
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
คุณวุฒ ิสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ป พ.ศ./ ค.ศ. 

2549 ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2541 พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  

การสรางเสริมสุขภาพและการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 

 
ผลงานทางวิชาการ / ตำรา / วิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย : 

1. กัญญาพัชญ จาอาย, ศิรินุช จันทรางกูล และศิริลักษณ อุนเมือง. (2553). ผลการใชเกมคำศัพทหรรษาใน
การเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน (พบ. 201). วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ ปที่ 35 ฉบับที่ 2 
(เมษายน-มิถุนายน) 2555 หนา 83-90.    

2. Kanyapat Chaeye and Orapin jullmusi. (2014). The Effects of a Health Promotion Program 
on Health-Promoting Behaviors of Nursing Students at McCormick Faculty of Nursing, Payap 
University .Oral presentation in 1 st Mae Fah Luang University International conference 
2012 “ Future Challenges Towards ASEAN Integration” 29 November -  1 December, 2012 

3. กัญญาพัชญ  จาอาย, อรพิน จุลมุสิ, อรอนงค ธรรมจินดา, เกศินี วุฒิวงศ และเอกสิทธิ์ ไชยปน. ผลของ
โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ตำบลอมกอย อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (2556) ไดนำเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมวิชาการ
และภายหลังการประชุมทางวิชาการไดมีกองบรรณาธิการนำไปรวมเลม เผยแพรในหนังสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน   มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5  เรื่อง“อนาคตของ
การพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน” วันพฤหัสบดีที่ 24  เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2558 

กัญญาพัชญ จาอาย 

Kanyapatch  Chaeye 
 
ตำแหนงวิชาการ : ผูชวยศาสตราจารย  
ตำแหนงบริหาร : ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
สังกัด : กลุมการพยาบาลอนามัยชุมชน  
หองทำงาน : อาคารโสมสวลี ชั้น 1 หอง SL 111/1 
โทรศัพท : 053-242532 ตอ 4907-8   
E-mail : kanyapatchaeye@gmail.com 
 



4. กัญญาพัชญ จาอาย , จีระภา มหาวงศ, และภัสธารีย นินเจริญวงษ. ผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมี
สวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการนับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภชาวไทใหญ. (2557). วารสารสมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทย สาขาภาคเหนือ. ปที่ 23 เลมที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน. หนา 32-
42. 

5. กัญญาพัชญ จาอาย และอรอนงค ธรรมจินดา นำเสนอปากเปลา ผลงานวิจัยเรื ่อง Game Based 
Learning in Nursing Education: Online Medical Terms Game  ในที่ประชุม ICGGBL 2019: 21th 
International Conference on Gamification and Game-Based Learning ท ี ่  เ ม ื อ ง  London 
ประเทศสหราชอาณาจักร ระหวางวันท่ี 23-24 พฤษภาคม  2562 (ไดรับทุนสมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทย สาขาภาคเหนือ) 

6. กัญญาพัชญ จาอาย, เยาวเรศ สมทรัพย, ชัชฎาภรณ นันทขวาง และ อมรเลิศ พันธวัตร. เร่ือง ผลของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาตอทักษะความคิดเชิงระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรแมคคอร
มิค ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 (พบ.485) วารสารสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทย สาขาภาคเหนือ  ปท่ี 25 เลมท่ี 1 เดือนมกราคม -มิถุนายน 2562 หนา 1-14 

7. กัญญาพัชญ จาอาย และอรอนงค ธรรมจินดา เรื่อง ผลของเกมสูติศาสตรพาเพลินออนไลนตอความรูและ
ความพึงพอใจของผูเรียน. (2563) วารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย สาขาภาคเหนือ  ปที่ 27 เลม
ที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 หนา 54-65 

8. กัญญาพัชญ จาอาย และอมรเลิศ พันธวัตร เรื่อง ปจจัยทำนายความเหนื่อยลาของมารดาหลังผาตัดคลอด
ในเขตภาคเหนือ แหลงทุน สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ (2563). วารสารพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัย
สยาม ปท่ี 21 ฉบับที่ 41 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563  

 

