ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์

รองศำสตรำจำรย์ พรจันทร์ สุวรรณชำต
วุฒิกำรศึกษำ / สถำบัน
ปริญญำตรี :
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุปริญญาพยาบาลอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญำโท :
Master of Science (Nursing) California State University at Fresno, U.S.A.
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญำเอก : -ประสบกำรณ์ :
2509 – 2511 พยาบาลประจาการ แผนกการพยาบาลกุมารฯ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
2513 – 2517 อาจารย์พยาบาลภาควิชาสูติ-นรีเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และผู้ตรวจการพยาบาลหน่วยเด็กแรกเกิด โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2520 – 2524 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2524 – 2526 หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2526 – 2543 อาจารย์ประจา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2532 -- 2533 ที่ปรึกษาระยะสั้นองค์การอนามัยโลกภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
สอนนักศึกษาพยาบาล วิชา Human Needs and the Nursing Process
ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย จาการ์ต้า ปีละ 1 ภาคการศึกษา

2532 – 2540 กรรมการพัฒนาขอเปิดดาเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทบวงมหาวิทยาลัย (กระทรวงศึกษาธิการ)
2543 – 2547 ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข
ประสบการณ์องค์กรวิชาชีพ
2533 – 2537 กรรมการสภาการพยาบาล โดยการเลือกตั้ง
2537 – 2540 กรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยการเลือกตั้ง 2 วาระ
และประธานแผนกวิชาการ
2537 – 2541 กรรมการสภาการพยาบาลและเลขาธิการสภาการพยาบาล โดยการเลือกตั้ง
2545 – 2549 กรรมการสภาการพยาบาลและอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง โดยการเลือกตั้ง
2549 – 2553 กรรมการสภาการพยาบาลและอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สอง โดยการเลือกตั้ง
2543 – 2550 ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
2550 – 2554 ผู้แทนสภาการพยาบาลในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข
2550 – 2554 ผู้แทนสภาวิชาชีพในคณะกรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกียรติประวัติกำรปฏิบัติงำน
1. เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
5 ธันวาคม 2515 จ.ม. จัตุตราภรณ์มงกุฏไทย
5 ธันวาคม 2520 จ.ช. จัตุตราภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2527 ต.ม. ตริตราภรณ์มงกุฏไทย
5 ธันวาคม 2529 ต.ช. ตริตราภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2531 ท.ม. ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย
5 ธันวาคม 2534 ร.พ.จ. เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธันวาคม 2536 ท.ช. ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2539 ป.ม. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
5 ธันวาคม 2542 ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธันวาคม 2547 ม.ว.ม. มหาวชิรมงกุฏ
2. รำงวัลที่ภำคภูมิใจ
2516 ได้รับทุนรัฐบาลไทยตามความต้องการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2537 ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538 ได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าพยาบาลมีผลงานดีเด่น ภาควิชาพยาบาลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขานักวิชาการด้านการพยาบาล
มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

2551
2553

ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามสิบคนดี ศักดิ์ศรี มสธ. ในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 30 ปี
ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
และอุทิศตนเพื่องานและองค์กรในโครงการ “50 ปีคนดีศรีพยาบาล” ในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี ของการจัดการศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงำนทำงวิชำกำร :
งำนเขียนตำรำ
พรจันทร์ สุวรรณชาต, เลขานุการคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล
หลักสูตรปริญญาตรี สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527
พรจันทร์ สุวรรณชาต, ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉิน
และวิกฤต หลักสูตรปริญญาตรี สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528
พรจันทร์ สุวรรณชาต, บรรณาธิการ คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อ
การฟื้นฟูสภาพ หลักสูตรปริญญาตรี สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2528
พรจันทร์ สุวรรณชาต, บรรณาธิการ คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการ
พยาบาล หลักสูตรปริญญาตรี สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529
พรจันทร์ สุวรรณชาต, ผู้ร่วมผลิต คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการ
บริหารการพยาบาล หลักสูตรปริญญาโท สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2550
พรจันทร์ สุวรรณชาต, กรรมการคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล
หลักสูตรปริญญาโท อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์
งำนวิจัย
1. โครงการติดตามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์, หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2534
2. โครงการวิจัยคุณภาพชีวิตเด็กไทย, ผู้ร่วมโครงการ พ.ศ. 2537 – 2542
3. บทความทางวิชาการตั้งแต่ พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน มากกว่า 100 เรื่อง
ผลงำนด้ำนกำรสอน ภำคทฤษฎี/ภำคปฏิบัติทำงคลินิก
2513 – 2517
วิชาการพยาบาลทารกแรกเกิด และการพยาบาลสูติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2519 – 2524
วิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์/วิชาพยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2527 – 2547
ชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล ชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉิน
และวิกฤต ชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ และชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

