
ประวัตคิณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๕ –  ปัจจุบัน 

------------------------------- 
๑.. ช่ือ-สกุล      นางวิยะดา      รัตนสุวรรณ 
วนัเดือนปีเกดิ  วนัที่   12    มกราคม     2496 
3. ภูมิล าเนาและประวตัคิรอบครัว 
   ภูมิล าเนา    อ าเภอเมือง      จงัหวดัพะเยา 
   บิดาช่ือ   นายประหยดั      พรหมจิต    มารดาช่ือ   นางศรีวรรณ    พรหมจิต 
   มีพี่นอ้งร่วมบดิามารดา    5  คน   โดยเป็นบุตรคนที่  4 
  สามีช่ือ นายนพดล    รัตนสุวรรณ  มีบุตรชาย 1 คนช่ือนายปรัชญดล    รัตนสุวรรณ 
4. ประวตักิารศึกษา  (ต ั้งแต่ข ั้นพื้นฐาน    จนถึงปัจจบุนั)  
วุฒิการศึกษา สถานที่ ระยะเวลา 
4.1  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1) ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 – 4     โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา   จงัหวดัพะเยา              2503 - 2506 
2) ระดบัประถมศึกษาปีที่  5 – 7     โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล 

จงัหวดัพะเยา   
2507 - 2508 

3) ระดบัมธัยมศึกษาปีที่  1 – 3      โรงเรียนสตรีพะเยา    จงัหวดัพะเยา                2509 - 2511 

4) ระดบัมธัยมศึกษาปีที่  4 – 5      โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั    
จงัหวดัเชียงใหม่   

2512 - 2513 

4.2  ระดบัอุดมศึกษา   

1) ประกาศนียบตัรวิชาการพยาบาล 
ผดุงครรภแ์ละอนามยั 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิน
ราช  พษิณุโลก    

2514 - 2517 

2) วิทยาศาสตร์บณัฑิต (พยาบาล) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  

2520 - 2521 
 

3) พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  

(การพยาบาลอายรุศาสตร์และ
ศลัยศาสตร์) 

คณะพยาบาลศาสตร์   
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่    

2533 - 2535 

4)  การศึกษาดุษฎีบณัฑติ  
(การบริหารการศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์                มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ    

2542 - 2546 

   



          5. ประวตัิการศึกษาดูงานและอบรมในประเทศและต่างประเทศ                

หลกัสูตร ระยะเวลา สถาบนั 
5.1  หลกัสตูรศิลปะของนกับริหารในการ
บงัคับบญัชา และความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ รุ่นที่ ๑  

ส านกัเสริมศึกษาและบริการสงัคม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ
มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ   

24      มีนาคม    2539 

5.2 หลกัสูตรผูบ้ริหารการสาธารณสุข
ระดบักลาง     

วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร  ชลบุรี     14      สิงหาคม    2540  
      ( 5 สปัดาห์) 

5.3 หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพหวัหนา้
ภาค / หัวหนา้ฝ่าย รุ่นที่  3   

  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา       29    พฤษภาคม     2541 
      (2  สปัดาห์) 

5.4  หลกัสูตรการบริหารจดัการส าหรับนกั
บริหารระดบัสูง  รุ่นที่  2     

ศูนยก์ารศึกษาตอ่เน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั    

22 – 26  พฤษภาคม  2549  

5.5 หลกัสูตรการพฒันาทีมบริหารองคก์าร
ยคุใหม่ รุ่นที่  2    
 

วิทยาลยันกับริหารสาธารณสุข  10 – 14   สิงหาคม    2550 

5.6  หลกัสูตรการพฒันาความเป็นผูบ้ริหาร
แบบจิตตปัญญาศึกษา ส าหรับผูบ้ริหาร
วิทยาลยั สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก   

แกว้กลัยาสิกขาลยั    20 – 23 พฤษภาคม  2552  

5.7 หลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพภายใน     สถาบนัพระบรมราชชนกและวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี    

17 – 20 ตุลาคม  2553 

5.8 หลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในขั้นสูง (Advanced  course)  

ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา   14  มกราคม   2554 

5.9 หลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะภาวะ
ผูน้ าดา้นการบริหารแผน  ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด ์  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และประเทศเบลเยีย่ม   

สถาบนัพระบรมราชชนก 15 - 24  พฤษภาคม  2554 

5.10  โครงการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  ณ 
Health Care Center   ประเทศฝร่ังเศส  

สวิสเซอร์แลนด์   อิตาลี 

วิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ 13 – 22  ตลุาคม   2555 

 

              



6. ประวตัิการรับราชการ    

วนัเดือนปี ต าแหน่ง สงักดั 
1  ตุลาคม   2517 –     2  
มกราคม  2522 

พยาบาลตรี งานหอผูป่้วยอายรุกรรม  โรงพยาบาล
พะเยา    

3 มกราคม  2522 -   30  
กนัยายน  2523 

พยาบาล  4 งานหอผูป่้วยหนกั        โรงพยาบาลพะเยา   

1 ตุลาคม  2523 -     31  
มีนาคม  2525           

พยาบาล  5 งานหอผูป่้วยหนกั        โรงพยาบาลพะเยา   

1 เมษายน   2525 -   29 
ธนัวาคม   2530            

วิทยาจารย ์ 5  รักษาการในต าแหน่ง  
หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 

30 ธนัวาคม   2530  - พ.ศ. 
2534          

หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 

 พ.ศ. 2535 –  2545 รองผูอ้  านวยการดา้นวชิาการ วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
พ.ศ.  2546  - 2547 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
พ.ศ.  2548 –   2550 รองผูอ้  านวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
28   ธนัวาคม   2550 – 15  
กุมภาพนัธ์  2555 

ผูอ้  านวยการ วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พระพุทธ
บาท 

20  กุมภาพนัธ์  2555 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการ วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 

 
7. หลกัในการท างาน     ท  าหนา้ที่ให้ดีที่สุดและทุกปัญหามีทางออก 
8. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ไดรั้บ 
   8.1  ตริตราภรณ์มงกุฎไทย(ต.ม.)               วนัที ่   5   ธนัวาคม    2526 
   8.2  ตริตราภรณ์ชา้งเผอืก (ต.ช.)               วนัที ่   5   ธนัวาคม    2528 
   8.3  ทวีติยาภรณ์มงกฎุไทย(ท.ม.)              วนัที ่   5   ธนัวาคม    2537 
    8.4  ทวีติยาภรณ์ชา้งเผอืก(ท.ช.)              วนัที่    5   ธนัวาคม    2540 
    8.5  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)         วนัที่     5   ธนัวาคม    2554 
 



9. เกยีรติประวตักิารปฏบิตัิงานที่ผา่นมา (เช่น รางวลั หรือ วฒิุบตัรชมเชยที่เคยไดรั้บ ฯลฯ)   

10.ผลงานที่ภาคภูมิใจในชีวิต. 
       10.1 การไดป้ฏิบตัหินา้ที่ในต าแหน่งอาจารยพ์ยาบาลของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  จนไดรั้บเกยีรติ
บตัรขา้ราชการดีเด่น  กลุ่มขา้ราชการพลเรือน ระดบั   6 – 8   ของจงัหวดัพะเยา  ปีงบประมาณ  2548 
และประกาศเกยีรติคุณขา้ราชการดีเด่น ของสถาบนัพระบรมราชชนก  ประเภทอาจารยผ์ูส้อน  ประจ าปี  2550                
      10.2  ไดรั้บแต่งต ั้งจากสถาบนัพระบรมราชชนก  ให้เป็นผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  
ใน ปีพ.ศ. 2551 ไดใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา/การพฒันาองคก์ร และไดน้ าผลงานวิจยัเร่ือง 
รูปแบบการสร้างเสริมวฒันธรรมการจดัการความรู้ในองคก์ร  มาพฒันาการจดัการความรู้ในองคก์รเพื่อหาแนวปฏิบตัิที่
ดีในการเตรียมความพร้อมนกัศึกษา ในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  จนนกัศึกษาสามารถสอบ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผา่นในคร้ังแรก เป็นไปตามเกณฑส์ภาการพยาบาลคอืมากกวา่ ร้อยละ 70 
ต ั้งแต่ปีการศึกษา  2551   และปีการศึกษา    2553   เท่ากบั  ร้อยละ 80.24   โดยไดเ้ป็นอนัดบัที่ 1 ของวทิยาลยัพยาบาล 

ในสงักดั  สถาบนัพระบรมราชชนก  และไดน้ ามาขยายผลตอ่ที่วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในปี พ.ศ. 2555  
จนนกัศึกษาสามารถสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผา่นในคร้ังแรก เท่ากบั  ร้อยละ  87.94  โดยไดเ้ป็น
อนัดบัที่ 2 ของวทิยาลยัพยาบาล ในสงักดั  สถาบนัพระบรมราชชนก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     9.1 เกยีรติบตัรขา้ราชการดีเด่น  กลุ่มขา้ราชการพลเรือน ระดบั   6 – 8   ของจงัหวดัพะเยา  ปีงบประมาณ  2548 

9.2 โล่เชิดชูเกยีรติ ขา้ราชการดีเด่น ของวทิยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ  ประเภทอาจารยผ์ูส้อน  ประจ าปี  2550     

9.3 ประกาศเกยีรติคุณขา้ราชการดีเด่น ของสถาบนัพระบรมราชชนก  ประเภทอาจารยผ์ูส้อน  ประจ าปี  2550      

       9.4 เกยีรติบตัร  คนดีศรีสระบุรี    จากจงัหวดัสระบุรี   ประจ าปี   2552  

       9.5 เกยีรติบตัรรางวลัผูบ้ริหารดีเด่น (ผูอ้  านวยการ)  ระดบัเครือข่ายภาคเหนือ  ประจ าปี  2555   



๒. ช่ือ  นางสาวพินทอง    ปินใจ 

วนัเดือนปีเกดิ  ๒๖  ธนัวาคม  ๒๕๐๔ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  ๓๔  หมู่ ๑๐  ต.ดอกค าใต ้ อ.ดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