ผูรวมโครงการวิจัย 

1. เอกสิทธ ไชยปน และกัญญาพัชญ  จาอาย. (2554). กระบวนการจัดการความรู ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขเพื่อการแกไขปญหาและลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ เอช ไอ วี ภายในชุมชน. ทุนสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ. บรรยายในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
พายัพ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยพายัพรวมกับเครือขายการบริการการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. สิริรัตน จันทรมะโน และกัญญาพัชญ  จาอาย. (2556). การศึกษาการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 
ความรู  เจตคติ และความพรอมในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพายัพ   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม: กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค. 
เชียงใหม: คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ, .บรรยายในการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยพายัพ รวมกับ เครือขายการบริการการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

3. Paisan Thanyawinichkul , Myo Nyein Aung , Saiyud Moolphate , Chitima Katonyoo , 
Wantanee Chawapong , Panida Sennun , Waraporn Wanchaitanawong , Wittaya Tanaree , 



Mujjalin Pangsiri , Kanyapat Chaeye , Jitnatee Richie , Naiyana Metha , Nitcha Kongarin , 
Phikul Tinamas , Songyos Khamchai , Surasing Wisarutrat , Amorn Nondasuta Dependency, 
Disability, Depression and Health Behaviors of the Oldest of the Old Community Residents: 
A Community Survey in Chiang Mai, Thailand. (2016) ทุนสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม. Journal 
of Public Health in Developing Countries. Vol. 2, No. 2, pp. 183-198. http://www.jphdc.org/ 
ISSN 2059-5409  

4. อรอนงค ธรรมจินดา, กัญญาพัชญ จาอาย, และ พัชรกันย ฉัตรวิไลลักษณ. (2561). ผลของการเรียนรูเชิง
ประสบการณตอการเรียนรูและการปฏิบัติของครูอนุบาลในการประเมินสุขภาพเด็กปฐมวัย. วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ (ปที ่ 10 สิงหาคม - ตุลาคม 2561) หนา 1-16. แหลงทุน 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

5. อรอนงค ธรรมจินดา และกัญญาพัชญ จาอาย เรื ่อง Games – Based Sex Education in Thailand: 
An Integration of an Online Games – Based Learning Application to Support Secondary 
School Students in Their Learning About Comprehensive Sex Education. การยำเสนอ oral 
presentation ในที่ประชุม ICGGBL 2019: 21th International Conference on Gamification and 
Game-Based Learning ที่ เมือง London ประเทศสหราชอาณาจักร 

6. รุงฤดี วงศชุม, กัญญาพัชญ จาอาย และชัชฎาภรณ นันทขวาง. รูปแบบการเลี้ยงดูและสัมพันธภาพใน
ครอบครัวตามการรับรูของผูตองขังเยาวชนและครอบครัว. (2561). แหลงทุนสำนักวิจัย มหาวิทยาลัย
พายัพ วารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ปที่ 39 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม 
2564 หนา 38-46)  

  
ดานงานสรางสรรค 

กัญญาพัชญ จาอาย. (2555). หนังสือเกมคำศัพทสูติศาสตรพาเพลิน. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยพายัพ. 
กัญญาพัชญ จาอาย, ศิรินุช จันทรางกูล และศิริลักษณ อุนเมือง. (2553). หนังสือเกมคำศัพทหรรษา. 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยพายัพ. 
ดานอ่ืนๆ 

พ.ศ. 2554-2555  คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพเชียงใหม (ฝายวิชาการ) 
พ.ศ. 2555  คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมคายจิตอาสา “ฟนฟูและสืบสาน     

         วัฒนธรรมทองถ่ิน ปาดกองสิ้งหมองศูนยการเรียนรูสูวิถีชุมชน”  
        ณ บานปาบง ต.แมคือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
พ.ศ. 2555-2556  คณะกรรมการสโมสรอาจารย มหาวิทยาลัยพายัพ  

 พ.ศ. 2559-2560  คณะกรรมการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยพายัพ 
 พ.ศ. 2561  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหมูบานสันกลางใต ต.สันกลาง อ.สันกำแพง  

จ.เชียงใหม 

 



 

 

ประสบการณการทำงานเกี่ยวกับตางประเทศ 

27 ก.ย 2553 - 1 ต.ค 2553  The Nursing Pedagogy Programme at School of Health 

Sciences Ngee Ann Polytechnic in Singapore. (Temasek 

foundation)  

24 เม.ย 2559 – 14 พ.ค 2559  The Faculty Exchange/ Immersion program at St. Luke’s  

college of Nursing – Trinity University of Asia, Quezon 

8-11 พ.ค 2561    เปนวิทยากร เรื่อง การสงเสริมสุขภาพในสตรีตั้งครรภ  

ณ โรงพยาบาลมาเรีย เทเรซา สปป.ลาว 

 


