ประวัตคิ ณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ประจาปี ๒๕๕๕ – ปั จจุบัน
------------------------------๑.. ชื่อ-สกุล นางวิยะดา รัตนสุวรรณ
วันเดือนปี เกิด วันที่ 12 มกราคม 2496
3. ภูมิลาเนาและประวัตคิ รอบครัว
ภูมิลาเนา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
บิดาชื่อ นายประหยัด พรหมจิต มารดาชื่อ นางศรี วรรณ พรหมจิต
มีพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา 5 คน โดยเป็ นบุตรคนที่ 4
สามีชื่อ นายนพดล รัตนสุวรรณ มีบุตรชาย 1 คนชื่อนายปรัชญดล รัตนสุวรรณ
4. ประวัตกิ ารศึกษา (ตั้งแต่ข้นั พื้นฐาน จนถึงปัจจุบนั )
วุฒิการศึกษา
สถานที่
ระยะเวลา
4.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 4
โรงเรี ยนบุญสิษฐ์วิทยา จังหวัดพะเยา
2503 - 2506
2) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5 – 7
โรงเรี ยนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล 2507 - 2508
จังหวัดพะเยา
3) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
โรงเรี ยนสตรี พะเยา จังหวัดพะเยา
2509 - 2511
2512 - 2513
4) ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 5
โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่
4.2 ระดับอุดมศึกษา
2514 - 2517
1) ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิน
ราช พิษณุโลก
ผดุงครรภ์และอนามัย
2520 - 2521
2) วิทยาศาสตร์บณั ฑิต (พยาบาล) โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2533 - 2535
3) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์)
4) การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย 2542 - 2546
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
(การบริ หารการศึกษา)

5. ประวัติการศึกษาดูงานและอบรมในประเทศและต่างประเทศ
หลักสูตร
ระยะเวลา
5.1 หลักสูตรศิลปะของนักบริ หารในการ สานักเสริ มศึกษาและบริการสังคม
บังคับบัญชา และความเป็ นเลิศในการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
ให้ บริการ รุ่นที่ ๑
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5.2 หลักสูตรผูบ้ ริ หารการสาธารณสุข
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
ระดับกลาง
5.3 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหน้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ภาค / หัวหน้าฝ่ าย รุ่ นที่ 3
5.4 หลักสูตรการบริ หารจัดการสาหรับนัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ งจุฬาลงกรณ์
บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 2
มหาวิทยาลัย
5.5 หลักสูตรการพัฒนาทีมบริหารองค์การ วิทยาลัยนักบริ หารสาธารณสุข
ยุคใหม่ รุ่ นที่ 2
5.6 หลักสูตรการพัฒนาความเป็ นผูบ้ ริ หาร แกว้ กลั ยาสิกขาลัย
แบบจิตตปัญญาศึกษา สาหรับผูบ้ ริ หาร
วิทยาลัย สังกดั สถาบันพระบรมราชชนก
5.7 หลักสูตรผูป้ ระเมินคุณภาพภายใน
สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
5.8 หลักสูตรผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษา สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ภายในขั้นสูง (Advanced course)
5.9 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะภาวะ
สถาบันพระบรมราชชนก
ผูน้ าด้านการบริ หารแผน ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และประเทศเบลเยีย่ ม
5.10 โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา วิทยาลัยเครื อข่ายภาคเหนือ
ในสังกดั สถาบันพระบรมราชชนก ณ
Health Care Center ประเทศฝรั่งเศส
สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี

สถาบัน
24 มีนาคม 2539

14

สิงหาคม 2540
( 5 สัปดาห์)
29 พฤษภาคม 2541
(2 สัปดาห์)
22 – 26 พฤษภาคม 2549
10 – 14 สิงหาคม 2550

20 – 23 พฤษภาคม 2552

17 – 20 ตุลาคม 2553
14 มกราคม 2554
15 - 24 พฤษภาคม 2554

13 – 22 ตุลาคม 2555

6. ประวัติการรับราชการ
วันเดือนปี
1 ตุลาคม 2517 – 2
มกราคม 2522
3 มกราคม 2522 - 30
กนั ยายน 2523
1 ตุลาคม 2523 - 31
มีนาคม 2525
1 เมษายน 2525 - 29
ธันวาคม 2530
30 ธันวาคม 2530 - พ.ศ.
2534
พ.ศ. 2535 – 2545
พ.ศ. 2546 - 2547
พ.ศ. 2548 – 2550
28 ธันวาคม 2550 – 15
กุมภาพันธ์ 2555
20 กุมภาพันธ์ 2555 –
ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
พยาบาลตรี

สังกดั
งานหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม โรงพยาบาล
พะเยา

พยาบาล 4

งานหอผูป้ ่ วยหนัก

โรงพยาบาลพะเยา

พยาบาล 5

งานหอผูป้ ่ วยหนัก

โรงพยาบาลพะเยา

วิทยาจารย์ 5 รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา

รองผูอ้ านวยการด้านวิชาการ
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ านวยการกลุ่มวิชาการ
ผูอ้ านวยการ

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พระพุทธ
บาท

ผูอ้ านวยการ

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา

7. หลักในการทางาน ทาหน้าที่ให้ดีที่สุดและทุกปัญหามีทางออก
8. เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ได้รับ
8.1 ตริ ตราภรณ์มงกุฎไทย(ต.ม.)
วันที่ 5 ธันวาคม 2526
8.2 ตริ ตราภรณ์ชา้ งเผือก (ต.ช.)
วันที่ 5 ธันวาคม 2528
8.3 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม.)
วันที่ 5 ธันวาคม 2537
8.4 ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก(ท.ช.)
วันที่ 5 ธันวาคม 2540
8.5 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) วันที่ 5 ธันวาคม 2554

9. เกียรติประวัตกิ ารปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา (เช่น รางวัล หรื อ วุฒิบตั รชมเชยที่เคยได้รับ ฯลฯ)
9.1 เกียรติบตั รข้าราชการดีเด่น กลุ่มข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 – 8 ของจังหวัดพะเยา ปี งบประมาณ 2548
9.2 โล่เชิดชูเกียรติ ข้าราชการดีเด่น ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ประเภทอาจารย์ผสู ้ อน ประจาปี 2550
9.3 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ของสถาบันพระบรมราชชนก ประเภทอาจารย์ผสู ้ อน ประจาปี 2550
9.4 เกียรติบตั ร คนดีศรี สระบุรี จากจังหวัดสระบุรี ประจาปี 2552
9.5 เกียรติบตั รรางวัลผูบ้ ริ หารดีเด่น (ผูอ้ านวยการ) ระดับเครื อข่ายภาคเหนือ ประจาปี 2555
10.ผลงานที่ภาคภูมิใจในชีวิต.
10.1 การได้ปฏิบตั หิ น้าที่ในตาแหน่งอาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จนได้รับเกียรติ
บัตรข้าราชการดีเด่น กลุ่มข้าราชการพลเรื อน ระดับ 6 – 8 ของจังหวัดพะเยา ปี งบประมาณ 2548
และประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ของสถาบันพระบรมราชชนก ประเภทอาจารย์ผสู ้ อน ประจาปี 2550
10.2 ได้รับแต่งตั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้เป็ นผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ใน ปี พ.ศ. 2551 ได้ใช้ความรู ้และประสบการณ์ในการบริ หารการศึกษา/การพัฒนาองค์กร และได้นาผลงานวิจยั เรื่อง
รู ปแบบการสร้างเสริ มวัฒนธรรมการจัดการความรู ้ในองค์กร มาพัฒนาการจัดการความรู ้ ในองค์กรเพื่อหาแนวปฏิบตั ิที่
ดีในการเตรี ยมความพร้อมนักศึกษา ในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จนนักศึกษาสามารถสอบ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านในครั้งแรก เป็ นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาลคือมากกว่า ร้อยละ 70
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 และปี การศึกษา 2553 เท่าก ับ ร้อยละ 80.24 โดยได้เป็ นอันดับที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกดั สถาบันพระบรมราชชนก และได้นามาขยายผลต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในปี พ.ศ. 2555
จนนักศึกษาสามารถสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านในครั้งแรก เท่ากบั ร้อยละ 87.94 โดยได้เป็ น
อันดับที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกดั สถาบันพระบรมราชชนก