สถานที่ท างาน   วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

ประวติัการศกึษา             - ป.พส.                                            วิทยาลยัพยาบาล ล าปาง 
                                         -  พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
วนับรรจุ   ๑  เมษายน  ๒๕๒๙ 

ประสบการณ์การท างาน 
  ๑.  ๑  เมษายน  ๒๕๒๙  -  ปัจจุบนั   สอนและนิเทศวิชาการพยาบาลเด็ก,  
สอนทฤษฎีวิชา  วิชาชีพพยาบาลประเด็นและแนวโนม้จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ, การพยาบาลบุคคลท่ีมี
ปัญหาสุขภาพ  (เด็ก) 
                          ๒.  ปฏิบติังานต าแหน่งรองผอ.กลุ่มงานบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓. ช่ือ  นางสาวพร   บุญมี 

วนัเดือนปีเกดิ  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๐๖ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  ๓๓๐  หมู่ท่ี ๒  ต.เมืองพาน   อ.พาน  จ.เชียงราย 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

สถานที่ท างาน   วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

ประวติัการศกึษา   -  ป.พส.     วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง 
 -   น.บ.       มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

                                -  พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
วนับรรจุ  ๑ เมษายน   ๒๕๓๐ 

ประสบการณ์การท างาน 

   ๑.  ปี ๒๕๓๐ -๒๕๓๔   ปฏิบติังานต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงแสน   
                                                                     อ.เชียงแสน   จ.เชียงราย 

  ๒.  ปี ๒๕๓๕-๒๕๔๙     ปฏิบติังานต าแหน่งหัวหนา้พยาบาลโรงพยาบาลเชียงแสน 

                                                                     อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 

                           ๓. ปี ๒๕๕๐ -๒๕๕๑      ปฏิบติังานต าแหน่งหัวหนา้งานส านกังานประกนัคุณภาพ             
                                                                     การศึกษา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
  ๔. ปี ๒๕๕๑- ปัจจุบนั      ปฏิบติังานต าแหน่งรองผอ.กลุ่มงานยทุธศาสตร์และพฒันา  
                                                                     คุณภาพ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔. ช่ือ   ดร. พิมพิมล วงศ์ไชยา 
วนัเดอืนปีเกดิ  20 ธันวาคม 2508 
ทีอ่ยู่   10 6 หมู่ 17 ต  าบล ต๋อม อ าเภอ เมือง จงัหวดัพะเยา 
ต ำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ   
กำรศึกษำ 

พศ. 2550 ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Mental Health Nursing) 

พศ. 2545 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Advanced Nursing Practice) 

พศ. 2543 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(จิตวิทยาการปรึกษา) 
พศ. 2530 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 

ประวตักิำรท ำงำน 

 

พศ. 2534-ปัจจุบนั  อาจารย ์วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
พศ. 2530-2534      พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

ประสบกำรณ์ 

-สอนและวิจยัทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในกลุ่มประชากรนักศึกษา ผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต และผูต้อ้งขงั  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๕. ช่ือ  นางดลฤดี   เพชรขวา้ง 
วนัเดือนปีเกดิ   ๘  มิถุนายน  ๒๕๐๘ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั ๒๐๐/๖๐๒  หมู่ท่ี ๕ ต.ท่าวงัทอง  อ.เมือง จ.พะเยา 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถานท่ีท างาน   วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  
ประวติัการศึกษา  -     ป.พส.                                            วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  

- คศ.บ. (พฒันาการเด็กและครอบครัว) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามยั)       มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

วนับรรจุ    ๓  เมษายน  ๒๕๓๒ 
ประสบการณ์การท างาน 
   - ๒๕๓๑-๒๕๓๘     ปฏิบติังานต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรพรัตนราชธานี 

                            - ๒๕๓๘ – ปัจจุบนั   ปฏิบติังานพยาบาลวิชาชีพช านาญการ วิทยาลยัพยาบาลบรม       

                                                                 ราชชนนีพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๖.  ช่ือ :  อาจารย์ ดร.กฤตพัทธ์  ฝึกฝน 
วันเดือนปีเกิด: ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๘ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน:  เลขที ่๘๐ หมู ่๖ ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจุน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ต ำแหน่ง:  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถำนท่ีท ำงำน:  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 
วันท่ีบรรจุ:  ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๐ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน: 
 - ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
 - ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ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 รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗. ช่ือ  อาจารย์.ดร.ปัณณธร    ชัชวรัตน์ 

วนัเดือนปีเกดิ   ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๐๓ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  ๑๔๗/๘๙  หมู่ท่ี ๑๕  ต.บา้นต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

สถานที่ท างาน   วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

ประวติัการศกึษา   -      ป.พส.                                วิทยาลยัพยาบาล กรุงเทพ 
- พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว      มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

- ค.ด.(หลกัสูตรและการสอน)          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วนับรรจุ  ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 

ประสบการณ์การท างาน 
๑. ปฏิบติังานต าแหน่ง หัวหนา้งานวิจยั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ประวติั 
 
๘. ช่ือ – สกลุ  ดร.กนกวรรณ  เอีย่มชยั 
ต ำแหน่ง  พยาบาลวชิาชพีช านาญการพเิศษ  (ด้านการสอน) 
 
ท่ีท ำงำน  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
  อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 
  โทรศพัท ์054 – 481991 ต่อ 123, 086– 921 5288 
  โทรสาร   054 – 431889  
E-Mail Address   k_aiemchai@hotmail.com 
 
ประวติักำรศึกษำ 
ปรญิญาเอก  การศกึษาดุษฎบีัณฑติ สาขาการวจิยัและพฒันาหลักสตูร บณัฑติวทิยาลยั   
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร  
ปรญิญาโท การศกึษามหาบณัฑติ สาขาการวดัผลการศกึษา ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร (ได้รบัพระราชทานทนุ “ภูมพิล”)  
ปรญิญาตร ี สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช    
    ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรแ์ละผดุงครรภ์ชัน้สูง วทิยาลยัพยาบาลล าปาง  
 
สำระและวิชำหลกัท่ีสอน 

1. การวจิยัฯ 
2. สถติสิ าหรบัการวจิยั 
3. กระบวนการเรยีนการสอนทางสขุภาพ 
4. เศรษฐศาสตรก์บัระบบสขุภาพ 
5. การคดิและการใชเ้หตุผล 
6. กระบวนการสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัและชุมชน 

 
กำรนิเทศกำรศึกษำภำคปฏิบติั  
  1.วชิาการพยาบาลครอบครวัและชุมชน1 
 2.วชิาการพยาบาลครอบครวัและชุมชน2 (การวนิิจฉัยชมุชน) 
 

 

mailto:k_aiemchai@hotmail.com


 
งำนวิจยัและบทควำมทำงวิชำกำร 
งำนวิจยั 
1.กนกวรรณ  เอีย่มชยั และกลุระว ี ววิฒันชวีนิ. (2542). ตวัแปรท่ีส่งผลต่อกำรเรียนรู้ด้วย 
  ตนเองของนักศึกษำพยำบำล วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ. รายงาน 
  การวจิยั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. 
2.รพพีรรณ  เรอืงเดชอนันต์ และคณะ. (2541).  ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของ 
  นักศึกษำพยำบำล ของวิทยำลยัพยำบำล สงักดัสถำบนัพระบรมรำชชนก.  
 วทิยาลยัพยาบาลเครอืขา่ยภาคเหนือ. (ผู้รว่มวจิยั) 
3.องัคณาพร  สอนงา่ย และคณะ. (2543). กรณีศกึษา : ผลของโปรแกรมท่ีส่งเสริมกำร เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ต่อควำมรู้สึกภำคภมิูใจในตนเอง และควำมพร้อมในกำร เรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษำหลกัสูตรสำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต วิทยำลยั กำรสำธำรณสุขสิรินธร พิษณุโลก. 
วทิยาลยัเครอืขา่ยภาคเหนือ. (ผู้รว่มวจิยั) 
4.กนกวรรณ  เอีย่มชยั และดลนภา  หงษ์ทอง.  (2549).  กำรพฒันำรูปแบบและวิธีกำร จดักำรเรียน
กำรสอนด้วยกำรใช้กระบวนกำรวิจยั (Research based learning)  ในกำรจดักำรเรียนรู้รำยวิชำ
ไทยศึกษำส ำหรบันักศึกษำพยำบำล.  พะเยา :  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. 
  น ำเสนอแบบปำกเปล่ำ  ในการประชมุวชิาการระดบัชาต ิคณะพยาบาลศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา  
 วนัที ่14 - 15  สงิหาคม 2550 
5.กนกวรรณ  เอีย่มชยั, พรพิมล  อรณุรุ่งโรจน์. และดลนภา  หงษ์ทอง.  (2549).  กำรส่งเสริม สุขภำพ
เกษตรกรและผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตร ด้วยกำร วิจยัเชิงปฏิบติักำร 
บ้ำนป่ำสกั หมู่ท่ี 5 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยำ.  พะเยา :  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 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  เอีย่มชยั และนครนิทร ์ นันทฤทธิ.์  (2549).  กำรวิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์เชิง สำเหตุ
ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อควำมวิตกกงัวลในกำรสอบข้ึนทะเบียน ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และผดุงครรภ ์ของนักศึกษำพยำบำล วิทยำลัย พยำบำลเครือข่ำยภำคเหนือ.  พะเยา : 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. น ำเสนอแบบปำกเปล่ำ ในการประชมุวชิาการระดบัชาตขิอง



