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ประสบการณ์งานบริหาร
เดือน/ปี
กันยายน 2553 - ปัจจุบัน
กันยายน 2549 - สิงหาคม 2551
พฤศจิกายน 2553 – ปัจจุบัน
กันยายน 2547 - กันยายน 2548 และ
มกราคม 2549 - สิงหาคม 2549
พฤษภาคม 2552 – ตุลาคม 2553
เมษายน 2552 – ตุลาคม 2553
12 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2555
25 มีนาคม – 23 มิถุนายน 2551
3 – 13 มีนาคม 2556
ตุลาคม 2552 – ปัจจุบัน
ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน
มิถุนายน 2554 – 2555
มีนาคม 2556 – 2557
ตุลาคม 2547 - 2552
ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน
2552 – 2555
2555 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
13 มกราคม 2555 – 12 มกราคม 2557
4 ตุลาคม 2556 – 4 ตุลาคม 2560
12 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2552 – ปัจจุบัน

ตําแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
ประธานโครงการ The International Training Course on Preparation for
Vietnamese Nurse Educators from Baoson Group, Vietnam
ประธานโครงการ The Upgrading Course on Nursing Profession for Thai
Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Vietnam
ประธานโครงการ The Study Tour for Vietnamese Health Professional
Lecturers for Nurses to Burapha University in Thailand
กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)
กรรมการบริหารและเลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 5
ประธานโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการบริหารศูนย์วิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรณาธิการผู้ช่วย วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรณาธิการผู้ช่วย Asia Pacific Nursing & Health Care Journal (APNHCJ)
กองบรรณาธิการวารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร
กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
International advisory board of the Journal of Nursing and Human
Sciences
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยบูรพา
อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชํานาญเฉาพะทาง สาขาการพยาบาลเด็ก
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การออก
กําลังและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการบริหารชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
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ทุนวิจัยที่ได้รับ
หัวหน้าโครงการฯ
1. เปรียบเทียบสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกและการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดระหว่างมารดาที่ตดิ
เชื้อ HIV กับมารดาที่ไม่ตดิ เชื้อ HIV ที่มีบตุ รคนแรก (ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539)
2. การศึกษาสถานการณ์เด็กกําพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอช ไอ วี / เอดส์ ในประเทศไทยและรูปแบบความ
ช่วยเหลือ: กรณีศึกษาในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี. (ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2548)
3. ปัจจัยพื้นฐานทางครอบครัวและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. รายงานการวิจัย. (ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548)
4. การทดสอบคุณภาพของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กวัยเรียน (ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณ
เงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2549)
5. ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บตุ รรับการผ่าตัด (ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553)
6. พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
7. โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม
(ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558)
ผู้ร่วมโครงการฯ
1. พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมพัฒนาชุมชน ในเขตภาคตะวันออก (ได้รับทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2539)
2. ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาล และแพทย์ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็ก (ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550)
3. การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงิน
รายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551)
4. ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้สูง (ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
5. ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกําหนด
และความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก (ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556)
6. คุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกําหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
ที่ปรึกษาโครงการฯ
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ที่ได้รับการผ่าตัดขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
(ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
2. ความสุขในการทํางานของอาจารย์พยาบาล (ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
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การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/วิชาการ
(ที่ไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา – เรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแ้ ต่ง)
1. กัลยา เกษมสวัสดิ์ และ นุจรี เนตรทิพย์. (2541). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรในวัยขวบปีแรกที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสาร
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา, 14 (4), 19-28.
2. นุจรี ไชยมงคล . (2548). ความฉลาดทางอารมณ์กับการเลี้ยงดูทารก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 13(3), 37-45.
3. นุจรี ไชยมงคล . (2549). ปัจจัยพื้นฐานทางครอบครัวและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกของนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 14(2), 49-61.
4. นุจรี ไชยมงคล . (2552). ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่บดิ ามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์: รายงานเบื้องต้น. วารสาร
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 17(1), 45-51.
5. นุจรี ไชยมงคล. (2554). การตอบสนองของมารดาและความผูกพันมั่นคงของทารก: การทดสอบคุณสมบัตเิ ครื่องมือ
วิจัยแปล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 19 (4), 25-38.
6. นุจรี ไชยมงคล และ ยุนี พงศ์จตุรวิทย์. (2557). การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดพื้นอารมณ์เด็ก
วัยเรียนฉบับภาษาไทย. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 9(2), in press.
7. นุจรี ไชยมงคล, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, และ วณิตา ขวัญสําราญ. (2557). พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 22(3), in press.
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the 24th National Graduate Research Conference (pp. 1136-1146), Graduate School, Bangkok University,
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27. Hanh, T. T. X., Chaimongkol, N., & Pongjaturawit, Y. (2012, July). Eating habits, physical activity and
Their associated factors among Vietnamese school children. Proceeding of the Burapha University
International Conference 2012 (BUU 2012) (Page 77-85: HSO215-8), 9-11 July 2012, Pattaya, Thailand.
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การนําเสนอผลงานวิจยั /วิชาการและเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
1. นุจรี ไชยมงคล และ หลุยส์ ฟลิ๊ค. (2549). ความไวในการตอบสนองของมารดาและความผูกพันมั่นคงของทารก:
การใช้เครื่องมือวิจัยแปล. การนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการชมรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 16 เรื่อง “วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก” วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเรดิสัน
กรุงเทพฯ.
2. Chaimongkol, N.N. (2006, November). Caregivers' education as a predictor of bodyweight in schoolage orphans affected by HIV/AIDS. Paper presented at the 134th Annual Meeting of the American Public
Health Association, Boston, MA.
3. Chaimongkol, N.N. (2007, June). Impact of family background and EQ on social behavior of
undergraduate nursing students in Thailand. Paper presented at the 8th International Family Nursing
Conference, Bangkok, Thailand.
4. Chaimongkol, N.N. (2009, October). Validation of brain function measurement program in Thai
school-age children. Paper presented at the 1st International Congress on Nursing Education, Research &
Practice, Thessaloniki, Greece.
5. Chaimongkol, N.N. (2009, November). Preliminary report: depression in adolescents whose parent
died from AIDS. Paper presented at the SingHealth-NUHS APN Conference 2009, Singapore.
6. Chaimongkol, N.N., & Flick, L.H. (2004, July). Cross-cultural validation: Use of western measures of
maternal sensitivity and attachment security in Thailand. Paper presented at the meeting of the 15th
International Nursing Research Congress Sigma Theta Tau International, Dublin, Ireland.
7. Chaimongkol, N.N., & Pongjaturawit, Y. (2008, May). A Master Program of APN in Pediatric Nursing in
Thailand. Paper presented at the meeting of the 1st NUS-UH Conference: Advanced Practice Nursing in
Multicultural Environment, Singapore.
8. Chaimongkol, N. N., Pongjaturawit, & Khwansamran, W. (2014, June). Health behavior among Thai
school-age children and its associated factors. Paper presentation at the 2nd European Regional Conference,
Sigma Theta Tau International (STTI), Gothenburg, Sweden. (in progress)
9. Chaimongkol, N. N., Pongjaturawit, Y., Sarapat, P., & Khwansamran, W. (2011, November). Parents’
experiences of Giving Informed Consent for Their Children Undergone Surgery. Paper presented at the 15th
International Nursing Research Congress, Madrid, Spain.
10. Nettip, N., Flick, L.H., Cook, C.A.L., Homan, S.M., McSweeney, M., Campbell, C., Parnell, L., &
Gallagher, M.B. (2003, November). Caloric intake and pre pregnancy weight (BMI) as predictors of infant birth
weight in pregnant women with and without mental illness. Poster session presented at the 131st Annual
Meeting of the American Public Health Association, San Francisco, CA.
11. Nettip, N., Flick, L.H., Cook, C.A.L., Homan, S.M., McSweeney, M., Campbell, C., Parnell, L., &
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Gallagher, M.B. (2002, March). Impact of mental illness on pre pregnancy weight (BMI). Paper presented at
the 26th Annual Research Conference of the Midwest Nursing Research Society, Chicago, IL.