๒. ชื่อ นางสาวพินทอง ปิ นใจ
วันเดือนปี เกิด ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔
ที่อยูป่ ั จจุบนั ๓๔ หมู่ ๑๐ ต.ดอกคาใต้ อ.ดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ประวัติการศึกษา
- ป.พส.
วิทยาลัยพยาบาล ลาปาง
- พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันบรรจุ ๑ เมษายน ๒๕๒๙
ประสบการณ์การทางาน
๑. ๑ เมษายน ๒๕๒๙ - ปั จจุบนั สอนและนิเทศวิชาการพยาบาลเด็ก,
สอนทฤษฎีวิชา วิชาชีพพยาบาลประเด็นและแนวโน้มจริ ยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ, การพยาบาลบุคคลที่ มี
ปั ญหาสุขภาพ (เด็ก)
๒. ปฏิบตั ิงานตาแหน่งรองผอ.กลุ่มงานบริ การวิชาการ

๓. ชื่อ นางสาวพร บุญมี
วันเดือนปี เกิด ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๖
ที่อยูป่ ั จจุบนั ๓๓๐ หมู่ที่ ๒ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ประวัติการศึกษา - ป.พส. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลาปาง
- น.บ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พย.ม. (การบริ หารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันบรรจุ ๑ เมษายน ๒๕๓๐
ประสบการณ์การทางาน
๑. ปี ๒๕๓๐ -๒๕๓๔ ปฏิบตั ิงานตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงแสน
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๒. ปี ๒๕๓๕-๒๕๔๙ ปฏิบตั ิงานตาแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเชี ยงแสน
อ.เชียงแสน จ.เชี ยงราย
๓. ปี ๒๕๕๐ -๒๕๕๑ ปฏิบตั ิงานตาแหน่งหัวหน้างานสานักงานประก ันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๔. ปี ๒๕๕๑- ปั จจุบนั ปฏิบตั ิงานตาแหน่งรองผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

๔. ชื่อ

ดร. พิมพิมล วงศ์ไชยา
วันเดือนปี เกิด
20 ธันวาคม 2508
ทีอ่ ยู่
10 6 หมู่ 17 ตาบล ต๋ อม อาเภอ เมือง จังหวัดพะเยา
ตำแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการพิเศษ
กำรศึกษำ
พศ. 2550 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Mental Health Nursing)
พศ. 2545 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Advanced Nursing Practice)
พศ. 2543 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(จิตวิทยาการปรึกษา)
พศ. 2530 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)
ประวัตกิ ำรทำงำน
พศ. 2534-ปัจจุบนั อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
พศ. 2530-2534 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประสบกำรณ์
-สอนและวิจยั ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในกลุ่มประชากรนักศึกษา ผูม้ ีปัญหาสุขภาพจิต และผูต้ อ้ งขัง

๕. ชื่ อ นางดลฤดี เพชรขว้าง
วันเดือนปี เกิด ๘ มิถุนายน ๒๕๐๘
ที่อยูป่ ั จจุบนั ๒๐๐/๖๐๒ หมู่ที่ ๕ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ประวัติการศึกษา - ป.พส.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
- คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว ) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
- พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันบรรจุ ๓ เมษายน ๒๕๓๒
ประสบการณ์การทางาน
- ๒๕๓๑-๒๕๓๘ ปฏิบตั ิงานตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรพรัตนราชธานี
- ๒๕๓๘ – ปั จจุบนั ปฏิบตั ิงานพยาบาลวิชาชีพชานาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา

๖. ชื่อ : อาจารย์ ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
วันเดือนปีเกิด : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๘
ที่อยู่ปัจจุบัน: เลขที่ ๘๐ หมู่ ๖ ตาบลทุ่งรวงทอง อาเภอจุน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถำนที่ทำงำน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
วุฒิกำรศึกษำ:
- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. (Nursing) The University of Texas Health Science Center at Houston, Texas, USA
วันที่บรรจุ: ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๐
ประสบกำรณ์ทำงำน:
- ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
- ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี พะเยา
- ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ Nurse auditor, Healthsource Home Care, Inc.
- ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ Teaching assistant, Center for Education and Information Resources School
of Nursing, The University of Texas Health Science Center at Houston
- ๒๕๕๔ หัวหน้ากลุ่มการสอน ๔ (การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ)
- ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

๗. ชื่อ อาจารย์.ดร.ปั ณณธร ชัชวรัตน์
วันเดือนปี เกิด ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๓
ที่อยูป่ ั จจุบนั ๑๔๗/๘๙ หมู่ที่ ๑๕ ต.บ้านต๋ อม อ.เมือง จ.พะเยา
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ประวัติการศึกษา - ป.พส.
วิทยาลัยพยาบาล กรุ งเทพ
- พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันบรรจุ ๑๖ พฤศจิ กายน ๒๕๒๖
ประสบการณ์การทางาน
๑. ปฏิบตั ิงานตาแหน่ง หัวหน้างานวิจยั วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

ประวัติ
๘. ชื่อ – สกุล ดร.กนกวรรณ เอีย่ มชัย
ตำแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ (ด้านการสอน)
ที่ทำงำน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 054 – 481991 ต่อ 123, 086– 921 5288
โทรสาร 054 – 431889
E-Mail Address k_aiemchai@hotmail.com
ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษา ภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ได้รบั พระราชทานทุน “ภูมพิ ล”)
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชนั ้ สูง วิทยาลัยพยาบาลลาปาง
สำระและวิ ชำหลักที่สอน
1. การวิจยั ฯ
2. สถิตสิ าหรับการวิจยั
3. กระบวนการเรียนการสอนทางสุขภาพ
4. เศรษฐศาสตร์กบั ระบบสุขภาพ
5. การคิดและการใช้เหตุผล
6. กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
กำรนิ เทศกำรศึกษำภำคปฏิ บตั ิ
1.วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1
2.วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน2 (การวินิจฉัยชุมชน)