วทิยาลยัเครอืขา่ยภาค กลางรว่มกบัมหาวทิยาลยัมหดิล โรงแรมลองบชี ชะอ า จ.เพชรบุรี  วนัที ่21 – 22 
 พฤษภาคม 2550 ได้รบัรางวลัที ่3  
7.กนกวรรณ  เอีย่มชยั และเยาวลักษณ์  มหาสทิธวิฒัน์.  (2549).  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำร ตดัสินใจเลือก
เรียนต่อสำขำพยำบำลศำสตรข์องนักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี  
 4 – 6 ในจงัหวดัเชียงรำยและพะเยำ. พะเยา : วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี    พะเยา. 
  น ำเสนอแบบปำกเปล่ำ  ในการประชุมวชิาการประจ าปี 2550 กระทรวงสาธารณสขุ โรงแรม
โลตสั ปางสวนแกว้ จ.เชยีงใหม ่วนัที ่29 – 31 สงิหาคม 2550 
8.กนกวรรณ  เอีย่มชยัและเยาวลักษณ์  มหาสทิธวิฒัน์. (2550).  กำรศึกษำควำมต้องกำร พยำบำล
วิชำชีพขององค์กรภำครฐัและภำคเอกชน.  พะเยา : วทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา. 
  น ำเสนอแบบปำกเปล่ำ ในการประชมุพยาบาลแห่งชาตคิรัง้ที ่13 สมาคมพยาบาล แหง่
ประเทศไทย ณ หอประชมุกองทพัเรอื วนัที ่5 – 9 พฤศจกิายน  2550. 
9.กนกวรรณ  เอีย่มชยั, ศกัดิกร  สุวรรณเจรญิ และดลนภา  หงษ์ทอง. (2550).  กำรพฒันำ
 รปูแบบกำรสอนภำคปฏิบติัรำยวิชำกำรพยำบำลครอบครวัและชุมชน1 ด้วย กำรใช้
กระบวนกำรวิจยัส ำหรบันักศึกษำพยำบำล.  พะเยา : วทิยาลยัพยาบาล 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 
 ผลจากการพัฒนาการเรยีนการสอน ได้ผลงานการผลตินวตักรรมการพยาบาลเรือ่ง “มหศัจรรย์
พลงังำนกลผจญข้อเส่ือม”  ผลงานนักศกึษาได้รบัรางวลัชนะเลศิระดบัชาต ิ ประเภทนวตักรรมการ
พยาบาล (จากผลงานของนักศกึษาพยาบาล 72 สถาบนัการศกึษาพยาบาลทัว่ประเทศ) ได้รบัพระราชทาน
รางวลัจากพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาธนิัดดามาตุ ในการประชมุพยาบาลแห่งชาติ
ครัง้ที ่13 วนัที ่5 พฤศจกิายน 2550 (ผลงานนักศกึษาฉบบัแรกของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา) 
 ผลงานนักศกึษาได้ได้รบัเชญิจากรายการเยาวชนคนเกง่ ไปออกรายการทีส่ถานีวทิยุโทรทศัน์ชอ่ง 
7 ในรายการเยาวชนคนเก่ง เมือ่วนัที่ 26 ธนัวาคม 2550 
 
 



10. กนกวรรณ เอีย่มชยัและจนัทร์จริา  อนิจนี.  (2554).  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
 วำงแผนแก้ไขปัญหำสุขภำพอนำมยับ้ำนทุ่งต้นศรี ต ำบลห้วยลำน  อ ำเภอ  
 ดอกค ำใต้  จงัหวดัพะเยำ. พะเยา : วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. 
  ตพีมิพ์ในวารสารการแพทย์และวทิยาศาสตร์สขุภาพ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัย ศรนีคริ
นทรวโิรฒ ปีที ่19 ฉบบัที ่1 พฤษภาคม 2555 
11. กนกวรรณ เอีย่มชยั (2553). กำรพฒันำหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันำศกัยภำพในกำร สร้ำง
งำนวิจยัจำกงำนประจ ำส ำหรบับุคลำกรสำธำรณสุข.   
 ได้รบัการคดัเลอืกใหน้ าเสนอด้วยปากเปล่าในการประชมุวชิาการระดบัชาติ Power of 
 Research : พลงัแห่งการวจิยั ระหวา่งวนัที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2555 ที ่จ. นครสวรรค์ 
12. กนกวรรณ เอีย่มชยัและจนัทร์จริา  อนิจนี.  (2555). กำรพฒันำกระบวนกำรมีส่วนร่วม ในกำร
แก้ไขปัญหำสุขภำพอนำมยัของประชำชนบ้ำนแม่สุกดอย ต ำบลแม่สุก  อ ำเภอแม่ใจ จงัหวดั
พะเยำ. พะเยา : วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. น าเสนอด้วยปากเปล่าในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ 
 “ศรนีครนิทรวโิรฒวชิาการ ครัง้ที ่6” ระหวา่งวนัที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2555 และ ตพีมิพ์ใน
วารสารศรนีครนิทรวโิรฒวชิาการ  
 
ก ำลงัด ำเนินกำรวิจยั เร่ือง 
 1.  เรือ่ง การพัฒนารปูแบบและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนด้วยการใช้กระบวนการ-วจิยั รายวชิา
การพยาบาลครอบครวัและชมุชน 2 ส าหรบันักศกึษาพยาบาลศาสตร์ .  
(กนกวรรณ เอีย่มชยั, แดนชยั ชอบจติร,พชัรบูรณ์ ศรวีชิยัและจนัทรจ์ริา  อนิจนี) ด าเนินการแล้วเสรจ็แล้ว 
แต่ยงัเขยีนไมแ่ล้วเสรจ็ 
 2. เรือ่ง แนวทางการจดัการสขุภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมสีว่นรว่มของคนในชมุชนบ้าน
เหล่า หมู ่9 ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 
  ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิยั (สกว) ฝ่ายวจิยัเพื่อ
ทอ้งถิน่ 
 
บทควำมทำงวิชำกำร 
1.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2547). “การประเมนิผลกระทบหลักสตูร” วำรสำรกำรวดัผลกำร  ศึกษำ  ปีที ่25 
ฉบบัที ่74 (กนัยายน – ธนัวาคม) หน้า 9 – 18. ส านักทดสอบทาง การศกึษาและจติวทิยา  มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ 
2.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2547). “การใช้กระบวนการวจิยัส าหรบัการจดัการเรยีนรู ้ตอนที ่1” 



  วำรสำรวิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ. 
3.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2548). “การใช้กระบวนการวจิยัส าหรบัการจดัการเรยีนรู ้ตอนที ่2” 
  วำรสำรวิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ. 
4.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2548).  “การประเมนิผลกระทบของหลักสตูร” วำรสำรกำรประเมิน ผล
กำรศึกษำ  ปีที ่2 ฉบบัที ่2 (กนัยายน 2547 – มนีาคม 2548) หน้า 96 – 110
 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
5.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2548). “การประเมนิอย่างมสีว่นรว่ม”  วำรสำรกำรวดัผลกำรศึกษำ. 
  ปีที ่27 ฉบบัที ่80 (กนัยายน – ธนัวาคม) หน้า 1 - 6. ส านักทดสอบทางการศกึษา และ
จติวทิยา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
6.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2549). “การวจิยัและพัฒนา (Research and Development).”   วำรสำร
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 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”  วารสารสง่เสรมิ สขุภาพ ปีที ่1 ฉบบัที ่1 พฤษภาคม 
2551.  
8. กนกวรรณ เอีย่มชยัและจนัทร์จริา  อนิจนี.  (2554).  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร วำงแผนแก้ไข
ปัญหำสุขภำพอนำมยับ้ำนทุ่งต้นศรี ต ำบลห้วยลำน  อ ำเภอ 
 ดอกค ำใต้  จงัหวดัพะเยำ.  
 ตพีมิพ์ใน วารสารการแพทย์และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ปีที ่19 ฉบบัที ่1 พฤษภาคม 2555. 
 
เอกสำรทำงวิชำกำร 
1.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2540,2547). สถิติเบ้ืองต้น. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. 
2.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2541,2543). กำรวิจยัทำงกำรพยำบำล. วทิยาลยัพยาบาลบรมราช 
  ชนนี พะเยา. 
3.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2547).  ระเบียบวิธีวิจยัทำงพฤติกรรมศำสตรข์ัน้สูง.  เชยีงราย :  คณะครุ
ศาสตร ์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงราย.  
4.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2548, 2551).  กำรวิจยัธุรกิจ (Business Research)  เชยีงราย :  คณะ
วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย.  
5.กนกวรรณ  เอีย่มชยั. (2548).  สถิติเพ่ือกำรวิจยัเบ้ืองต้น.  เชยีงราย : คณะวทิยาการจดัการ  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย.  



 
 
 
วิทยำกร 
 1.ด าเนินการสอบคดัเลือกเขา้ศกึษาเขา้ศกึษาต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และมธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนสวนกหุลาบนวมนิทร ์จ.สมทุรปราการ ของส านักทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา  มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (2537) 
 2.ด าเนินการสอบคดัเลือกเขา้ศกึษาเขา้ศกึษาต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และมธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนบางบวั เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร ของส านักทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (2537) 
  3.อบรมการใชค้อมพวิเตอรพ์ื้นฐาน และการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์้อสอบ 
คณาจารย์ วทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา (2539-2541) 
 4.วทิยากรหลกัอบรมคอมพวิเตอรต์ามมติคณะรฐัมนตรแีกข่า้ราชการทัว่ไปเขตพื้นที ่จ.พะเยา 
เชยีงราย และล าปาง (2539-2540) 
  5.การอบรมการใชโ้ปรแกรม Microsoft Windows ส าหรบัขา้ราชการส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดั
พะเยา (2540) 
  6.การอบรมการใชโ้ปรแกรม  Authorware ส าหรบัผลติบทเรยีนชว่ยสอน อาจารย์วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ล าปางและเขลางคน์คร (2540) 
  7.การอบรมการใชโ้ปรแกรม Microsoft Word  ขา้ราชการส านักงานเกษตรจงัหวดัพะเยา (2540) 
  8.การอบรมโครงการพัฒนาเจตคตติ่อวชิาภาษาองักฤษของนักเรยีนโรงเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
6 โรงเรยีนบ าเหน็จณรงคว์ทิยาคม อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชยัภูม ิ(2543)  
  9.ด าเนินการสอบคดัเลือกเขา้ศกึษาเขา้ศกึษาต่อระดบั ปวช/ปวส. วทิยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี จ.
อบุลราชธานี ของส านักทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา  มหาวทิยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ (2544) 
  10.ด าเนินการสอบคดัเลือกเขา้ศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร(์ต่อเนื่อง 2 ปี) ณ วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีสวรรคป์ระชารกัษ์ จ.นครสวรรค ์ของส านักทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา  มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (2544) 
  11.ด าเนินการสอบคดัเลือกเขา้ศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร(์ต่อเนื่อง 2 ปี) ณ วทิยาลยัพยาบาล
พระปกเกล้า จนัทบุร ีของส านักทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (2545)  
  12.ด าเนินการสอบคดัเลือกเขา้ศกึษาเขา้ศกึษาต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และมธัยมศกึษาปีที ่
4 โรงเรยีนเบญจะมะมหาราช จ.อบุลราชธานี ของส านักทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา  มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (2545) 



