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ประวัต ิ

1. ช่ือ – สกุล         (ไทย) :  
                
                     (อังกฤษ) :  

นางพิมผกา ปัญโญใหญ ่

Mrs. Pimpaka Panyoyai 

2.  ตำแหน่งบริหาร   : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ปีการศึกษา 2561–2564) 
         ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา (ปีการศึกษา 2557-2560) 
    ตำแหน่งวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ต้ังแต่ 7 สิงหาคม 2556) 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน : 77 หมู่ 20 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180 
   อีเมล์ : putter2546@gmail.com เบอร์โทร : 081-5956011 

4. ประวัติการศึกษา : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
        พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 

5 ประวัติการทำงาน : 2544-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ  
     จังหวัดเชียงใหม่ 
         2539-2543 พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
     โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 
6. สถานท่ีทำงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ  
     เขตแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

7. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญ : การพยาบาลผู้สูงอายุ 
         การพยาบาลผู้ใหญ่ 

8. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย :  
วิจัยท่ีกำลังดำเนินการอยู่ 
 พิมผกา ปัญโญใหญ่, เทวาพร ศุภรักษ์จินดา, และวราภรณ์ สระมัจฉา. รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมตามวิถีชีวิตผู้สูงอายุชุมชนตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
(ระยะ 2 ปี). ทุนวิจัยจาก สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 

ศิรกาญจน์  ฉันทเฉลิมพงศ์, พิมผกา ปัญโญใหญ่, และณยฏา ธนกิจธรรมกุล. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
สนับสนนุทางสังคมกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมของสตรีวัยทำงาน. ทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัย
พายัพ 

 
วิจัยท่ีดำเนินการแล้ว 

อัจฉริยา เช้ือเย็น, กัญญาพัชญ์ จาอ้าย, วโรดม เสมอเช้ือ, และพิมผกา ปัญโญใหญ่. (2564). ผลของโปรแกรม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักศึกษาพยาบาล. ทุนวิจัยจาก สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย 
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ชยพล ศิรินิยมชัย, พิมผกา ปัญโญใหญ่, และจิตตานาถ ปันใหว. (2563). การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีวิถีชีวิตติดบ้าน ในเทศบาลตำบลหนองป่าคร่ัง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.  
ทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยพายัพ 
 พิมผกา ปัญโญใหญ่, เทวาพร ศุภรักษ์จินดา, และวราภรณ์ สระมัจฉา. (2561). รูปแบบการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมตามวิถีชีวิตผู้สูงอายุชุมชนตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ 
จังหวัดลำพูน. ทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยพายัพ 
 พิมผกา ปัญโญใหญ่, รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย. วัลลภา ทรงพระคุณ, และขัตติยาพร คนเที่ยง. (2559). การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดความรู้ในการสร้างเสริมความสุขทางกาย. ทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 ขัตติยาพร คนเที่ยง, วัลลภา ทรงพระคุณ, รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, และพิมผกา ปัญโญใหญ่. (2559). การพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจในการดูแลสุขภาพจิตตนเองและครอบครัว. ทุนวิจัยจาก สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, พิมผกา ปัญโญใหญ่, และกัญญาวีร์ สิริโรจนามณี. (2555). ผลของโปรแกรมการอบรมต่อ
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน. ทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยพายัพ 
 ดวงฤดี ลาศุขะ, และคณะ. (2555). การจัดการความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำของชุมชน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ. ทุนวิจัยจาก กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวง
สาธารณสุข 
 พิมผกา ปัญโญใหญ่, รุ ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, และอรอนงค์ ธรรมจินดา. (2554). ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบิน
ในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน. ทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยพายัพ 
 เกศินี วุฒิวงศ์, สุภาภรณ์ จองคำอาง, รุ่งฤดี วงค์ชุม, นงนุช แหล่งอุโมงค์, และพิมผกา ปัญโญใหญ่. (2550). ความ
พึงพอใจของบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาที่มีต่อสมรรถนะของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัย
พายัพ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549. ทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
วิจัยช้ันเรียน 
 พิมผกา ปัญโญใหญ่, และพีรนุช ลาเซอร์. (2555). ผลของการใช้ความเชื่อมโยงของความมีเหตุผลทางคลินิก
ในการกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล. 
 พิมผกา ปัญโญใหญ่, และสิริรัตน์ จันทรมะโน. (2552). โครงการนำร่อง ผลการทบทวนฝึกปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (พบ. 382 ก) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/ 2551 คณะ
พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ. 
 