งำนวิ จยั และบทควำมทำงวิ ชำกำร
งำนวิ จยั
1.กนกวรรณ เอีย่ มชัย และกุลระวี วิวฒ
ั นชีวนิ . (2542). ตัวแปรที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษำพยำบำล วิ ทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ. รายงาน
การวิจยั วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
2.รพีพรรณ เรืองเดชอนันต์ และคณะ. (2541). ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษำพยำบำล ของวิ ทยำลัยพยำบำล สังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก.
วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ . (ผู้รว่ มวิจยั )
3.อังคณาพร สอนง่าย และคณะ. (2543). กรณีศกึ ษา : ผลของโปรแกรมที่ ส่งเสริมกำร เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ต่อควำมรู้สึกภำคภูมิใจในตนเอง และควำมพร้อมในกำร เรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษำหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิ ต วิ ทยำลัย
กำรสำธำรณสุขสิ รินธร พิษณุโลก.
วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ . (ผู้รว่ มวิจยั )
4.กนกวรรณ เอีย่ มชัย และดลนภา หงษ์ทอง. (2549). กำรพัฒนำรูปแบบและวิ ธีกำร จัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยกำรใช้กระบวนกำรวิ จยั (Research based learning) ในกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิ ชำ
ไทยศึกษำสำหรับนักศึกษำพยำบำล. พะเยา :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
นำเสนอแบบปำกเปล่ำ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2550
5.กนกวรรณ เอีย่ มชัย, พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์. และดลนภา หงษ์ทอง. (2549). กำรส่งเสริ ม สุขภำพ
เกษตรกรและผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตร ด้วยกำร
วิ จยั เชิงปฏิ บตั ิ กำร
บ้ำนป่ ำสัก หมู่ที่ 5 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยำ. พะเยา :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
(Health Promotion Program Among Agriculturists and People who are Effected from
Agricultural Chemical in Urban of Thailand)
Present in 2nd International Conference on Occupational Health Nursing
2007.
Siam City Hotel, Bangkok. 23 – 27 August 2007 (Oral Presentation)
6.กนกวรรณ เอีย่ มชัย และนครินทร์ นันทฤทธิ ์. (2549). กำรวิ เครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิง
สำเหตุ
ของตัวแปรที่ มีอิทธิ พลต่อควำมวิ ตกกังวลในกำรสอบขึ้นทะเบียน ประกอบวิ ชำชีพกำรพยำบำล
และผดุงครรภ์ ของนักศึกษำพยำบำล วิ ทยำลัย
พยำบำลเครือข่ำยภำคเหนื อ. พะเยา :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. นำเสนอแบบปำกเปล่ำ ในการประชุมวิชาการระดับชาติของ

วิทยาลัยเครือข่ายภาค กลางร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โรงแรมลองบีช ชะอา จ.เพชรบุร ี วันที่ 21 – 22
พฤษภาคม 2550 ได้รบั รางวัลที่ 3
7.กนกวรรณ เอีย่ มชัย และเยาวลักษณ์ มหาสิทธิวฒ
ั น์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร ตัดสินใจเลือก
เรียนต่ อสำขำพยำบำลศำสตร์ของนั กเรียนชัน้ มัธยมศึ กษำปี ที่
4 – 6 ในจังหวัดเชียงรำยและพะเยำ. พะเยา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยา.
นำเสนอแบบปำกเปล่ำ ในการประชุมวิชาการประจาปี 2550 กระทรวงสาธารณสุข โรงแรม
โลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2550
8.กนกวรรณ เอีย่ มชัยและเยาวลักษณ์ มหาสิทธิวฒ
ั น์. (2550). กำรศึกษำควำมต้ องกำร พยำบำล
วิ ชำชีพขององค์กรภำครัฐและภำคเอกชน. พะเยา : วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา.
นำเสนอแบบปำกเปล่ำ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครัง้ ที่ 13 สมาคมพยาบาล
แห่ง
ประเทศไทย ณ หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2550.
9.กนกวรรณ เอีย่ มชัย, ศักดิกร สุวรรณเจริญ และดลนภา หงษ์ทอง. (2550). กำรพัฒนำ
รูปแบบกำรสอนภำคปฏิ บตั ิ รำยวิ ชำกำรพยำบำลครอบครัวและชุมชน1 ด้วย
กำรใช้
กระบวนกำรวิ จยั สำหรับนักศึกษำพยำบำล. พะเยา : วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา.
The Teaching Model Development by Using Research-based Learning in Family and
Community Nursing Practicum1 for Nursing Students.
Preseant in International Conference: New Frontiers in Primary Health Care: Role of
Nursing and Other Professions, Lotus Pang Suan Kaew Hotel,
Chiang Mai, 4 – 6 February
2008. (Oral Presentation)
by Mr. Sakdikorn Suwanchareon
ผลจากการพัฒนาการเรียนการสอน ได้ผลงานการผลิตนวัตกรรมการพยาบาลเรือ่ ง “มหัศจรรย์
พลังงำนกลผจญข้อเสื่อม” ผลงานนักศึกษาได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ประเภทนวัตกรรมการ
พยาบาล (จากผลงานของนักศึกษาพยาบาล 72 สถาบันการศึกษาพยาบาลทัวประเทศ)
่
ได้รบั พระราชทาน
รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 13 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 (ผลงานนักศึกษาฉบับแรกของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา)
ผลงานนักศึกษาได้ได้รบั เชิญจากรายการเยาวชนคนเก่ง ไปออกรายการทีส่ ถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ชอ่ ง
7 ในรายการเยาวชนคนเก่ง เมือ่ วัน ที่ 26 ธันวาคม 2550

10. กนกวรรณ เอีย่ มชัยและจันทร์จริ า อินจีน. (2554). กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
วำงแผนแก้ไขปัญหำสุขภำพอนำมัยบ้ำนทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลำน อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ. พะเยา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
ตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปี ท่ี 19 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2555
11. กนกวรรณ เอีย่ มชัย (2553). กำรพัฒนำหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำร
สร้ำง
งำนวิ จยั จำกงำนประจำสำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข.
ได้รบั การคัดเลือกให้นาเสนอด้วยปากเปล่า ในการประชุมวิชาการระดับชาติ Power of
Research : พลังแห่งการวิจยั ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2555 ที่ จ.
นครสวรรค์
12. กนกวรรณ เอีย่ มชัยและจันทร์จริ า อินจีน. (2555). กำรพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ในกำร
แก้ไขปัญหำสุขภำพอนำมัยของประชำชนบ้ำนแม่สุกดอย ตำบลแม่ สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยำ. พะเยา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. นาเสนอด้วยปากเปล่าในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
“ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครัง้ ที่ 6” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2555 และ ตีพมิ พ์ใน
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
กำลังดำเนิ นกำรวิ จยั เรื่อง
1. เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้กระบวนการ-วิจยั รายวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ .
(กนกวรรณ เอีย่ มชัย, แดนชัย ชอบจิตร,พัชรบูรณ์ ศรีวชิ ยั และจันทร์จริ า อินจีน) ดาเนินการแล้วเสร็จแล้ว
แต่ยงั เขียนไม่แล้วเสร็จ
2. เรือ่ ง แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนบ้าน
เหล่า หมู่ 9 ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว) ฝ่ายวิจยั เพื่อ
ท้องถิน่
บทควำมทำงวิ ชำกำร
1.กนกวรรณ เอีย่ มชัย . (2547). “การประเมินผลกระทบหลักสูตร” วำรสำรกำรวัดผลกำร ศึกษำ ปีท่ี 25
ฉบับที่ 74 (กันยายน – ธันวาคม) หน้า 9 – 18. สานักทดสอบทาง การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
2.กนกวรรณ เอีย่ มชัย . (2547). “การใช้กระบวนการวิจยั สาหรับการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 1”