  13.การอบรมการก าหนดโครงสรา้งแบบทดสอบประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัชาต ิตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2544 กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2545)  
  14.การประชมุอบรมเชงิปฏบิตัิการเพื่อพฒันาบุคลากรของโรงเรยีนน ารอ่ง โครงการพฒันา
เครื่องมอืประเมนิการศกึษาตามสภาพจรงิ ตามหลักสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2544 ระดบัประถมศกึษา
และระดบัมธัยมศกึษา กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2545) 
  15.การฝึกอบรมเพื่อคดัเลือกเป็นผู้ประเมนิภายนอกระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ส านักรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ชลบุร ีศนูย์ฝึกมหาวทิยาลยั  
ศรนีครนิทรวโิรฒ (2544) 
  16.การฝึกอบรมเพื่อคดัเลือกเป็นผู้ประเมนิภายนอกระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
ส านักรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ (สมศ.) กรงุเทพมหานคร ศนูย์ฝึกมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ (2545) 
  17.การพิจารณาผงัมโนทศัน์และสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2544 
ศนูย์พฒันาหลักสตูร กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2546) 
  18.วพิากษ์งานวจิยัส าหรบันักศกึษาภาควชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฎนครสวรรค ์(2547) 
  19.การอบรมโครงการพัฒนาเครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ ตามหลักสตูร
การศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2544 โรงเรยีนเสดจ็วนชยางกลูวทิยา อ.เมอืง จ.ล าปาง (2547) 
  20.การจดัท าหลักสตูรเสรมิสรา้งภาวะผู้น าแกน่ักศกึษาทีพ่ึงประสงค์และพนัธกจิของภาควชิารฐั
ประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์(2548)  
  21.การอบรมการพฒันาศกัยภาพการเป็นผู้น าของนักศกึษาพยาบาล  วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา 25 – 27 พฤษภาคม (2548) 
 22.การอบรมการพฒันาศกัยภาพครพูี่เลี้ยง “การประเมนิผลการเรยีนรู้” วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา 1 กรกฎาคม 2548 
  23.วพิากษ์งานวจิยัส าหรบันักศกึษาภาควชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฎนครสวรรค ์(2548) 
  24.การอบรมกจิกรรมคา่ยพัฒนาศกัยภาพเดก็และครอบครวั ระหวา่งวนัที ่16-17 กรกฎาคม 2548 
ณ คา่ยลูกเสอื สพท.พะเยา ต.แมปื่ม อ.เมอืง จ.พะเยา ของส านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดัพะเยา (2548) 
 25.การอบรมเรื่อง “การสรา้งงานวจิยัจากการปฏบิตังิาน” ส าหรบับุคลากรทางการพยาบาลและ
สาธารณสขุ โรงพยาบาลแมใ่จ จ.พะเยา 27 กรกฎาคม 2548 



  26.การอบรมหลักสตูรแกนน านักเรยีน นักศกึษา ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา 
(ทกัษะชวีติป้องกนัยาเสพตดิ) ของส านักงานคณะกรรมการลูกเสอืจงัหวดัพะเยา 4 รุ่น ณ คา่ยลูกเสอื สพท.
พะเยา ต.แมปื่ม อ.เมอืง จ.พะเยา (24-26 ส.ค., 29 – 31 ส.ค., 1-3 ก.ย., 7-9 ก.ย.2548) 
  27. การสรา้งและพัฒนาขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ส าหรบัอาจารย์วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ล าปาง ระหวา่งวนัที ่20 – 21 กนัยายน 2548 
  28. การอบรมเยาวชนเพื่อการเรยีนรูป้ระชาธปิไตย ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้จงัหวดัพะเยา ณ กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดน 32 จ.พะเยา วนัที ่21 – 
23 กรกฎาคม 2549 
  29. การอบรมการพัฒนาศกัยภาพครพูี่เลี้ยง “การประเมนิผลการเรยีนรู้” วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา 28 กรกฎาคม 2549 
  30. การอบรมเยาวชนในต าบลบ้านต๋อม เรื่อง”ความสมัพนัธร์ะหวา่งการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติกบัภาวะสขุภาพอนามยั” ณ โรงเรยีนบ้านต๋อม ต.บ้านต๋อม อ.เมอืง จ.พะเยา  8 
สงิหาคม 2549 
  31. โครงการวจิยัขยายเครอืขา่ยเมอืงน่าอยู่สูช่มุชนเป้าหมาย เรื่อง “กลยุทธ์สูพ่ะเยาเมอืงน่าอยู่
และทศิทางการพฒันาในอนาคต” ส านักงานจงัหวดัพะเยา ศาลากลางจงัหวดัพะเยา 20 ตุลาคม 2549 
  32. โครงการพฒันาความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา ส าหรบัอาจารย์พยาบาล เรื่อง “การพัฒนา
แบบทดสอบ (Test Construction) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อตุรดติถ์ 9 – 10 พฤศจกิายน 2549 
  33. การประชมุเชงิปฏบิตัิการ “การพัฒนาประเมนิผลอย่างมรีะบบคณุภาพแบบ 3 ป”  วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2550 
 34. โครงการวพิากษ์โครงรา่งวทิยานิพนธส์ าหรบันักศกึษาปรญิญาโทสาขาวชิาหลักสูตรและการ
สอน คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย 13 พฤษภาคม 2550 โรงแรมอนิค า จงัหวดัเชยีงราย  
  35. การอบรมเยาวชนเพื่อการเรยีนรูป้ระชาธปิไตย ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้จงัหวดัพะเยา ณ กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดน 32 จ.พะเยา วนัที ่6 – 8 
กรกฎาคม 2550  
 36. การสมัมนาเรื่องบทบาทเชงิรุกของการจดัการศกึษาเพื่อการพัฒนาสงัคม : กรณีศกึษาประเทศ
ไทยและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว หลักสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาการศกึษาและการ
พฒันาสงัคม  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย วนัที ่26 – 30 พฤศจกิายน 2550 ณ แขวงหลวงพระบาง  
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 37. วทิยากรเรื่อง “การสงัเคราะหง์านวจิยั” ส าหรบันักศกึษาปรญิญาโทสาขาการวจิยัและการ
ประเมนิผลการศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ 31 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ ์2551 



 38. วทิยากรกลุ่มการประชมุการก าหนดกลไกการบรหิารยุทธศาสตร์การวจิยัของชาต ิ(พ.ศ.2551 -
2553) สูก่ารปฏบิตัแิบบมสีว่นรว่ม : ภาคเหนือ. ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(กลุ่มยุทธศาสตร์ที ่2 
การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางสงัคม)  
  - 28  มกราคม 2551 โรงแรมภูทองเพลส จ.พะเยา 
  - 4 กมุภาพนัธ ์ 2551 โรงแรมอมัรนิทรล์ากนู จ.พษิณุโลก 
  - 14 กมุภาพนัธ ์2551 โรงแรมกรนีเลค รสีอรท์ จ.เชยีงใหม่ 
 39. วทิยากร “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลป่าแดด จ.เชยีงราย ครัง้ที ่1 วนัที ่26 – 27 มนีาคม 2551, ครัง้ที ่2 วนัที ่ 28 – 29 
พฤษภาคม 2551 , ครัง้ที ่3 วนัที ่16 ตุลาคม 2551 (ได้งานวจิยัจากงานประจ าจ านวน 17 เรือ่ง) 
  40.วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา ครัง้ที ่1 วนัที ่1 – 2 พฤษภาคม 2551, ครัง้ที ่2 วนัที ่ 7  - 8 
กรกฎาคม 2551,  ครัง้ที ่3 วนัที ่1 – 2 มถิุนายน 2552. 
  41.วทิยากรอบรมโครงการพัฒนาขา้ราชการและบุคลากรจงัหวดัพะเยา เรือ่งการสรา้งแผนที่
ความคดิ ส านักงานจงัหวดัพะเยา 8 พฤษภาคม 2551 
  42.วทิยากรการสรา้งข้อสอบวดัผลรวบยอดทางการพยาบาลและการวเิคราะหข์้อสอบ ส านัก
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา 6 กรกฎาคม 2551 
  43.การอบรมเชงิปฏบิตักิารวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติเิพื่อการวจิยัด้านสขุภาพ วทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา  
  รุน่ที ่1 วนัที ่22 – 23 กรกฎาคม 2551, รุน่ที ่2 วนัที ่24 – 25 กรกฎาคม 2551. 
  44.การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การวจิยัสาธารณสขุ” ส าหรบับุคลากรสาธารณสขุ วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี เชยีงใหม ่ 18 – 20 สงิหาคม  2551  
 45.วทิยากรเรือ่ง “การสงัเคราะหง์านวจิยั” ส าหรบันักศกึษาปรญิญาเอกสาขาการศกึษาและการ
พฒันาสงัคม บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย 24 สงิหาคม 2551 
  46.วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลแมใ่จ จ.พะเยา ครัง้ที ่1 วนัที ่27 – 28 สงิหาคม 2551, ครัง้ที ่2 วนัที ่ 24 – 25 
กมุภาพนัธ ์2552, 
 47.วทิยากรอบรมการพัฒนาแบบทดสอบวดัความรูร้วบยอดทางการพยาบาลวชิาการพยาบาล
สขุภาพจติและจติเวช วทิยาลยัพยาบาลเครอืขา่ยภาคเหนือ, วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  7 
กนัยายน 2551  
 48.วทิยากรอบรม  “การสรา้งงานวจิยัจากงานทางวฒันธรรม” ส าหรบับุคลากรส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัพะเยา ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา  9 - 10 กนัยายน 2551 



