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สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพเิศษ 

1) บรรยายและนิเทศการฝึกปฏิบตังิานในวิชาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช 
2) บรรยายในรายวิชาจิตวิทยาพืน้ฐานและจิตวิทยาพฒันาการ 
3) บรรยายและจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสมัมนาทางการพยาบาล 
4) การให้การปรึกษาและจิตบ าบดัประคบัประคอง ทัง้รายบคุคลและรายกลุม่ 
5) การท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์และกลุม่พฒันาตนเอง 
6) วิทยากรบรรยายพิเศษทัง้ในและนอกสถาบนัเก่ียวกบัการสง่เสริมดแูลสขุภาพจิต  

 
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย   

1. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  
2. อารมณ์ขนัของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักดักรมสขุภาพจิตในประเทศไทย              
3. Evaluation of a cognitive behavioural bibliotherapy in the promotion of resilience 

in individuals with depression (Thesis) 
4. ปัจจยัคดัสรรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความร่วมมือในการปอ้งกนัไข้หวดัใหญ่สาย

พนัธุ์ใหมช่นิด A (H1N1) ของประชาชนเขตเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ 
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5. การจดัการขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ท่ีเพ่ือการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน บ้านแม่
ก าปอง อ าเภอแมอ่อน จ.เชียงใหม ่ (ระยะท่ี 1) 

6. การศกึษาขีดความสามารถในการรองรับการทอ่งเท่ียวโดยชมุชนบ้านแม่ก าปอง อ าเภอ
แมอ่อน จ.เชียงใหม ่ (ระยะท่ี 2) 

7. การพฒันารูปแบบการมีสว่นร่วมของข้าราชการต ารวจในการดแูลสขุภาพจิตตนเอง และ
ครอบครัว  

8. การวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาชดุความรู้ในการสร้างเสริมความสขุทาง
กาย  

9. ผลของโปรแกรมบรรณบ าบดัเพ่ือปรับกระบวนการคิดและพฤตกิรรมตอ่ภาวะซมึเศร้า 
และประสบการณ์การดแูลของญาตผิู้ดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง  

 
 ประสบการณ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาโครงร่างวิจัย /ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย  

1. ตรวจสอบเคร่ืองมือวดัทศันคต ิและพฤตกิรรมการเรียนรู้ของพยาบาลวิชาชีพท่ีจบ
การศกึษาหลกัสตูรเฉพาะทางการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง                     
จ. เชียงใหม่ 

2. ตรวจสอบแบบวดัรูปแบบอารมณ์ขนัของเยาวชนไทยภาคเหนือ จ. เชียงใหม ่ในงานวิจยั
ระดบัปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

3. ตรวจสอบโปรแกรมการสง่เสริมสขุภาพตอ่พฤตกิรรมสขุภาพของนกัศกึษาพยาบาล
ศาสตร์แมคคอร์มิค รหสั 53 ของ อาจารย์กญัญาพชัญ์ จาอ้าย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

4. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั ของ อาจารย์ประวีดา ขนัค า เร่ือง “ผลของ
ขิงตอ่อาการคล่ืนไส้ ขย้อน อาเจียนในผู้ ป่วยมะเร็งทางนีเวชท่ีได้รับยาเคมีบ าบดั” 

5. ตรวจสอบโปรแกรมการฝึกสมาธิแบบอานาปานสตท่ีิมีตอ่พฤตกิรรมการตัง้ใจเรียนของ
นกัเรียน   ของ พระมหาสริุยนัต์  สตัตะยากมุภ์ ในงานวิจยัระดบัปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยาแนะแนว 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง “ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสตท่ีิมีตอ่พฤตกิรรมการตัง้ใจ
เรียนของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3   โรงเรียนวดัปทมุวนาราม กรุงเทพมหานคร” 

6. ตรวจสอบแบบประเมินความต้องการการดแูลของผู้ ป่วยโรคตดิสรุาในหอผู้ ป่วยพิเศษชาย
โรงพยาบาลสวนปรุง ของคณุเกตสุดุา ชินวตัร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง  
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7. ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวชมพ ูสรุกาญจน
ชาต ิในงานวิจยัระดบัปริญญาโท ภาคการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ เอกจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง “ผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่โดยใช้เทคนิคบรรณ 
บ าบดัท่ีมีตอ่การเรียนรู้แบบน าตนเองของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์”  

8. ตรวจสอบแบบประเมินทศันคตขิองพยาบาลตอ่ผู้ ป่วยติดสรุา ของคณุลดัดาวลัย์ พิบลูย์
ศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์ เชียงใหม่ 

 
 ผลงานวิชาการ/  บทความวิชาการ/ บทความวิจัย 

Songprakun. W & McCann T. Evaluation of a cognitive behavioural bibliotherapy in the 
promotion of resilience in individuals with depression. Asia Pacific Consortium of Public 
Health Conference proceeding. Kuala Lumpur, Malaysia 8-9 November 2009. 

Songprakun, W., & McCann, T. V. (2011). Randomised controlled trial of a cognitive 
behavioural bibliotherapy self-help manual for reducing depression. Family coping with 
stigma while supporting young people with first-episode psychosis. Proceedings of the 
17th International Network for Psychiatric Nursing Research. Oxford, England. September. 

Songprakun, W., & McCann, T. V. (2011). Cognitive behavioural bibliotherapy self-help 
manual for reducing depression in Thailand: Randomised controlled trial. University of 
Nottingham, England. October. 

Songprakun W, McCann TV. (2012a). Effectiveness of a self-help manual on the promotion of 
resilience in individuals with depression in Thailand: a randomised controlled trial. BMC 
Psychiatry; 12: 1-10.  

Songprakun W, McCann TV. (2012b). Evaluation of a cognitive behavioural self-help manual 
for reducing depression: a randomized controlled trial. Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing; 19: 647-653. 

Songprakun W, McCann TV. (2012c). Evaluation of a bibliotherapy manual for reducing 
psychological distress in people with depression: a randomized controlled trial. Journal of 
Advanced Nursing; 68: 2674-2684. 



5 

 

Mccann T.V., Songprakun W. & Stephenson J. (2015). A randomized controlled trial of guided 
self-help for improving the experience of caring for carers of clients with depression. 
Journal of Advanced Nursing 00(0), 000–000. doi: 10.1111/jan.12624 

 

 
การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพพยาบาล 

1. สภาการพยาบาล 
2. สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค (อปุนายก คนท่ี 1) 
3. สมาคมพยาบาลจิตเวชแหง่ประเทศไทย 
4. Sigma theta Tau International Honor Society of Nursing, Thailand Chapter at Large 

 
การเป็นคณะกรรมการ 
  

1. ประธานคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบั
ปริญญาตรี 

2. ประธานคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
3. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการพฒันางานวิจยัและตดิตามคณุภาพบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
4. ประธานคณะกรรมการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
5. ประธานคณะกรรมการประกนัคณุภาพคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
6. ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะพยาบาลสาสตร์แมคคอร์มิค 
7. ประธานคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
8. ประธานคณะกรรมการคดัเลือกนกัศกึษาใหม ่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
9. ประธานคณะอนกุรรมการประเมินการสอนของผู้ขอด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

แมคคอร์มิค  
 
 
 
 
 