วำรสำรวิ ทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ.
3.กนกวรรณ เอีย่ มชัย . (2548). “การใช้กระบวนการวิจยั สาหรับการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 2”
วำรสำรวิ ทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ.
4.กนกวรรณ เอีย่ มชัย . (2548). “การประเมินผลกระทบของหลักสูตร” วำรสำรกำรประเมิน
ผล
กำรศึกษำ ปีท่ี 2 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2547 – มีนาคม 2548) หน้า 96 – 110
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
5.กนกวรรณ เอีย่ มชัย . (2548). “การประเมินอย่างมีสว่ นร่วม” วำรสำรกำรวัดผลกำรศึกษำ.
ปีท่ี 27 ฉบับที่ 80 (กันยายน – ธันวาคม) หน้า 1 - 6. สานักทดสอบทางการศึกษา
และ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ
6.กนกวรรณ เอีย่ มชัย . (2549). “การวิจยั และพัฒนา (Research and Development).” วำรสำร
วิ ทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ.
7.Kanokwan Aiemchai, Pornpimon Aroonrungrojana and Donnapah Hongtong. (May
2008).
“Health Promotion Program Among Agriculturists and People who are
Effected
from
Agricultural Chemical in Urban of Thailand” วารสารส่งเสริม สุขภาพ ปีท่ี 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม
2551.
8. กนกวรรณ เอีย่ มชัยและจันทร์จริ า อิน จีน. (2554). กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร วำงแผนแก้ไข
ปัญหำสุขภำพอนำมัยบ้ำนทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลำน อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยำ.
ตีพมิ พ์ใน วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปี ท่ี 19 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2555.
เอกสำรทำงวิ ชำกำร
1.กนกวรรณ เอีย่ มชัย. (2540,2547). สถิ ติเบื้องต้น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
2.กนกวรรณ เอีย่ มชัย . (2541,2543). กำรวิ จยั ทำงกำรพยำบำล. วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา.
3.กนกวรรณ เอีย่ มชัย . (2547). ระเบียบวิ ธีวิจยั ทำงพฤติ กรรมศำสตร์ขนั ้ สูง. เชียงราย :
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
4.กนกวรรณ เอีย่ มชัย . (2548, 2551). กำรวิ จยั ธุรกิ จ (Business Research) เชียงราย :
วิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
5.กนกวรรณ เอีย่ มชัย . (2548). สถิ ติเพื่อกำรวิ จยั เบื้องต้น. เชียงราย : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

คณะครุ
คณะ

วิ ทยำกร
1.ดาเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนสวนกุหลาบนวมินทร์ จ.สมุทรปราการ ของสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2537)
2.ดาเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนบางบัว เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ (2537)
3.อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อสอบ
คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา (2539-2541)
4.วิทยากรหลักอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีแก่ขา้ ราชการทัวไปเขตพื
่
้นที่ จ.พะเยา
เชียงราย และลาปาง (2539-2540)
5.การอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Windows สาหรับข้าราชการสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา (2540)
6.การอบรมการใช้โปรแกรม Authorware สาหรับผลิตบทเรียนช่วยสอน อาจารย์วทิ ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ลาปางและเขลางค์นคร (2540)
7.การอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word ข้าราชการสานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา (2540)
8.การอบรมโครงการพัฒนาเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
6 โรงเรียนบาเหน็จณรงค์วทิ ยาคม อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิ (2543)
9.ดาเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช/ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.
อุบลราชธานี ของสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2544)
10.ดาเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์(ต่อเนื่อง 2 ปี) ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ของสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2544)
11.ดาเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์(ต่อเนื่อง 2 ปี) ณ วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุร ี ของสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2545)
12.ดาเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปี ท่ี
4 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี ของสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2545)

13.การอบรมการกาหนดโครงสร้างแบบทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2544 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545)
14.การประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนาร่อง โครงการพัฒนา
เครื่องมือประเมินการศึกษาตามสภาพจริง ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2544 ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545)
15.การฝึ กอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ชลบุร ี ศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2544)
16.การฝึ กอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) กรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2545)
17.การพิจารณาผังมโนทัศน์และสาระการเรียนรูต้ ามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2544
ศูนย์พฒ
ั นาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546)
18.วิพากษ์งานวิจยั สาหรับนักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (2547)
19.การอบรมโครงการพัฒนาเครือ่ งมือวัดพฤติกรรมการเรียนรูต้ ามสภาพจริง ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2544 โรงเรียนเสด็จวนชยางกูลวิทยา อ.เมือง จ.ลาปาง (2547)
20.การจัดทาหลักสูตรเสริมสร้างภาวะผู้นาแก่นักศึก ษาทีพ่ ึงประสงค์และพันธกิจของภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (2548)
21.การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา 25 – 27 พฤษภาคม (2548)
22.การอบรมการพัฒนาศักยภาพครูพ่เี ลี้ยง “การประเมินผลการเรียนรู้” วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา 1 กรกฎาคม 2548
23.วิพากษ์งานวิจยั สาหรับนักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (2548)
24.การอบรมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัว ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2548
ณ ค่ายลูกเสือ สพท.พะเยา ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
จังหวัดพะเยา (2548)
25.การอบรมเรื่อง “การสร้างงานวิจยั จากการปฏิบตั งิ าน” สาหรับบุคลากรทางการพยาบาลและ
สาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ใจ จ.พะเยา 27 กรกฎาคม 2548

26.การอบรมหลักสูตรแกนนานักเรียน นักศึกษา ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติดในสถานศึกษา
(ทักษะชีวติ ป้องกันยาเสพติด) ของสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพะเยา 4 รุ่น ณ ค่ายลูกเสือ สพท.
พะเยา ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา (24-26 ส.ค., 29 – 31 ส.ค., 1-3 ก.ย., 7-9 ก.ย.2548)
27. การสร้างและพัฒนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สาหรับอาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ลาปาง ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2548
28. การอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรูป้ ระชาธิปไตย สาหรับนักเรียน นักศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ จังหวัดพะเยา ณ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน 32 จ.พะเยา วันที่ 21 –
23 กรกฎาคม 2549
29. การอบรมการพัฒนาศักยภาพครูพ่เี ลี้ยง “การประเมินผลการเรียนรู้” วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา 28 กรกฎาคม 2549
30. การอบรมเยาวชนในตาบลบ้านต๋อม เรื่อง”ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกบั ภาวะสุขภาพอนามัย ” ณ โรงเรียนบ้านต๋อม ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 8
สิงหาคม 2549
31. โครงการวิจยั ขยายเครือข่ายเมืองน่าอยู่สชู่ มุ ชนเป้าหมาย เรื่อง “กลยุทธ์สพู่ ะเยาเมืองน่าอยู่
และทิศทางการพัฒนาในอนาคต” สานักงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา 20 ตุลาคม 2549
32. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา สาหรับอาจารย์พยาบาล เรื่อง “การพัฒนา
แบบทดสอบ (Test Construction) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 9 – 10 พฤศจิกายน 2549
33. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาประเมินผลอย่างมีระบบคุณภาพแบบ 3 ป” วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2550
34. โครงการวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 13 พฤษภาคม 2550 โรงแรมอินคา จังหวัดเชียงราย
35. การอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรูป้ ระชาธิปไตย สาหรับนักเรียน นักศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ จังหวัดพะเยา ณ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน 32 จ.พะเยา วันที่ 6 – 8
กรกฎาคม 2550
36. การสัมมนาเรื่องบทบาทเชิงรุกของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม : กรณีศกึ ษาประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ณ แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
37. วิทยากรเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจยั ” สาหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาการวิจยั และการ
ประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2551