  49.วทิยากรอบรมการพัฒนาแบบทดสอบวดัความรูร้วบยอดทางการพยาบาลวชิาการพยาบาล
มารดาทารกและผดุงครรภ์ วทิยาลยัพยาบาลเครอืขา่ยภาคเหนือ, วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  
11 – 12  กนัยายน 2551 
  50.วทิยากรเรือ่ง “การสงัเคราะหง์านวจิยั” ส าหรบันักศกึษาปรญิญาโทสาขาการวจิยัและ
ประเมนิผลการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย 21 กนัยายน 2551 
  51.วทิยากรอบรมโครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์จงัหวดัในการพัฒนาผู้พกิารเรือ่ง “การวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม” ศนูย์การศกึษาพเิศษจงัหวดัพะเยา 22 กนัยายน 2551 
 52. วทิยากร ”สนิคา้เกษตรคณุภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยั” ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัพะเยา 24 กนัยายน 2551 
  53.วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน ครัง้ที ่1 วนัที ่29 – 30  ตุลาคม 2551, ครัง้ที ่2 วนัที ่ 
19 – 20 กมุภาพนัธ ์2552, ครัง้ที ่3 วนัที ่21 – 22 พฤษภาคม 2552.   
   1. งานวจิยัเรื่อง “การศกึษาผลการใชช้ดุนวตักรรมเสรมิพลงัปอดและกล้ามเนื้อส าหรบัการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด ของผู้ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรื้อรงั โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง” ได้รบัรางวลั R2R ดเีด่นระดบั
ปฐมภูม ิของ สวรส.  ปี 2552 
    -ไดร้บัรางวลัชนะเลศิการประกวดนวตักรรมสาธารณสขุ สาขาวชิาการและการวจิยั ใน
ระดบัเขต 15 และ 16   
    -ได้รบัรางวลันวตักรรมดเีด่นด้านการลดภาวะโลกร้อน ของสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศ
ไทย  ปี  2552 
   2. งานวจิยัเรื่อง “การพฒันารูปแบบการใชภ้าษาทอ้งถิน่กบัทนัตสขุศกึษาในคลนิิกหญงิมี
ครรภ์ สถานีอนามยับ้านหว้ยหละ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน” ได้รบัรางวลั R2R ดเีด่นระดบัปฐมภูม ิของ สวรส.  ปี 
2552 
  54.วทิยากร “การพฒันาแบบทดสอบวดัความรูท้างการพยาบาลและการประเมนิผลการศกึษา ” 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค.์  8 – 9 พฤศจกิายน 2551 
  55.การสมัมนาเรื่องบทบาทเชงิรุกของการจดัการศกึษาเพื่อการพฒันาสงัคม : กรณีศกึษาประเทศ
ไทยและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว หลักสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาการศกึษาและการ
พฒันาสงัคม  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย วนัที ่17 – 21 พฤศจกิายน 2551 ณ แขวงหลวงพระบาง  
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 57.วทิยากร  “R2R กบัการพัฒนาคณุภาพการพยาบาล” ในการประชมุพยาบาลกบัการจดัการ
ความรู ้วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 15 – 17 ธนัวาคม 2551 



 58.วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชยีงของ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย ครัง้ที ่1 วนัที ่21 – 22 
มกราคม 2552,  ครัง้ที ่2 วนัที ่18 – 19 มนีาคม 2552, ครัง้ที ่3 วนัที ่14 – 15 พฤษภาคม 2552.   
 59.วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสงัวร อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย ครัง้ที ่1 วนัที่  2 - 3   กมุภาพนัธ ์
2552, ครัง้ที ่2 วนัที ่ 6 – 7 พฤษภาคม 2552,   ครัง้ที ่3 วนัที่ 3 – 4 กนัยายน 2552 
 60.วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลแมท่า อ.แม่ทา จ.ล าพูน  ครัง้ที ่1 วนัที ่21 - 22  กมุภาพนัธ ์2552, ครัง้ที ่2 วนัที ่ 
20 – 21 มถิุนายน 2552, ครัง้ที ่3 วนัที ่19 - 20 กนัยายน 2552 
  งานวจิยัเรื่อง “การพฒันาวธิกีารเยบ็แผลอบุตัเิหตุเพื่อลดการตดิเชือ้ในแผลเยบ็อบุตัิเหตุงาน
อบุตัเิหตุ-ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลแมท่า  จงัหวดัล าพูน” ได้รบัรางวลังานวจิยัยอดเยี่ยม ในการน าเสนอผลงาน
วชิาการทางการพยาบาล  ครัง้ที่  1 ทีโ่รงพยาบาลล าพูน วนัที ่13 กรกฎาคม 2552  
   และได้รบัคดัเลอืกใหน้ าเสนอ Oral Presentation ในการประชุมวจิยัทางการพยาบาล
แหง่ชาติ  ครัง้ที่  4  ทีโ่รงแรมแอมบาสเดอร์  กรุงเทพฯ 2 – 4 พฤศจกิายน 2552 
 61.วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลพาน อ.พาน จ.เชยีงราย  ครัง้ที ่1 วนัที ่26 – 27  กมุภาพันธ ์2552, ครัง้ที ่2 วนัที ่ 
18 – 19 พฤษภาคม 2552,  ครัง้ที ่3 วนัที่ 27 - 28 สงิหาคม 2552 
 62.วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลพญาเมง็ราย อ.พญาเมง็ราย จ.เชยีงราย  ครัง้ที ่1 วนัที ่20 – 21 มนีาคม 2552, 
ครัง้ที ่2 วนัที ่2 – 3 กรกฎาคม 2552., ครัง้ที ่3 วนัที่ 25 - 26 กนัยายน 2552 
  งานวจิยัเรื่อง “ประสทิธผิลของการใชน้วตักรรมเสื้อในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ ในรพ.พญาเมง็
ราย จ. เชยีงราย”  ได้รบัรางวลั R2R ดเีด่นระดบัปฐมภูม ิของ สวรส.  ปี 2553 
 63.วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลแม่สรวย อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย  ครัง้ที ่1 วนัที ่26 – 27  มนีาคม  2552, ครัง้ที ่2 
วนัที ่10 - 11 กนัยายน 2552 
  64.วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอพาน อ.พาน จ.เชยีงราย  ครัง้ที ่1 วนัที ่13 – 14 มถิุนายน  2552,  
ครัง้ที ่2 วนัที ่14 – 15 พฤศจกิายน 2552  
 65.วทิยากร  “การพฒันาแบบทดสอบวดัความรูท้างการพยาบาลและการประเมนิผลการศกึษา ”  
ส าหรบัอาจารย์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารกัษ์ นครสวรรค ์ครัง้ที่ 2 วนัที ่ 29 - 31 
กรกฎาคม  2552 



 66.วทิยากร  “การจดัท าคลงัข้อสอบมาตรฐานทางการพยาบาล”  ส าหรบัอาจารย์ส านักวชิา
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร พะเยา  วนัที ่ 5 สงิหาคม 2552 
  67.วทิยากรเรือ่ง การวจิยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา ส าหรบันักศกึษาปรญิญาเอกสาขาวชิา
การศกึษาและการพฒันาสงัคม มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย ณ เมอืงเชยีงรุง้ สาธารณรฐัประชาชนจนี 19 
– 23  สงิหาคม 2552 
  68.วทิยากร  “การพัฒนาคุณภาพด้านการวจิยัสู่งานประจ า” ส าหรบับุคลากรสาธารณสขุ  
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชยีงของ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 25 – 26 สงิหาคม 2552 
   ผลงำนท่ีส ำเรจ็  
   1. งานวจิยัเรื่อง “ผลของนวตักรรมขวดเป่าเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอดุกัน้
เรือ้รงั” ได้รบัรางวลั Quality prize awards ในการน าเสนอผลงานการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานบรกิาร
สาธารณสขุ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ ของกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ ส านักงานปลดักระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข วนัที ่12 พฤษภาคม 2553 
  2. งานวจิยัเรื่อง ผลของนวตักรรมกระปุกยาส าหรบัผู้พิการทางสายตา งานเภสชักรรม ได้รบั
การน าเสนอในงานมหกรรมคณุภาพ ของส านักงานพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ทีอ่มิแพค็ 
อารนีา เมอืงทองธานี กรงุเทพมหานคร ปี 2552 
 69.วทิยากรอบรมการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ใหมข่องสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสขุ เรือ่งการวดัและประเมนิผลการศกึษา โรงแรมหลุยสท์ารเ์วริน์ 2 – 5 กนัยายน 2552  
 70. วทิยากรอบรมการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการบรหิารของส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ด้านการวเิคราะห ์สงัเคราะห์และประมวลผลงานด้านการบรหิารจดัการ เพื่อ
น าไปสูก่ารวจิยัจากงานประจ า ณ โรงแรมเวยีงอนิทร ์อ.เมอืง จ.เชยีงราย วนัที ่17 – 18  กนัยายน 2552 
 71. วทิยากรอบรมเรือ่ง สขุวทิยาและความปลอดภัยในการใชส้ารเคมทีางการเกษตรและการตรวจ
ความเสี่ยงในการใช้สารเคมทีางการเกษตร ส าหรบัเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจีใ่น อ.แมใ่จ จ.พะเยา  คณะ
เกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่16 – 17, 23 – 24 มกราคม 2553 
 72. วทิยากรเรื่อง การใช้สถติขิ ัน้สูงส าหรบัการวจิยั ส าหรบันักศกึษาปรญิญาโทสาขาการวจิยัและ
ประเมนิผลการศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย  16 - 17 กมุภาพนัธ ์2553 
  73. วทิยากร การจดัท าข้อสอบและการวพิากษ์ขอ้สอบ กลุ่มวชิาปญัหาสขุภาพ วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา 11 – 12 มนีาคม 2553 
 74. วทิยากรเรื่อง “การประเมนิผลการเรยีนรู้” ส าหรบัอาจารย์พี่เลี้ยงในโครงการพัฒนาศกัยภาพ
ด้านการสอนส าหรบัพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลแพร ่22 – 26 มนีาคม 2553 
  75. วทิยากรเรื่อง “การพฒันาแบบทดสอบวดัความรู้ทางการพยาบาลและการประเมนิผล
การศกึษา” ส าหรบัอาจารย์วทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก โรงแรมไพน์เฮริท์ รสีอร์ท จ.
ปทมุธานี 7 – 9 เมษายน 2553  



