
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อาจารย์กมลภู  ถนอมสัตย์ 
Email : kamollapoo@npru.ac.th 
คุณวุฒิ/การศึกษา 

-ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2554 
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  มหาวิทยาลัยบูรพาปี พ.ศ. 2553 
-อนุมัติบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีพ.ศ. 2550 
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี ปีพ.ศ. 2547  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา 
 
ประสบการณ์การท างาน  
 พ.ศ.2547-2553 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช้างทูน 
 พ.ศ. 2554-ปัจจุบันอาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
รางวัลที่ได้รับ  

พ.ศ. 2553   ทุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและดุษฏีนิพนธ์ ระดับต้น ปริญญาเอก ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) และส านักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  

พ.ศ. 2553   ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

 
 

  
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 

 

 



ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 
1) งานวิจัยตีพิมพ์ 

กมลภู  ถนอมสัตย์ และรัชนี สรรเสริญ. (2554). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของนักเรียน
ชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด. วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา, 4(3), 38-47. 

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, สุรีพร แสงสุวรรณ, ประไพศรี แสงชลินทร์, ธวัช วิเชียรประภา, เจนวุฒิ ถนอมสัตย์ 
และธนวรรณ โรจนโสดม. (2553). ผลของการสร้างเสริมความสามารถแห่งตนต่อการเป็นผู้น าการ
ออกก าลังกายด้วยยางยืดเพ่ือป้องกันและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  ต.เหมือง  อ.เมือง  จ.ชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
18(1), 73-84. 
 
2) รายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 

กมลภู ถนอมสัตย์. (2556). ผลของการสอนโดยใช้ค าถามแบบหมวกหกใบต่อความคิดเชิงวิจารณญาณของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. นครปฐม : คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

กมลภู ถนอมสัตย์ และนงนุช เชาวน์ศิลป์. (2555). พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร ศูนย์พัก
พิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 825-832. 

กมลภู ถนอมสัตย์, พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณ,ี ประพันธ์  ขันติธีระกุล, ภารณี นิลภรณ์ และขนิษฐา ตั้งกิตติวัฒน์. 
(2556). พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน . เอกสารประกอบการประชุม
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5. 

กมลภู ถนอมสัตย์, วิไล ตาปะสี, วชรีกร  สุวรรณมณี, ชนม์นิภา ใจดี, ทัตติยา นครไชย และชาตรี ตาปะสี. 
(2556). ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน . เอกสาร
ประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5. 

กมลภู ถนอมสัตย์, หทัยชนก บัวเจริญ, วริยา จันทร์ข า และสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา. (2555). การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นพึ่งพา
ตนเอง ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 825-832. 

เจนวุฒิ  ถนอมสัตย์. (2552). ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในเขต
รับผิดชอบสถานีอนามัยต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด. ตราด: ผู้แต่ง. 

สิริพร  กองทรัพย์, นันทิดา  บุญชู, เจนวุฒิ  ถนอมสัตย์ และกันต์กมล  วสิโน. (2552). ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครบ
วงจร ต าบลช้างทูน  อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด. ตราด: ผู้แต่ง. 

 
 
 
 
 
 

 



เจนวุฒิ  ถนอมสัตย์ และคณะ. (2546).  อัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี. 
จันทบุรี: ผู้แต่ง. 

วริยา จันทร์ข า, หทัยชนก บัวเจริญ, สมบัติ  ประทักษ์กุลวงศา และกมลภู ถนอมสัตย์. (2555). การศึกษา
ศักยภาพการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหลเอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 4, 792-802. 

สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา, หทัยชนก บัวเจริญ, วริยา จันทรข์ า และกมลภู ถนอมสัตย์. (2555). การศึกษาทุน
และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งโพธิ์เพื่อสร้างชุมชน ท้องถิ่นจัดการตนเอง
เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 833-839. 

  
3) งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ 

กมลภู ถนอมสัตย์, สุภวรรณ สายสุด, ณิชกุล พิชาชาญ, วิไล ตาปะสี, นวลฉวี ศรีวิพัฒน์ และขนิษฐา              
ตั้งกิตติวัฒน์. (2556). รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน
ในเขตชุมชนโพรงมะเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม.  

วิไล ตาปะสี,  กมลภู ถนอมสัตย์, วชรีกร สวุรรณมณี, ชนม์นิภา ใจดี, ทัตติยา นครไชย และ ชาตรี ตาปะสี. 
(2556). การพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุ
ความดันโลหิตสูงในชุมชน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