38. วิทยากรกลุ่มการประชุมการกาหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ.25512553) สูก่ ารปฏิบตั แิ บบมีสว่ นร่วม : ภาคเหนือ. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (กลุ่มยุทธศาสตร์ท่ี 2
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม)
- 28 มกราคม 2551 โรงแรมภูทองเพลส จ.พะเยา
- 4 กุมภาพันธ์ 2551 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
- 14 กุมภาพันธ์ 2551 โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
39. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลป่าแดด จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 1 วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2551, ครัง้ ที่ 2 วันที่ 28 – 29
พฤษภาคม 2551 , ครัง้ ที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2551 (ได้งานวิจยั จากงานประจาจานวน 17 เรือ่ ง)
40.วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา ครัง้ ที่ 1 วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2551, ครัง้ ที่ 2 วันที่ 7 - 8
กรกฎาคม 2551, ครัง้ ที่ 3 วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2552.
41.วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรจังหวัดพะเยา เรือ่ งการสร้างแผนที่
ความคิด สานักงานจังหวัดพะเยา 8 พฤษภาคม 2551
42.วิทยากรการสร้างข้อสอบวัดผลรวบยอดทางการพยาบาลและการวิเคราะห์ข้อสอบ สานัก
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 6 กรกฎาคม 2551
43.การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ พื่อการวิจยั ด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา
รุน่ ที่ 1 วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2551, รุน่ ที่ 2 วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2551.
44.การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การวิจยั สาธารณสุข ” สาหรับบุคลากรสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี เชียงใหม่ 18 – 20 สิงหาคม 2551
45.วิทยากรเรือ่ ง “การสังเคราะห์งานวิจยั ” สาหรับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 24 สิงหาคม 2551
46.วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ใจ จ.พะเยา ครัง้ ที่ 1 วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2551, ครัง้ ที่ 2 วันที่ 24 – 25
กุมภาพันธ์ 2552,
47.วิทยากรอบรมการพัฒนาแบบทดสอบวัดความรูร้ วบยอดทางการพยาบาลวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง 7
กันยายน 2551
48.วิทยากรอบรม “การสร้างงานวิจยั จากงานทางวัฒนธรรม” สาหรับบุคลากรสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 9 - 10 กันยายน 2551

49.วิทยากรอบรมการพัฒนาแบบทดสอบวัดความรูร้ วบยอดทางการพยาบาลวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
11 – 12 กันยายน 2551
50.วิทยากรเรือ่ ง “การสังเคราะห์งานวิจยั ” สาหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 21 กันยายน 2551
51.วิทยากรอบรมโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จงั หวัดในการพัฒนาผู้พกิ ารเรือ่ ง “การวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม” ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา 22 กันยายน 2551
52. วิทยากร ”สิน ค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ” สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพะเยา 24 กันยายน 2551
53.วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2551, ครัง้ ที่ 2 วันที่
19 – 20 กุมภาพันธ์ 2552, ครัง้ ที่ 3 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2552.
1. งานวิจยั เรื่อง “การศึกษาผลการใช้ชดุ นวัตกรรมเสริมพลังปอดและกล้ามเนื้อสาหรับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ของผู้ป่วยโรคปอดอุด กัน้ เรื้อรัง โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ” ได้รบั รางวัล R2R ดีเด่นระดับ
ปฐมภูม ิ ของ สวรส. ปี 2552
-ได้รบั รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสาธารณสุข สาขาวิชาการและการวิจยั ใน
ระดับเขต 15 และ 16
-ได้รบั รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการลดภาวะโลกร้อน ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย ปี 2552
2. งานวิจยั เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการใช้ภาษาท้องถิน่ กับทันตสุขศึกษาในคลินิก หญิงมี
ครรภ์ สถานีอนามัยบ้านห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน ” ได้รบั รางวัล R2R ดีเด่นระดับปฐมภูม ิ ของ สวรส. ปี
2552
54.วิทยากร “การพัฒนาแบบทดสอบวัดความรูท้ างการพยาบาลและการประเมินผลการศึกษา”
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. 8 – 9 พฤศจิกายน 2551
55.การสัมมนาเรื่องบทบาทเชิงรุกของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม : กรณีศกึ ษาประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2551 ณ แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
57.วิทยากร “R2R กับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล” ในการประชุมพยาบาลกับการจัดการ
ความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 15 – 17 ธันวาคม 2551

58.วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 1 วันที่ 21 – 22
มกราคม 2552, ครัง้ ที่ 2 วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2552, ครัง้ ที่ 3 วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2552.
59.วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 1 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์
2552, ครัง้ ที่ 2 วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2552, ครัง้ ที่ 3 วันที่ 3 – 4 กันยายน 2552
60.วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลาพูน ครัง้ ที่ 1 วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2552, ครัง้ ที่ 2 วันที่
20 – 21 มิถุนายน 2552, ครัง้ ที่ 3 วันที่ 19 - 20 กันยายน 2552
งานวิจยั เรื่อง “การพัฒนาวิธกี ารเย็บแผลอุบตั เิ หตุเพื่อลดการติดเชือ้ ในแผลเย็บอุบตั ิเหตุงาน
อุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลาพูน ” ได้รบั รางวัลงานวิจยั ยอดเยี่ยม ในการนาเสนอผลงาน
วิชาการทางการพยาบาล ครัง้ ที่ 1 ทีโ่ รงพยาบาลลาพูน วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
และได้รบั คัดเลือกให้นาเสนอ Oral Presentation ในการประชุมวิจยั ทางการพยาบาล
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 4 ทีโ่ รงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 2 – 4 พฤศจิกายน 2552
61.วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลพาน อ.พาน จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 1 วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2552, ครัง้ ที่ 2 วันที่
18 – 19 พฤษภาคม 2552, ครัง้ ที่ 3 วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2552
62.วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 1 วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2552,
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2552., ครัง้ ที่ 3 วันที่ 25 - 26 กันยายน 2552
งานวิจยั เรื่อง “ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในรพ.พญาเม็ง
ราย จ. เชียงราย” ได้รบั รางวัล R2R ดีเด่นระดับปฐมภูม ิ ของ สวรส. ปี 2553
63.วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 1 วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2552, ครัง้ ที่ 2
วันที่ 10 - 11 กันยายน 2552
64.วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขอาเภอพาน อ.พาน จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 1 วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2552,
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2552
65.วิทยากร “การพัฒนาแบบทดสอบวัดความรูท้ างการพยาบาลและการประเมินผลการศึกษา”
สาหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 29 - 31
กรกฎาคม 2552

66.วิทยากร “การจัดทาคลังข้อสอบมาตรฐานทางการพยาบาล” สาหรับอาจารย์สานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา วันที่ 5 สิงหาคม 2552
67.วิทยากรเรือ่ ง การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาหรับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ณ เมืองเชียงรุง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 19
– 23 สิงหาคม 2552
68.วิทยากร “การพัฒนาคุณภาพด้านการวิจยั สู่งานประจา” สาหรับบุคลากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 25 – 26 สิงหาคม 2552
ผลงำนที่ สำเร็จ
1. งานวิจยั เรื่อง “ผลของนวัตกรรมขวดเป่าเพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง” ได้รบั รางวัล Quality prize awards ในการนาเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
2. งานวิจยั เรื่อง ผลของนวัตกรรมกระปุกยาสาหรับผู้พิการทางสายตา งานเภสัชกรรม ได้รบั
การนาเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ ของสานักงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ทีอ่ มิ แพ็ค
อารีนา เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ปี 2552
69.วิทยากรอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ งการวัดและประเมินผลการศึกษา โรงแรมหลุยส์ทาร์เวิรน์ 2 – 5 กันยายน 2552
70. วิทยากรอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการบริหารของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อ
นาไปสูก่ ารวิจยั จากงานประจา ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 17 – 18 กันยายน 2552
71. วิทยากรอบรมเรือ่ ง สุขวิทยาและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจ
ความเสี่ยงในการใช้สารเคมีทางการเกษตร สาหรับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจีใ่ น อ.แม่ใจ จ.พะเยา คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 – 17, 23 – 24 มกราคม 2553
72. วิทยากรเรื่อง การใช้สถิตขิ นั ้ สูงสาหรับการวิจยั สาหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2553
73. วิทยากร การจัดทาข้อสอบและการวิพากษ์ขอ้ สอบ กลุ่มวิชาปญั หาสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา 11 – 12 มีนาคม 2553
74. วิทยากรเรื่อง “การประเมินผลการเรียนรู้” สาหรับอาจารย์พ่เี ลี้ยงในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนสาหรับพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลแพร่ 22 – 26 มีนาคม 2553
75. วิทยากรเรื่อง “การพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้ทางการพยาบาลและการประเมินผล
การศึกษา” สาหรับอาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โรงแรมไพน์เฮิรท์ รีสอร์ท จ.
ปทุมธานี 7 – 9 เมษายน 2553