ประสบการณ์การสอน
หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)
- วิชา 112802 Nursing Theory Development
- วิชา 112803 Advanced Quantitative Research for Nursing
- วิชา 112805 Advanced Statistics for Nursing Research
หลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ)
- วิชา 111501 Integrated Health Sciences for Nursing
- วิชา 111581 Advance Pediatric I
- วิชา 111581 Advance Pediatric II
- วิชา 111583 Advanced Pediatric Nursing Practicum
หลักสูตรปริญญาโท
- วิชา 107523 วิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
- วิชา 108304 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
- วิชา 108501 การประเมินภาวะสุขภาพเด็กขั้นสูง
- วิชา 108503 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
- วิชา 108505 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
- วิชา 108506 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง
- วิชา 108507 การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว
หลักสูตรปริญญาตรี
- วิชา 107212 โภชนศาสตร์สําหรับพยาบาล
- วิชา 108202 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กในภาวะสุขภาพปกติ

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
1. ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
2. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
3. American Public Health Association

4. สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
5. สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
6. Sigma Theta Tau International (Delta Lambda
Chapter)

รางวัล

 Graduate Student Association Dissertation Award (2003)
 Dr. Joan Hrubetz Doctoral Student Award (2003)
 รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2555 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จากสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
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การศึกษาดูงาน / ฝึกอบรม

 10-11 September 2013 Certificate of accomplishment for an International Course on Human
Subject Protection of National Research Council of Thailand, Burapha
University and Forum for Ethical Review Committees in Thailand
 19-22 July 2013
Study visit at Tzu Chi Foundation, Taipei, Taiwan
 14-18 May 2012
Study visit at Sungshin Women’s University, Woonjung Green Campus,
South Korea
 8-12 September 2011 Study visit at Faculty of Sports and Health Sciences, Fukuoka University
และ Daycare / Nursing home facilities at HOUEI Group, Miyakonojo, Japan
 5-10 April 2010
Study visit at Otago University, Christchurch, New Zealand
 18-26 April 2009
Study visit at Curtin University of Technology, Perth, Australia
 13 February – 13 March 2009 Visiting professor at Fukuoka University, Japan (UMAP scholarship)
 1-30 April 2008
Visiting professor (exchange scholar) at the University of East Anglia,
United Kingdom (ASEM-DUO fellowship program)
 16-18 April 2008
Study visit at HKH School of Nursing, Lier, Belgium
 23 March – 2 April 2007 Study visit at Family Nursing Unit at the University of Calgary,
and University of Alberta, Canada

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ
2536
2538
2541
2548
2552
2555

ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จช.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตม.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)

22-24 มีนาคม 2554

Liaison officer for the Minister of Education of Uganda at the 10th Meeting
of the High-Level Group on Education for All (EFA) under the auspices of
the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
(UNESCO), at the Royal Cliff Beach and Resort, Pattaya, Chon Buri

อื่นๆ
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