งานสร้างสรรค์ 
 บำเหน็จ แสงรัตน์, พิมผกา ปัญโญใหญ่, ศุภาพร รัตนศิริ, นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช, และวันทนีย์ แสงวัฒนะรัตน์. 
(2555). แนวปฏิบัติสำหรับแกนนำชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเบาหวาน. 
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บทความวิชาการ 
อัจฉริยา เช้ือเย็น, กัญญาพัชญ์ จาอ้าย, วโรดม เสมอเช้ือ, และพิมผกา ปัญโญใหญ่. (2565). ผลของโปรแกรม

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลสาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีท่ี 49 ฉบับท่ี 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565. หน้า 128-139. 

พิมผกา ปัญโญใหญ่ และพีรนุช ลาเซอร์. (2565). การสอนกระบวนการพยาบาล การพัฒนาทักษะการตัดสินทาง
คลินิก และรูปแบบการสอนท่ีมุ่งมโนทัศน์: กลยุทธ์การสอนในระยะเปล่ียนผ่าน. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีท่ี 
42 ฉบับท่ี 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2565. หน้า 135-146. 

พิมผกา ปัญโญใหญ่ และพีรนุช ลาเซอร์. (2564). การออกแบบการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ: 
ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 
สสอท. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564. หน้า 1-18. 

พีรนุช ลาเซอร์ และพิมผกา ปัญโญใหญ่. (2564). นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในชุมชน. วารสารพยาบาลทหารบก. ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564. หน้า 31-40. 

ชยพล ศิรินิยมชัย และพิมผกา ปัญโญใหญ่. (2564). การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน ในเทศบาลตำบลหนองป่าคร่ัง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล. 
ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2564. หน้า 65-76. 

รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, พิมผกา ปัญโญใหญ่, และสรัญญา พิจารณ์. (2559). การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. ปีท่ี 30 ฉบับท่ี 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2559. 
หน้า 145-155. 

พิมผกา ปัญโญใหญ่. (2555). การออกกำลังกายแบบแอโรบิคสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลศาสตร์และ
สุขภาพ. ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555 หน้า 140-148. 
9. ประสบการณ์ด้านโครงการบริการวิชาการ 

พิมผกา ปัญโญใหญ่, เทวาพร ศุภรักษ์จินดา, และวราภรณ์ สระมัจฉา. (2562). การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุตามบริบทชุมชนเมือง เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (ภายใต้การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค.มหาวิทยาลัยพายัพ). ทุนสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

พิมผกา ปัญโญใหญ่, เทวาพร ศุภรักษ์จินดา, ขัตติยาพร คนเที่ยง, และพอนทะวี พมมะจัน. (2561). ผลของ
โปรแกรมการส่งเสริมความรู้ต่อความรู้และทัศนคติในการจัดการความปวด ของพยาบาลโรงพยาบาลแขวง
เวียงจันทน์ สปป. ลาว. ทุนสนับสนุนจาก สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค 
 พิมผกา ปัญโญใหญ่. (ปีการศึกษา 2561-2564). โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง 
ทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยพายัพ 
10. รางวัลท่ีได้รับ 

ศิษย์เก่าดีเด่น “เพชรดี ศรีพยาบาล มช.” เนื่องในโอกาส “ก้าวสู่ปีท่ี 60 ของการศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” โดย คณะพยาบาลศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ไว้ 
ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 

ลงลายมือช่ือ................................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่) 


