อุบลรัตน์ สุขสุนัยและ  เพ็ญศรี ธารมัติ, (2550). 
รูปแบบการจัดการและการสร้างเป้าหมายของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงในชุมชนโดยทฤษฎีการพยาบาลคิง . สมุทรปราการ  : คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

18. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ ร.ต.(หญิง)โสมนัส ว่องไววุฒิกุลเดช
พ.ท.(หญิง) พัชรินทร์ กลิ่นสุคนธ์ นิตยา แย้มมี ณฐมน เภรีพิพัฒน์ สุมานี ศรีก าเนิด ประทีป ปัญญา(2550). 
กระบวนการพัฒนาสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานเพ่ือการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดบนพ้ืนฐานทฤษฎีการ
พยาบาลคิง. วารสารการพยาบาลสาธารณสุข. 22(2), 1-16. 

19. หทัยชนก บัวเจริญ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (2550). การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เพื่อป้องกัน
การเกิดมะเร็งเต้านมของนักศึกษาหญิง 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). โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินการเทศบาลส าโรงใต้ . 
สมุทรปราการ  : เทศบาลส าโรงใต้และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

23. หทัยชนก บัวเจริญ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล. (2550). การประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรเวช
กรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B110 ชม.) ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ – ป่อเต็ก ตึ๊งโรงพยาบาลหัวเฉียว. 



 

สมุทรปราการ  : ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ -ป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

24. หทัยชนก บัวเจริญ.การสร้างองค์ความรู้ : การสร้างภูมิคุ้มกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์
รวม. เผยแพร่ในเอกสารการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสการจัดการศึกษาวิชาการผดุงครรภ์และการพยาบาล
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