   76. วทิยากรเรื่อง “ความสมัพนัธข์องขอ้สอบกบัการวดัความรูร้ายวชิาการพยาบาล” ส าหรบั
อาจารย์วทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก โรงแรมไพน์เฮริท์ รสีอรท์ จ.ปทมุธานี 3 – 4 
พฤษภาคม 2553 
   77. วทิยากรเรื่อง “เทคนิคการน าเสนอผลงานวจิยั” ส าหรบับุคลากรสาธารณสขุ  โรงพยาบาล
สมเดจ็พระยุพราชเชยีงของ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 6 – 7 พฤษภาคม 2553 
 78.วทิยากรเรือ่ง “การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและการพจิารณาผลการเรยีนรู้”. 
ส าหรบัอาจารย์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  10 พฤษภาคม 2553 
  79. วทิยากรเรื่อง “การสอนเพื่อพัฒนาทกัษะการพยาบาลและการประเมนิผลการเรยีนรู้
ภาคปฏบิตัิ” ส าหรบัครพูี่เลี้ยงกลุ่มวชิาการพยาบาลครอบครวัและชุมชน วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา  17 พฤษภาคม 2553 
 80. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ อ.เวยีงเชยีงรุ้ง จ.เชยีงราย  ครัง้ที ่1 วนัที ่19 -20 พฤษภาคม 2553 
 81.วทิยากรเรือ่ง “การวเิคราะหป์ญัหาและพฤติกรรมสุขภาพ”  ส าหรบับุคลากรผู้รบัผิดชอบงานสุข
ศกึษา โรงพยาบาลพะเยา 24 มถิุนายน 2553 
  82. วทิยากรรายวชิา การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน ในหลกัสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้ 
สาขาศาสตรแ์ละศลิป์การสอนทางการพยาบาล ส าหรบัอาจารย์พยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยาและส านักพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวรพะเยา 2 หน่วยกติ เริม่ 27 มถิุนายน 2553 
 83. วทิยากรเรื่อง การวดัและประเมนิผลการศกึษาพยาบาลศาสตรแ์ละการสรา้งข้อสอบมาตรฐาน 
ส าหรบัอาจารย์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรงั วนัที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2553 
 84. วทิยากร การพฒันาข้อสอบวดัความรู้รวบยอดรายวชิาการพยาบาล” ส าหรบัอาจารย์วทิยาลยั
พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์สขุมุวทิ กรงุเทพ  2 – 6 สงิหาคม 2553 
  85. วทิยากรเสวนา สถานการณ์ด้านอาหารปลอดภยัในจงัหวดัพะเยา ณ ส านักงานสหกรณ์
การเกษตรเมอืงพะเยา จ ากดั 10 สงิหาคม 2553 
 
  86. วทิยากรอบรม เรือ่งหลักการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้และการสรา้งตารางวิเคราะห์
หลกัสตูร ในการอบรมเชงิปฏบิตัิการเพื่อพัฒนาศกัยภาพอาจารย์ใหม ่ของสถาบนัพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรต์ ปทุมธานี  17 – 20 สงิหาคม  2553 
 87. วทิยากรอบรมโครงการพัฒนาศกัยภาพด้านการวดัและประเมนิผลการศกึษา ส าหรบัอาจารย์ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีชยันาท ณ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ชยันาท 30 – 31 สงิหาคม 2553 
 88. วทิยากรเรื่อง “เทคนิคการสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า” ส าหรบับุคลากรสาธารณสขุ  
เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอปง จ.พะเยา ณ โรงแรมทคี การเ์ด้นท ์จ.เชยีงราย 16 กนัยายน 2553 



 89. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ อ.เวยีงเชยีงรุ้ง จ.เชยีงราย  ครัง้ที ่2 วนัที ่13 – 14 ตุลาคม 2553 
 90. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอพาน จ.เชยีงราย ครัง้ที ่3 ณ โรงแรมเชยีงรุง่ อ.พาน จ.เชยีงราย 
วนัที ่26 - 27 ตุลาคม 2553 
 91. วทิยากรวพิากษ์การน าเสนอผลงานวจิยั ในงานมหกรรมคุณภาพ ส าหรบับุคลากรสาธารณสขุ  
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชยีงของ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 3 พฤศจกิายน 2553 
 92. วทิยากรเรื่อง “การวจิยัเชงิคณุภาพทางการศกึษา” ส าหรบัศกึษานิเทศก ์ในโครงการพัฒนา
ระบบนิเทศแนวใหม ่กจิกรรมพัฒนาศกึษานิเทศกร์ะยะที ่3 กลุ่มเครอืขา่ยที ่ 16 เชยีงราย พะเยา แพร ่น่าน 
ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมอืง จ.พะเยา  16 – 17 พฤศจกิายน 2553 
 93. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย ครัง้ที ่1 ณ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบลเฉลมิพระเกยีรตดิอยตุง อ าเภอแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย วนัที ่9 – 10 กมุภาพนัธ ์2554 
  94. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอลอง จ.แพร ่ ครัง้ที ่1 ณ โรงพยาบาลลอง จ.แพร ่ วนัที ่15 – 16  
กมุภาพนัธ ์2554 
 95. วทิยากร ในโครงการอบรม “การพฒันาสมรรถภาพอาจารย์ด้านการวดัและประเมนิผลการ
เรยีนการสอน” ส าหรบัอาจารย์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชยีงใหม ่ ณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
เชยีงใหม ่ 21 -22 กมุภาพนัธ ์2554 
 96. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  โรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ อ.เวยีงเชยีงรุ้ง จ.เชยีงราย  ครัง้ที่ 3 วนัที ่ 2 – 3 มนีาคม 2554 
 97. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอป่าแดด จ.เชยีงราย ครัง้ที ่1 ณ ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอป่า
แดด จ.เชยีงราย วนัที ่ 5 – 6 มนีาคม 2554 
 98. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย ครัง้ที ่2 ณ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบลเทอดไทย อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย วนัที ่ 28 – 29 เมษายน 2554 
 99. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอป่าแดด จ.เชยีงราย ครัง้ที ่2 ณ ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอป่า
แดด จ.เชยีงราย วนัที ่ 19 – 20 พฤษภาคม 2554 
 100. วทิยากร “การสรา้งและพฒันาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา”  คณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 28 – 29 มถิุนายน 2554 



 101. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอปง  จ.พะเยา ครัง้ที ่1 ณ โรงพยาบาลปง จ.พะเยา วนัที ่ 30 
มถิุนายน –  1 กรกฎาคม  2554 
 102. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอลอง  จ.แพร ่ ครัง้ที ่2 ณ โรงพยาบาลลอง จ.แพร ่ วนัที ่ 7 – 8  
กรกฎาคม 2554 
 103. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย ครัง้ที ่3  ณ โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพต าบลสนัตคิรี ี อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย วนัที ่ 20 – 21 กรกฎาคม 2554 
 ผลงำนท่ีส ำเรจ็  
   งานวจิยัเรื่อง “วถิกีารดูแลรกัษากระดูกหกัของชนเผ่าอาขา่ บ้านอาขา่ป่ากล้วย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชยีงราย” ของนางนภาพร ราชวงศ ์โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา 
นวมนิทราชนิี ดอยตุง อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย ทีไ่ด้รบัรางวลัระดบัยอดเยี่ยมการประกวดการใชเ้ครือ่งมอื
วถิชีมุชน ประเภทการใชเ้ครื่องมอืวถิีชมุชนในการพัฒนางานประจ า ในงานมหกรรมสขุภาพชมุชน ครัง้ที ่2 
ทีอ่มิแพค็เมอืงทองธานี ในวนัที ่18-20 มกราคม 2555  
 และได้รบัคดัเลอืกใหน้ าเสนอด้วยปากเปล่า ในการประชมุพยาบาลแหง่ชาตคิรัง้ที ่14 ของสมาคม
พยาบาลแหง่ประเทศไทย 
 104. วทิยากร การพัฒนาขอ้สอบวดัความรู้รวบยอดรายวชิาการพยาบาล” ส าหรบัอาจารย์
วทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก โรงแรมไพน์เฮริส์ รสีอรท์ ปทมุธานี   27 – 29 กรกฎาคม 
2554 
 105. วทิยากรใหข้้อเสนอแนะผลงานและคดัเลือกผลงานวธิปีฏบิตัทิ ีเ่ป็นเลิศ (Best Practices) ของ
ศกึษานิเทศก์กลุ่มเครอืขา่ยเครอืขา่ยการนิเทศกลุ่มจงัหวดัเชยีงราย พะเยา แพร ่น่าน ณ โรงแรมอนิค า อ.
เมอืง จ.เชยีงราย 15 สงิหาคม 2554 
  106. วทิยากรการอบรมเยาวชนเพื่อการเรยีนรูป้ระชาธปิไตย ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้จงัหวดัพะเยา ณ วดัพระธาตุจอมทอง อ.เมอืง จ.พะเยา วนัที ่18 - 20 
สงิหาคม 2554 
 107. วทิยากร การพัฒนาขอ้สอบวดัความรู้รวบยอดรายวชิาการพยาบาล” ส าหรบัอาจารย์
วทิยาลยัพยาบาล ณ โรงแรมมณเฑยีร ถนนสุรวงศ ์กรงุเทพมหานคร  24 – 26  สงิหาคม 2554 
 108. วทิยากรใหข้้อเสนอแนะผลงานและคดัเลือกผลงานทีน่ าเสนอผลงานคุณภาพประจ าปี 2554 
ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชยีงของ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 11 กนัยายน  2554 