76. วิทยากรเรื่อง “ความสัมพันธ์ของข้อสอบกับการวัดความรูร้ ายวิชาการพยาบาล” สาหรับ
อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โรงแรมไพน์เฮิรท์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 3 – 4
พฤษภาคม 2553
77. วิทยากรเรื่อง “เทคนิคการนาเสนอผลงานวิจยั ” สาหรับบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 6 – 7 พฤษภาคม 2553
78.วิทยากรเรือ่ ง “การประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริงและการพิจารณาผลการเรียนรู้”.
สาหรับอาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 10 พฤษภาคม 2553
79. วิทยากรเรื่อง “การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพยาบาลและการประเมินผลการเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิ” สาหรับครูพ่เี ลี้ยงกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยา 17 พฤษภาคม 2553
80. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 1 วันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2553
81.วิทยากรเรือ่ ง “การวิเคราะห์ปญั หาและพฤติกรรมสุขภาพ” สาหรับบุคลากรผู้รบั ผิดชอบงานสุข
ศึกษา โรงพยาบาลพะเยา 24 มิถุนายน 2553
82. วิทยากรรายวิชา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรการฝึ กอบรมระยะสัน้
สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล สาหรับอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยาและสานักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 2 หน่วยกิต เริม่ 27 มิถุนายน 2553
83. วิทยากรเรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาพยาบาลศาสตร์และการสร้างข้อสอบมาตรฐาน
สาหรับอาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2553
84. วิทยากร การพัฒนาข้อสอบวัดความรู้รวบยอดรายวิชาการพยาบาล” สาหรับอาจารย์วทิ ยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขมุ วิท กรุงเทพ 2 – 6 สิงหาคม 2553
85. วิทยากรเสวนา สถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัยในจังหวัดพะเยา ณ สานักงานสหกรณ์
การเกษตรเมืองพะเยา จากัด 10 สิงหาคม 2553
86. วิทยากรอบรม เรือ่ งหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการสร้างตารางวิเคราะห์
หลักสูตร ในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี 17 – 20 สิงหาคม 2553
87. วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา สาหรับอาจารย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชยั นาท ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท 30 – 31 สิงหาคม 2553
88. วิทยากรเรื่อง “เทคนิคการสร้างงานวิจยั จากงานประจา” สาหรับบุคลากรสาธารณสุข
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปง จ.พะเยา ณ โรงแรมทีค การ์เด้นท์ จ.เชียงราย 16 กันยายน 2553

89. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 2 วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2553
90. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอพาน จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 3 ณ โรงแรมเชียงรุง่ อ.พาน จ.เชียงราย
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2553
91. วิทยากรวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจยั ในงานมหกรรมคุณภาพ สาหรับบุคลากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 3 พฤศจิกายน 2553
92. วิทยากรเรื่อง “การวิจยั เชิงคุณภาพทางการศึกษา” สาหรับศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนา
ระบบนิเทศแนวใหม่ กิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ระยะที่ 3 กลุ่มเครือข่ายที่ 16 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา 16 – 17 พฤศจิกายน 2553
93. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 1 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเฉลิมพระเกียรติดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัน ที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2554
94. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอลอง จ.แพร่ ครัง้ ที่ 1 ณ โรงพยาบาลลอง จ.แพร่ วันที่ 15 – 16
กุมภาพันธ์ 2554
95. วิทยากร ในโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถภาพอาจารย์ด้านการวัด และประเมินผลการ
เรียนการสอน” สาหรับอาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2554
96. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 3 วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2554
97. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอป่าแดด จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 1 ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่า
แดด จ.เชียงราย วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2554
98. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันที่ 28 – 29 เมษายน 2554
99. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอป่าแดด จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 2 ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่า
แดด จ.เชียงราย วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2554
100. วิทยากร “การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา” คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 28 – 29 มิถุนายน 2554

101. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปง จ.พะเยา ครัง้ ที่ 1 ณ โรงพยาบาลปง จ.พะเยา วันที่ 30
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554
102. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอลอง จ.แพร่ ครัง้ ที่ 2 ณ โรงพยาบาลลอง จ.แพร่ วันที่ 7 – 8
กรกฎาคม 2554
103. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ครัง้ ที่ 3 ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสันติครี ี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2554
ผลงำนที่ สำเร็จ
งานวิจยั เรื่อง “วิถกี ารดูแลรักษากระดูกหักของชนเผ่าอาข่า บ้านอาข่าป่ากล้วย อ.แม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย” ของนางนภาพร ราชวงศ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับยอดเยี่ยมการประกวดการใช้เครือ่ งมือ
วิถชี มุ ชน ประเภทการใช้เครื่องมือวิถีชมุ ชนในการพัฒนางานประจา ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครัง้ ที่ 2
ทีอ่ มิ แพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 18-20 มกราคม 2555
และได้รบั คัดเลือกให้นาเสนอด้วยปากเปล่า ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครัง้ ที่ 14 ของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย
104. วิทยากร การพัฒนาข้อสอบวัด ความรู้รวบยอดรายวิชาการพยาบาล” สาหรับอาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โรงแรมไพน์เฮริ ์ส รีสอร์ท ปทุมธานี 27 – 29 กรกฎาคม
2554
105. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะผลงานและคัดเลือกผลงานวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ (Best Practices) ของ
ศึกษานิเทศก์กลุ่มเครือข่ายเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ โรงแรมอินคา อ.
เมือง จ.เชียงราย 15 สิงหาคม 2554
106. วิทยากรการอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรูป้ ระชาธิปไตย สาหรับนักเรียน นักศึกษา ของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ จังหวัดพะเยา ณ วัดพระธาตุจอมทอง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 18 - 20
สิงหาคม 2554
107. วิทยากร การพัฒนาข้อสอบวัด ความรู้รวบยอดรายวิชาการพยาบาล” สาหรับอาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 24 – 26 สิงหาคม 2554
108. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะผลงานและคัดเลือกผลงานทีน่ าเสนอผลงานคุณภาพประจาปี 2554
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 11 กันยายน 2554

109. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปง จ.พะเยา ครัง้ ที่ 2 ณ โรงพยาบาลปง จ.พะเยา วันที่ 28 –
29 กันยายน 2554
110. วิทยากรอบรมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ “ใส่ใจบุต รหลานร่วมประสานการเรียนรู”้
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ ์ อ.นาน้อย จ.น่าน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
111. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอปง จ.พะเยา ครัง้ ที่ 3 ณ โรงพยาบาลปง จ.พะเยา วันที่ 22 –
23 ธันวาคม 2554
112. วิทยากรเรือ่ ง “การประเมินผลการเรียนรู”้ สาหรับพยาบาลพี่เลี้ยงใน โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอนสาหรับพยาบาลพี่เลี้ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 6 – 10 กุมภาพันธ์
2554
113. วิทยากรอบรมในโครงการวัดและประเมินผลการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สาหรับอาจารย์วทิ ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 1 – 2 มีนาคม 2555
114. วิทยากร “การสร้างงานวิจยั จากงานประจา : Routine to Research” สาหรับบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอลอง จ.แพร่ ครัง้ ที่ 3 ณ โรงพยาบาลลอง จ.แพร่ วันที่ 29 – 30
มีนาคม 2555
115. วิทยากรอบรมในโครงการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาหรับ
อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 11 –
12 เมษายน 2555
116. วิทยากร มหกรรมคุณภาพจากงานวิจยั สูง่ านประจา สาหรับบุคลากรสาธารณสุข เครือข่าย
บริการสุขภาพอาเภอปง จ.พะเยา ณ โรงพยาบาลปง จ.พะเยา วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
117. วิทยาการ “เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ”ิ สาหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จ.พะเยา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 25 พฤษภาคม
2555
118. วิทยากรกระบวนการเรื่อง ทักษะชีวติ และการป้องกัน แก้ไขปญั หายาเสพติด สถานี
ตารวจภูธรอาเภอเมืองพะเยา 21 มิถุนายน 2555
119. วิทยากรการอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรูป้ ระชาธิปไตย สาหรับนักเรียน นักศึกษา ของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ จังหวัดพะเยา ณ วัดพระธาตุจอมทอง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 13 – 15
กรกฎาคม 2555
120. วิทยาการ “เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ิ” สาหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัวไป
่ ใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสาหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 18 – 20 กรกฎาคม 2555
121. วิทยากร มหกรรมคุณภาพจากงานวิจยั สูง่ านประจา สาหรับบุคลากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย วันที่ 18
– 19 สิงหาคม 2555
122. วิทยากร "หลักการวัดและประเมินการเรียนรูภ้ าคปฏิบตั "ิ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเวชระเบียนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในหน่วยบริการสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ณ โรงแรมแกรนด์ เดอวิลล์ วังบูรพา กรุงเทพมหานคร 12 - 14
พฤศจิกายน 2555
123. วิทยากร "หลักการพิจารณาคุณภาพข้อสอบและการสร้างข้อสอบวัดความรูร้ วบยอด (Exit
Exam) " โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความรูข้ นั ้ รวบยอดทางการพยาบาล ปี การศึกษา 2555 สาหรับอาจารย์
วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 28 – 30 พฤศจิกายน 2555
124.วิทยากร "หลักการวัดและประเมินการเรียนรูภ้ าคปฏิบตั "ิ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พ่ี
เลี้ยงในแหล่งฝึ ก วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ณ โรงแรมเคยู โฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 13 – 14 ธันวาคม 2555
125. วิทยากรเรือ่ ง การพัฒนาอาจารย์ด้านแนวทางการบริหารการสอบรวบยอดของนักศึกษา
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องประชุม 4703 สถาบันพระบรมราชชนก สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 6 – 8 มกราคม 2556
126. วิทยากรเรือ่ ง การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สาหรับอาจารย์คณะสหเวช
ศาสตร์ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 มกราคม 2556
127. วิทยากรเรือ่ งเทคนิคการทาแบบทดสอบ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ลาปาง 20 กุมภาพันธ์ 2556
128. วิทยากรเรือ่ ง การพิจารณาแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยจุดบกพร่องการเรียนรูข้ องผู้เรียน สาหรับ
อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธ านี 22
กุมภาพันธ์ 2556
129. วิทยากรเรือ่ ง การพิจารณาแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยจุดบกพร่องการเรียนรูข้ องผู้เรียน สาหรับ
อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุร ี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุร ี 27 – 28
กุมภาพันธ์ 2556
130. วิทยากรเรือ่ งเทคนิคการทาแบบทดสอบ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 4 มีนาคม 2556
131. วิทยากรเรือ่ งเทคนิคการทาแบบทดสอบ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 6 – 7 มีนาคม 2556

อำจำรย์พิเศษ
1.ระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รายวิชา
สัมมนาการวิจยั ทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2. ระดับปริญญาโท
2.1 สอนรายวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ขนั ้ สูง สาหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขา
การวิจยั และประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2.2 สอนรายวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีและ
ปริญญาโท วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2.3 สอนรายวิชาการวิจยั ทางธุรกิจ สาหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัด การทัวไป
่ คณะ
วิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2.4 สอนรายวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั สาหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2.5 สอนรายวิชาสถิตแิ ละการวิจยั เบื้องต้น สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีวชิ าเอกการ
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
กรรมกำรวิ ทยำนิ พนธ์/กำรศึ กษำค้นคว้ำอิ สระ
1. ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาการวิจยั และประเมินผล
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (ประธานกรรมการ 4 คน สาเร็จการศึกษาแล้ว,
กรรมการ 3 คน สาเร็จการศึกษาแล้ว 2 คน)
2. ประธานควบคุม การศึกษาค้น คว้า อิสระ นั ก ศึก ษาปริญญาโทสาขาการจัด การทัว่ ไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (ประธานกรรมการ 5 คน สาเร็จการศึกษาแล้ว 4 คน)
3. กรรมการควบคุม วิท ยานิพ นธ์ นั กศึกษาปริญ ญาเอก สาขาการศึกษากับการพัฒ นาสัง ค ม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
4. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
4.1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศึกษากับการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
(วิทยานิพนธ์)
4.2 นักศึกษาปริญญาโท
-สาขาการวิจยั และประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
(วิทยานิพนธ์)
-สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ)
-สาขาการจัดการทัวไป
่ คณะวิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ)

5. กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
งำนบริกำรทำงกำรศึกษำและสังคม
1.คณะดาเนินการผลิตและรวบรวมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ สถาบันพระบรมราชชนก ปี
พ.ศ. 2539 - 2540
2.คณะทางานติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) จังหวัดพะเยา (2542)
3.คณะกรรมการวิจยั วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ (2541-2543)
4.รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการและผู้สงู อายุ จังหวัดพะเยา (2549)
5.ทีป่ รึกษาคณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและมนุ ษย์ จังหวัดพะเยา (2549 - )
6. คณะอนุ กรรมการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดพะเยา (2550 - )
7. คณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจยั ภาคเหนือตอนบน สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (2551 - 2553)
8. คณะทางานโครงการจัดทาต้นแบบ (Model) นาร่องของการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ.2551 – 2553) สูก่ ารปฏิบตั แิ บบมีส่วนร่วมในจังหวัดนาร่องและระดับ
ท้องถิน่ : ภาคเหนือ, เครือข่ายบริหารการวิจยั ภาคเหนือตอนบน (2551 - 2553) สานักงานคณะกรรมการ
การวิจยั แห่งชาติ (วช.)
9.คณะทางานพัฒนาข้อสอบวัด ความรู้ความสามารถทางการพยาบาลขัน้ รวบยอด ของสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
รำงวัลที่ได้รบั
1. ทุนพระราชทาน “ทุนภูมพิ ล” ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ดเี ด่น พ.ศ.2537
2. การนาเสนอผลงานวิจยั ของอาจารย์สงั กัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2540
3. รางวัลที่ 3 ในการนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับชาติของวิทยาลัยเครือข่าย
ภาค กลาง 2550
4. รางวัลอาจารย์ดเี ด่น ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2551
5. รางวัลอาจารย์ดเี ด่น ด้านการบริการวิชาการต่อสังคมและชุมชน ของวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2555
ผลงำนเด่น
1.ทีป่ รึกษาโครงการฝึ กภาคปฏิบตั ิรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 จากการวิจยั เรือ่ ง
“กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนภำคปฏิ บตั ิ รำยวิ ชำกำรพยำบำลครอบครัวและชุมชน1 ด้วย กำรใช้

