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ประวัติการฝึกอบรม / การศกึษาดูงาน 

- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา           
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- การอบรมระยะสั้นต่างประเทศ หลักสูตรสังคมศาสตร์สุขภาพ (มานุษยวิทยา) Certificate in 
Health social science  University of California, San Francisco. U.S.A.  พ.ศ. 2544 

- การอบรมหลักสูตรการปฏิรูปการเรียนรู้และสาธารณสุขแนวใหม่  สถาบันพระบรมราชชนก 
ระยะที่ 1  หลักสูตรการศึกษาชุมชน  (การรวบรวมข้อมูล)  วพบ. ราชบุรี พ.ศ. 2548 
ระยะที่ 2   หลักสูตรการศึกษาชุมชน (การวิเคราะห์ข้อมูล)  วพบ. สวรรค์ประชารักษ์ 
ระยะที่ 3   การวิเคราะห์ตนเอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 
ระยะที่ 4  การปฏิบัติธรรม วิปัสสนา  เสถียรธรรมสถาน ศูนย์สมุทรปราการ 

- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง
พ.ศ. 2552 

 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
 
ประสบการณ์การท างาน (จากอดีตถึงปัจจุบัน) 

พ.ศ. 2524 – 2529 พยาบาลประจ าการ  โรงพยาบาลมิชชั่น    
แผนกสูติกรรมสามัญและ แผนกกุมารเวชกรรม  

 พ.ศ. 2530 – 2557 พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ (ด้านการสอน) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
หัวหน้างานแนะแนว  พ.ศ. 2539 
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 
ประธานกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปและพ้ืนฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2550 
หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  พ.ศ. 2553 

 พ.ศ. 2557  อาจารย ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
รางวัลที่ได้รับ (จากอดีตถึงปัจจุบัน) 

1. รางวัลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นดีเด่น รุ่น9/2541 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

2. รางวัลผู้เข้ารับการอบรมที่ประทับใจ หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น23/2552 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง 



 
 

 

3. รางวัลรองชนะเลิศล าดับ 1 การน าเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ  
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่อัตตลักษณ์ : ความรู้จากการปฏิบัติจริง  17 กันยายน 2556 
 
ผลงานทางวิชาการ  

หนังสือ: 
1. หนังสือ Improving population health through public policies: a new challenge case 

studies of Thailand. เผยแพร่ในการประชุม Prince Mahidol Award Conference 2009  
“Mainstreaming Health into Public Policies” 28 – 30 January 2009     Imperial Queen’s Park 
Hotel, Bangkok, Thailand (บทความวิชาการเรื่อง Tri-Water Province: Samut Songkhram.) 

2. หนังสือ “ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์” 
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2553 ของสถาบันพระบรมราชชนก “ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือ
ชีวิต”ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (บทความวิชาการ เรื่อง 
การเรียนรู้เพ่ือประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงของคนไข้โรคเรื้อรัง) 
 
บทความ 

บทความวิชาการ 
1. เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวคิดสาธารณสุขแนวใหม่ :  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  พ.ศ.  2550 
   -น าเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมประจ าปีของสถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับมหาวิทยาลัย

บูรพาและ มหาวิทยาลัยฯลฯ “จากงานประจ าสู่งานวิจัย”   ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท  จ.ปทุมธานี 24 – 25 
เมษายน พ.ศ. 2550 

    -น าเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม ”การปฏิรูปการศึกษาสู่สุขภาวะชุมชน”  5-6 ตุลาคม 
2550  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

2. เรื่อง “Tri-Water Province: Samut Songkhram.”  ในหนังสือ Improving population 
health through public  

    policies: a new challenge case studies of Thailand. เผยแพร่ในการประชุม Prince 
Mahidol Award  



 
 

 

    Conference 2009  “Mainstreaming Health into Public Policies” 28 – 30 January 
2009     Imperial  Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand 

3. เรื่อง “การเรียนรู้เพ่ือประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงของคนไข้โรคเรื้อรัง” ในหนังสือ 
“ประสบการณ์ 

    การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์” เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการ  

    ประจ าปี 2553 ของสถาบันพระบรมราชชนก “ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต” 
ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

4.  การประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน “ชีวิตชาวสวนผัก”   พ.ศ.  2545 - พ.ศ.  2549 
      -น าเสนอผลการ review literature ในการประชุมประจ าปีของสถาบันพระบรมราชชนก  

ณ โรงแรมเรดิสัน จ. กรุงเทพ  พ.ศ. 2548 
      -น าเสนอผลการวิจัย ในการประชุมประจ าปีของสถาบันพระบรมราชชนก  

ณ โรงแรมเรดิสัน จ. กรุงเทพ    เมษายน พ.ศ. 2549 
      -น าเสนอผลการวิจัย ในการประชุม The 2nd international conference  ณ Alexandria 

University  ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 27 – 29พฤศจิกายน 2549 
 