 109. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอปง  จ.พะเยา ครัง้ที ่2 ณ โรงพยาบาลปง จ.พะเยา วนัที ่ 28 – 
29 กนัยายน  2554 
 110. วทิยากรอบรมผู้ปกครองนักเรยีนในโครงการ “ใสใ่จบุตรหลานร่วมประสานการเรยีนรู”้ 
โรงเรยีนประกติเวชศกัดิ ์อ.นาน้อย จ.น่าน วนัที ่4 พฤศจกิายน 2554 
 111. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอปง  จ.พะเยา ครัง้ที ่3 ณ โรงพยาบาลปง จ.พะเยา วนัที ่ 22 – 
23 ธนัวาคม  2554 
 112. วทิยากรเรือ่ง “การประเมนิผลการเรยีนรู”้ ส าหรบัพยาบาลพี่เลี้ยงใน โครงการพัฒนา
ศกัยภาพด้านการสอนส าหรบัพยาบาลพี่เลี้ยง วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชยีงใหม ่6 – 10 กมุภาพนัธ ์
2554 
 113. วทิยากรอบรมในโครงการวดัและประเมนิผลการศกึษาทีม่คีณุภาพ ส าหรบัอาจารย์วทิยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพ ณ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 1 – 2 มนีาคม 2555 
 114. วทิยากร  “การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า : Routine to Research” ส าหรบับุคลากร
สาธารณสขุ  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอลอง  จ.แพร ่ครัง้ที ่3 ณ โรงพยาบาลลอง จ.แพร ่วนัที ่ 29 – 30 
มนีาคม 2555 
 115. วทิยากรอบรมในโครงการปรบัปรงุและพัฒนาแบบประเมนิตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ส าหรบั
อาจารย์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎรธ์านี ณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี 11 – 
12 เมษายน 2555 
 116. วทิยากร มหกรรมคณุภาพจากงานวจิยัสูง่านประจ า ส าหรบับุคลากรสาธารณสุข  เครอืขา่ย
บรกิารสขุภาพอ าเภอปง จ.พะเยา   ณ โรงพยาบาลปง จ.พะเยา วนัที ่ 16 พฤษภาคม 2555 
 117. วทิยาการ “เทคนิคการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรูภ้าคปฏบิตั”ิ ส าหรบัพยาบาลพี่เลี้ยง
ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล จ.พะเยา ณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 25 พฤษภาคม 
2555 
 118. วทิยากรกระบวนการเรื่อง ทกัษะชวีติและการป้องกนัแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ สถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมอืงพะเยา 21 มถิุนายน 2555 
 119. วทิยากรการอบรมเยาวชนเพื่อการเรยีนรูป้ระชาธปิไตย ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้จงัหวดัพะเยา ณ วดัพระธาตุจอมทอง อ.เมอืง จ.พะเยา วนัที ่13 – 15 
กรกฎาคม 2555 
 120. วทิยาการ “เทคนิคการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรูภ้าคปฏบิตัิ” ส าหรบัพยาบาลพี่เลี้ยง
ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล โรงพยาบาลชมุชน โรงพยาบาลทัว่ไป ใน จ.เชยีงราย และ จ.พะเยา ใน 
โครงการพฒันาศกัยภาพด้านการสอนส าหรบัพยาบาลพี่เลี้ยง   



ณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 18 – 20 กรกฎาคม  2555 
 121. วทิยากร มหกรรมคณุภาพจากงานวจิยัสูง่านประจ า ส าหรบับุคลากรสาธารณสุข  
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชยีงของ ณ  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชยีงของ จ.เชยีงราย วนัที ่  18 
– 19 สงิหาคม 2555 
 122. วทิยากร "หลักการวดัและประเมนิการเรยีนรูภ้าคปฏบิตั"ิ โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ด้านเวชระเบยีนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในหน่วยบรกิารสาธารณสขุ วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทย์
และสาธารณสขุ กาญจนาภเิษก  ณ โรงแรมแกรนด์ เดอวลิล์ วงับูรพา กรงุเทพมหานคร 12 - 14 
พฤศจกิายน 2555 
 123. วทิยากร "หลักการพจิารณาคุณภาพขอ้สอบและการสรา้งขอ้สอบวดัความรูร้วบยอด (Exit 
Exam) " โครงการพฒันาขอ้สอบวดัความรูข้ ัน้รวบยอดทางการพยาบาล ปีการศกึษา 2555 ส าหรบัอาจารย์
วทิยาลยัเครอืขา่ยภาคเหนือ ณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 28 – 30 พฤศจกิายน 2555 
 124.วทิยากร "หลักการวดัและประเมนิการเรยีนรูภ้าคปฏบิตั"ิ โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์พี่
เลี้ยงในแหล่งฝึก วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทย์และสาธารณสขุ กาญจนาภเิษก  ณ โรงแรมเคยู โฮม 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน กรุงเทพมหานคร 13 – 14 ธนัวาคม 2555 
 125. วทิยากรเรือ่ง การพัฒนาอาจารย์ด้านแนวทางการบรหิารการสอบรวบยอดของนักศกึษา
พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ณ หอ้งประชมุ 4703 สถาบนัพระบรมราชชนก ส านักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ 6 – 8 มกราคม 2556 
 126. วทิยากรเรือ่ง การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ส าหรบัอาจารย์คณะสหเวช
ศาสตร ์ณ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 19 มกราคม 2556 
 127. วทิยากรเรือ่งเทคนิคการท าแบบทดสอบ ส าหรบันักศกึษาพยาบาลศาสตรช์ัน้ปีที ่4 วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง 20 กมุภาพนัธ ์2556 
 128. วทิยากรเรือ่ง การพิจารณาแบบทดสอบเพื่อวนิิจฉัยจดุบกพร่องการเรยีนรูข้องผู้เรยีน ส าหรบั
อาจารย์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี ณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี 22 
กมุภาพนัธ ์2556 
 129. วทิยากรเรือ่ง การพิจารณาแบบทดสอบเพื่อวนิิจฉัยจดุบกพร่องการเรยีนรูข้องผู้เรยีน ส าหรบั
อาจารย์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุร ีณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุร ี27 – 28 
กมุภาพนัธ ์2556 
 130. วทิยากรเรือ่งเทคนิคการท าแบบทดสอบ ส าหรบันักศกึษาพยาบาลศาสตรช์ัน้ปีที ่4 วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี เชยีงใหม ่ 4 มนีาคม 2556 
 131. วทิยากรเรือ่งเทคนิคการท าแบบทดสอบ ส าหรบันักศกึษาพยาบาลศาสตรช์ัน้ปีที ่4 วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช 6 – 7 มนีาคม 2556 
 



อำจำรยพิ์เศษ 
  1.ระดบัปรญิญาเอก สาขาการศกึษาและการพัฒนาสงัคม มหาวทิยาลยัราชภัฎเชยีงราย รายวชิา
สมัมนาการวจิยัทางการศกึษาและการพฒันาสงัคม 
  2. ระดบัปรญิญาโท 
   2.1 สอนรายวชิาระเบยีบวธิวีจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรข์ ัน้สูง ส าหรบันักศกึษาปรญิญาโทสาขา
การวจิยัและประเมนิผลการศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฎเชยีงราย 
    2.2 สอนรายวชิาระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ส าหรบันักศกึษาปรญิญาตรแีละ
ปรญิญาโท วชิาเอกรฐัประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย  
   2.3 สอนรายวชิาการวจิยัทางธุรกจิ ส าหรบันักศกึษาปรญิญาโทสาขาการจดัการทัว่ไป คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย 
   2.4 สอนรายวชิาระเบยีบวธิวีจิยั ส าหรบันักศกึษาปรญิญาโทสาขายุทธศาสตรก์ารพัฒนา คณะ
สงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภัฎเชยีงราย 
   2.5 สอนรายวชิาสถติแิละการวจิยัเบื้องต้น ส าหรบันักศกึษาปรญิญาตรวีชิาเอกการ
บรหิารธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย. 
กรรมกำรวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 
 1. ประธานและกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ นักศกึษาปรญิญาโทสาขาการวจิยัและประเมนิผล
การศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย (ประธานกรรมการ 4 คน ส าเรจ็การศกึษาแล้ว, 
กรรมการ 3 คน ส าเรจ็การศกึษาแล้ว 2 คน) 
  2. ประธานควบคุมการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศกึษาปริญญาโทสาขาการจดัการทัว่ไป คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย (ประธานกรรมการ 5 คน ส าเรจ็การศกึษาแล้ว 4 คน) 
  3. กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ นักศึกษาปรญิญาเอก สาขาการศึกษากับการพัฒนาสงัคม 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย  
  4. กรรมการสอบวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระ  
  4.1 นักศกึษาปรญิญาเอก สาขาการศกึษากบัการพัฒนาสงัคม มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 
(วทิยานิพนธ)์ 
   4.2 นักศกึษาปรญิญาโท 
    -สาขาการวจิยัและประเมนิผลการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 
(วทิยานิพนธ)์ 
    -สาขารฐัประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย (การศกึษา
คน้ควา้อสิระ) 
    -สาขาการจดัการทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย  (การศกึษา
คน้ควา้อสิระ) 