กระบวนกำรวิ จยั สำหรับนักศึกษำพยำบำล” ได้ผลงานการผลิตนวัตกรรมการพยาบาลเรือ่ ง “มหัศจรรย์
พลังงำนกลผจญข้อเสื่อม” ผลงานนักศึกษาได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ประเภทนวัตกรรมการ
พยาบาล (จากผลงานของนักศึกษาพยาบาล 72 สถาบันการศึกษาพยาบาลทัวประเทศ)
่
ได้รบั พระราชทาน
รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 13 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 (ผลงานนักศึกษาฉบับแรกของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา)
ผลงานนักศึกษาได้รบั เชิญจากรายการเยาวชนคนเก่ง ไปออกรายการที่สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ชอ่ ง 7
ในรายการเยาวชนคนเก่ง เมือ่ วัน ที่ 26 ธันวาคม 2550
2. ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของนายวีรตั น์ สานุมติ ร นักศึกษาปริญญาโทสาขาการวิจยั และการ
ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เรือ่ ง “กำรประเมินสภำพกำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงรำย เขต 2 ด้ว ยกำรประเมินในยุคที่
4” ผลงานนักศึกษาได้รบั การคัดเลือกให้เป็นผลงานคัด สรรดีเด่นระดับชาติ ของสมาคมนักวิจยั สังคมศาสตร์
และได้นาเสนอผลการวิจยั ที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผลงานนักศึกษาฉบับแรกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย)
สมำคมวิ ชำกำรและวิ ชำชีพที่เป็ นสมำชิก
1. สภาการพยาบาล เลขที่สมาชิก 1183 เลขทีใ่ บอนุญาต 4511088412
2. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เลขทีส่ มาชิก 22924
3. สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
4. สมาคมศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
5. สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
6. สมาคมนักวิจยั ในความอุปถัมภ์ของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
สนำมกำรวิ จยั
1. การวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. การวิจยั เชิงประเมิน
3. การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
4. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ/เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
5. การวิจยั ในชุมชน
6. การสร้างงานวิจยั จากงานประจา (Routine to Research : R2R)

๙. ชื่อ นางหทัยรัตน์ บรรณากิจ
วันเดือนปีเกิด 23 มีนาคม 2509
ที่อยู่ปัจจุบัน 111 หมู่ 1 ตาบลแม่ใจ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อาเมือง จังหวัดพะเยา 56000
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่บรรจุ 3 เมษายน 2532
ประสบการณ์การทางาน
ด้านการบริการ
- หัวหน้างานบริการวิชาการ
- หัวหน้างานการสอน
- ผู้ประเมินคุณภาพภายใน
- ปัจจุบัน หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการ
- วิทยากรอบรมการดูแลเด็ก แก่ผู้ดูและศูนย์เด็ก
- วิทยากรการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
- Facilitator โครงการ อบรมผู้บริการสาธารณสุขระดับต้น
- Facilitator โครงการ ผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล
ด้านการวิจัย
- ความรู้ และ การปฏิบัติในการดูแลเด็กที่มารดาติดเชื้อ เอชไอวี ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็ก อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
- ติดตามตามพฤติกรรมของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

๑๐. ชื่อ นางบัวบาน ยะนา
วันเดือนปีเกิด 19 พฤษภาคม 2507
ที่อยู่ปัจจุบัน 62 หมู่ 8 ตาบลแม่ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อาเมือง จังหวัดพะเยา 56000
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
วันที่บรรจุ 1 เมษายน 2530
ประสบการณ์การทางาน
1. วิทยากรให้คาปรึกษา สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดพะเยา
2. วิทยากรให้คาปรึกษากลุ่ม เรือนจา จังหวัดพะเยา

๑๑. ชื่อ นางสาวนันทิกา อนันตชัยพัทธนา
วันเดือนปีเกิด ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๒
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๑๒ หมู่ ๑๑ ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อาเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
วันที่บรรจุ ๑ เมษายน ๒๕๔๕
ประสบการณ์การทางาน
๑. วิทยากรเกี่ยวกับสุขภาพจิต ให้กับเรือนจาจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
๒. วิทยากรสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓
๓. วิทยากรจิตวิทยาวัยรุ่น ให้กับโรงเรียนบ้านจาไก่ พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. วิทยากรโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับโรงเรีย นฟากกว๊านวิทยาคม พ.ศ.
๒๕๕๕
๕. คณะกรรมการสอบวัดความรู้ ความสามารถทางการพยาบาล ขั้นรวบยอดวิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย
ภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
๖. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะสารเสพติดจังหวัดพะเยา ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
๗. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ศาลากลางจังหวัดพะเยา ๒๕๕๐
๘. คณะกรรมการศูนย์สุขภาพจิตศึกษา ร่วมกับเรือนจาจังหวัดพะเยา ๒๕๕๔-ปัจจุบัน
๙. คณะกรรมการศูนย์สุขภาพจิตศึกษา ร่วมกับเรือนจาจังหวัดพะเยา ๒๕๕๔-ปัจจุบัน
๑๐. คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
๑๑. คณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
๑๒. หัวหน้าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
๑๓. อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รุ่นละ ๒-๓ คน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
๑๔. อาจารย์ประจาภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕ และ พ.ศ.
๒๕๕๐-ปัจจุบัน
๑๕. อาจารย์งานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒
๑๖. หัวหน้างานงานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓- ปัจจุบัน

๑๒. ชื่อ นางสาวพรพิมล อรุณรุ่งโรจน์
วันเดือนปีเกิด 28 ตุลาคม 2498
ที่อยู่ปัจจุบัน 419 หมู่ 8 ถนน AH2 ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อาเมือง จังหวัดพะเยา 56000
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
วันที่บรรจุ 1 กันยายน 2525
ประสบการณ์การทางาน
2522 – 2523 พยาบาลประจาการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่
2525 – 2527 อาจารย์พยาบาลสอนวิชาการพยาบาลเด็ก และหลักการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา
2528 – 2530 อาจารย์พยาบาลสอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
2533 – 2547 หัวหน้าแผนกการพยาบาลอนามัยชุมชน
2540 – 2547 กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
2544 – 2547 หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
2548 – 2551 หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
2548 – ปัจจุบัน สอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน และวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
รับผิดชอบงานทุนการศึกษา
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

๑๓. ชื่ อ นางวัลลภา แก้ วศรีเวียง
วันเดือนปี เกิด ๑๙ เมษายน ๒๕๐๔
ที่อยูป่ ั จจุบนั ๔๑ ถ.ท่าก๊วาน อ.เมือง จ.พะเยา
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ปฏิบัติงานตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายบริหาร
สถานที่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป สถาบันราชภัฎเชียงราย
วันที่บรรจุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
ประสบการณ์การทางาน
๑. หัวหน้างานการเงิน – บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๒. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
๓. ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ปี ๒๕๕๕-ปั จจุบนั
๔. คณะกรรมการวิทยาลัยและผูช้ ่วยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยและผูช้ ่วยเลขานุ การ