งานวิจัย 

1) รายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 
1. แนวโน้มความสนใจในวิชาชีพพยาบาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่สาธารณสุข         

เขต 4  พ.ศ. 2539  มาลินี  จ าเนียร  เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ฉบับที่ 1 
ประจ าปี 2540 

2.  การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพในชุมชน  พ.ศ. 2540 มาลินี  จ าเนียร  น าเสนอ
ผลการวิจัย ในการประชุมประจ าปีของสถาบันพระบรมราชชนก  ณ โรงแรมเจริญศรี จ. อุดรธานี พ.ศ. 2541 

3. เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝ่รู้ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนักศึกษาพยาบาล 
พ.ศ.  2543  ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ – รจนารถ ชูใจ - มาลินี  จ าเนียร  น าเสนอผลการวิจัย ในการ

ประชุม   ณ โรงแรมเอเซีย พ.ศ. 2544 
4. คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

พ.ศ. 2546  มาลินี  จ าเนียร – รจนารถ ชูใจ 



 
 

 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการบริการของสถานีอนามัย 
เฉลิมพระเกียรติ   60  พรรษา  นวมินทราชินี  ต าบลคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี   พ.ศ. 2546  มาลินี  

จ าเนียร - พเยาว์ วระราโภ – บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ 
6. การประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน “ชีวิตชาวสวนผัก”   พ.ศ.  2545 - พ.ศ.  2549  ดร.ประกาย             

จิโรจน์กุล และFrontline research Team สถาบันพระบรมราชชนก  น าเสนอผลการ review literature ใน
การประชุมประจ าปีของสถาบันพระบรมราชชนก   ณ โรงแรมเรดิสัน จ. กรุงเทพ พ.ศ. 2548 

 น าเสนอผลการวิจัย ในการประชุมประจ าปีของสถาบันพระบรมราชชนก ณ โรงแรมเรดิสัน  
กรุงเทพ   เมษายน พ.ศ. 2549 

 น าเสนอผลการวิจัย ในการประชุม The 2nd international conference  ณ Alexandria 
University  ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 27 – 29พฤศจิกายน 2549 

      น าเสนอผลการวิจัย ในการประชุม ”การปฏิรูปการศึกษาสู่สุขภาวะชุมชน”  5-6 ตุลาคม 2550   
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

7. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2547  ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์และคณะ  สถาบันพระบรมราชชนก 

8. การประเมินผลการเรียนรู้วัฒนธรรมกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงมานุษยวิทยา   พ.ศ. 2547
น าเสนอผลการวิจัย ในการประชุมประจ าปีของสถาบันพระบรมราชชนก  ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ             
พ.ศ. 2548  มาลินี  จ าเนียร - บ าเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ – นงนุช วงศ์สว่าง – ปราณี ลิมป์วรวรรณ – ธีรนันท์ 
วรรณศิริ – วิมลพรรณ นิธิพงศ์ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ (ชมรมคนลายคราม) ต าบลคูบัว  อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี  พ.ศ.  2548  พเยาว์ วระราโภ – มาลินี  จ าเนียร  น าเสนอผลการวิจัย ในการประชุมประจ าปี
ของ สวรส. ณ โรงแรมริเวอร์ จ. กรุงเทพ พ.ศ. 2548 
 น าเสนอผลการวิจัย ในการประชุมสสจ. ราชบุรี ณ โรงแรมอีสเทิร์น จ. ราชบุรี  29 สิงหาคม            
พ.ศ. 2550 

10. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงมานุษยวิทยา   
พ.ศ. 2548  มาลินี  จ าเนียร - นงนุช วงศ์สว่าง - บ าเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ  – วิมลพรรณ นิธิพงศ์ 

11. การติดตามประเมินผลคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 2548 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี   พ.ศ.  2548  มาลินี  จ าเนียร - กนิพันธุ์ ปานณรงค์ 

 



 
 

 

12. การติดตามประเมินผลคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 2549 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี  พ.ศ.  2549  มาลินี  จ าเนียร - กนิพันธุ์ ปานณรงค ์

13. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวคิดสาธารณสุขแนวใหม่  : วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  พ.ศ.  2550  นุจรี ฮะค่อม - มาลินี  จ าเนียร  น าเสนอผลการวิจัย ในการ
ประชุมประจ าปีของสถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยฯลฯ “จากงาน
ประจ าสู่งานวิจัย”   ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท  จ.ปทุมธานี  24 – 25 เมษายน พ.ศ. 2550 

น าเสนอผลการวิจัย ในการประชุม ”การปฏิรูปการศึกษาสู่สุขภาวะชุมชน”  5-6 ตุลาคม 2550               
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

14. การสังเคราะห์โครงการสัมฤทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้
หลักการ “หมู่บ้านจัดการสุขภาพ”  ศูนย์สุขภาพชุมชนสระกะเทียม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมพ.ศ.  2550
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