 5. กรรมการควบคุมและสอบวทิยานิพนธ์  นักศกึษาปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัพะเยา 
 
งำนบริกำรทำงกำรศึกษำและสงัคม 
  1.คณะด าเนินการผลติและรวบรวมบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนของ สถาบนัพระบรมราชชนก ปี 
พ.ศ. 2539 - 2540 
   2.คณะท างานตดิตามและประเมนิผลโครงการพัฒนาจงัหวดั (กพจ.) จงัหวดัพะเยา  (2542) 
  3.คณะกรรมการวจิยัวทิยาลยัพยาบาลเครอืขา่ยภาคเหนือ (2541-2543)  
  4.รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาเครอืขา่ยการสง่เสรมิสวสัดภิาพเดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
คนพกิารและผู้สงูอายุ จงัหวดัพะเยา (2549) 
  5.ทีป่รกึษาคณะท างานขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันาสงัคมและมนุษย์ จงัหวดัพะเยา (2549 - ) 
 6. คณะอนุกรรมการเฝ้าระวงัและเตอืนภยัทางสงัคมจงัหวดัพะเยา (2550 - ) 
 7. คณะกรรมการเครอืขา่ยบรหิารการวจิยัภาคเหนือตอนบน ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) (2551 - 2553)  
 8. คณะท างานโครงการจดัท าต้นแบบ (Model) น ารอ่งของการบรหิารและขบัเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ(พ.ศ.2551 – 2553) สูก่ารปฏบิตัแิบบมสี่วนรว่มในจงัหวดัน ารอ่งและระดบั
ทอ้งถิน่ : ภาคเหนือ, เครอืขา่ยบรหิารการวจิยัภาคเหนือตอนบน (2551 - 2553) ส านกังานคณะกรรมการ
การวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 
 9.คณะท างานพฒันาข้อสอบวดัความรู้ความสามารถทางการพยาบาลขัน้รวบยอด ของสถาบนัพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ 
รำงวลัท่ีได้รบั 
  1. ทนุพระราชทาน “ทนุภูมพิล” ประเภทผลงานวทิยานิพนธด์เีด่น พ.ศ.2537 
  2. การน าเสนอผลงานวจิยัของอาจารย์สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ.2540  
 3. รางวลัที ่3 ในการน าเสนอผลงานวิจยัในการประชมุวชิาการระดบัชาตขิองวทิยาลยัเครอืขา่ย
ภาค กลาง 2550 
 4. รางวลัอาจารย์ดเีด่น ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2551 
 5. รางวลัอาจารย์ดเีด่น ด้านการบรกิารวชิาการต่อสงัคมและชมุชน ของวทิยาลยัเครอืขา่ย
ภาคเหนือ สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ปี 2555  
 
ผลงำนเด่น 
 1.ทีป่รกึษาโครงการฝึกภาคปฏบิตัิรายวชิาการพยาบาลครอบครวัและชมุชน1 จากการวจิยัเรือ่ง 
“กำรพฒันำรูปแบบกำรสอนภำคปฏิบติัรำยวิชำกำรพยำบำลครอบครวัและชุมชน1 ด้วย กำรใช้



กระบวนกำรวิจยัส ำหรบันักศึกษำพยำบำล”  ได้ผลงานการผลตินวตักรรมการพยาบาลเรือ่ง “มหศัจรรย์
พลงังำนกลผจญข้อเส่ือม”  ผลงานนักศกึษาได้รบัรางวลัชนะเลศิระดบัชาต ิ ประเภทนวตักรรมการ
พยาบาล (จากผลงานของนักศกึษาพยาบาล 72 สถาบนัการศกึษาพยาบาลทัว่ประเทศ) ได้รบัพระราชทาน
รางวลัจากพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาธนิัดดามาตุ ในการประชมุพยาบาลแห่งชาติ
ครัง้ที ่13 วนัที ่5 พฤศจกิายน 2550 (ผลงานนักศกึษาฉบบัแรกของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา) 
 ผลงานนักศกึษาได้รบัเชญิจากรายการเยาวชนคนเกง่ ไปออกรายการที่สถานีวทิยุโทรทศัน์ชอ่ง 7 
ในรายการเยาวชนคนเก่ง เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2550 
  2. ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ของนายวรีตัน์  สานุมติร นักศกึษาปรญิญาโทสาขาการวจิยัและการ
ประเมนิผลการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย เรือ่ง “กำรประเมินสภำพกำรวดัและประเมินผล
กำรศึกษำในโรงเรียนสงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเชียงรำย เขต 2 ด้วยกำรประเมินในยุคท่ี 
4” ผลงานนักศกึษาได้รบัการคดัเลือกใหเ้ป็นผลงานคดัสรรดเีด่นระดบัชาต ิของสมาคมนักวจิยัสงัคมศาสตร ์
และได้น าเสนอผลการวจิยัที ่คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ผลงานนักศกึษาฉบบัแรกของ
มหาวทิยาลยัราชภัฎเชยีงราย) 
สมำคมวิชำกำรและวิชำชีพท่ีเป็นสมำชิก   
   1. สภาการพยาบาล เลขที่สมาชกิ 1183  เลขทีใ่บอนุญาต 4511088412 
   2. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เลขทีส่มาชกิ 22924 
   3. สมาคมศษิย์เกา่พยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ 
    4. สมาคมศษิย์เกา่ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
  5. สมาคมพยาบาลอาชวีอนามยัแหง่ประเทศไทย 
  6. สมาคมนักวจิยั ในความอปุถมัภ์ของส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)  
สนำมกำรวิจยั 

1. การวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
2. การวจิยัเชงิประเมนิ 
3. การวจิยัและพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
4. การวจิยัเชงิปฏบิตัิการ/เชงิปฏบิตัิการแบบมสีว่นรว่ม 
5. การวจิยัในชมุชน 
6. การสรา้งงานวจิยัจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 

 
 

 
 
 



๙. ชื่อ  นางหทัยรัตน์  บรรณากิจ 
วันเดือนปีเกิด   23 มีนาคม 2509 
ที่อยู่ปัจจุบัน  111 หมู่ 1  ต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  
ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ 
สถานที่ท างาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  อ าเมือง  จังหวัดพะเยา 56000 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
วันที่บรรจุ  3  เมษายน  2532 
ประสบการณ์การท างาน 
ด้านการบริการ 

- หัวหน้างานบริการวิชาการ 
- หัวหน้างานการสอน 
- ผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
- ปัจจุบัน หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

ด้านการบริการวิชาการ 
- วิทยากรอบรมการดูแลเด็ก แก่ผู้ดูและศูนย์เด็ก 
- วิทยากรการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 
- Facilitator โครงการ อบรมผู้บริการสาธารณสุขระดับต้น 
- Facilitator โครงการ ผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 

ด้านการวิจัย 
- ความรู้ และ การปฏิบัติในการดูแลเด็กที่มารดาติดเชื้อ เอชไอวี ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็ก อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 
- ติดตามตามพฤติกรรมของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๑๐. ชื่อ  นางบัวบาน  ยะนา 
วันเดือนปีเกิด   19 พฤษภาคม  2507 
ที่อยู่ปัจจุบัน  62  หมู่ 8 ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000  
ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ 
สถานที่ท างาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  อ าเมือง  จังหวัดพะเยา 56000 
วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
วันที่บรรจุ  1  เมษายน  2530 
ประสบการณ์การท างาน 

1. วิทยากรให้ค าปรึกษา ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดพะเยา 
2. วิทยากรให้ค าปรึกษากลุ่ม เรือนจ า จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑. ชื่อ  นางสาวนันทิกา  อนันตชัยพัทธนา 
วันเดือนปีเกิด   ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๓๑๒ หมู่ ๑๑  ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ 
สถานที่ท างาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  อ าเมือง  จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
วันที่บรรจุ  ๑  เมษายน  ๒๕๔๕ 
ประสบการณ์การท างาน 
      ๑. วิทยากรเกี่ยวกับสุขภาพจิต ให้กับเรือนจ าจังหวัดพะเยา ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน 
      ๒. วิทยากรส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓ 
      ๓. วิทยากรจิตวิทยาวัยรุ่น  ให้กับโรงเรียนบ้านจ าไก่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
      ๔.  วิทยากรโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
      ๕. คณะกรรมการสอบวัดความรู้ ความสามารถทางการพยาบาล ขั้นรวบยอดวิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย
ภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน 
      ๖. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะสารเสพติดจังหวัดพะเยา ๒๕๕๐-ปัจจุบัน 
      ๗. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ศาลากลางจังหวัดพะเยา ๒๕๕๐ 
      ๘. คณะกรรมการศูนย์สุขภาพจิตศึกษา ร่วมกับเรือนจ าจังหวัดพะเยา ๒๕๕๔-ปัจจุบัน 
      ๙. คณะกรรมการศูนย์สุขภาพจิตศึกษา ร่วมกับเรือนจ าจังหวัดพะเยา 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 ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน 
      ๑๔. อาจารย์ประจ าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕ และ พ.ศ. 
๒๕๕๐-ปัจจุบัน 
      ๑๕. อาจารย์งานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 
      ๑๖. หัวหน้างานงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓- ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒. ชื่อ  นางสาวพรพิมล  อรุณรุ่งโรจน์ 
วันเดือนปีเกิด   28 ตุลาคม 2498 
ที่อยู่ปัจจุบัน  419  หมู่ 8  ถนน AH2   ต าบลเมืองพาน  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  57120 
ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ 
สถานที่ท างาน   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  อ าเมือง  จังหวัดพะเยา 56000 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 ประกาศนียบัตร  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
วันที่บรรจุ  1  กันยายน  2525 
ประสบการณ์การท างาน 
 2522 – 2523 พยาบาลประจ าการ 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. ช่ือ  นางวลัลภา   แก้วศรีเวียง 

วนัเดือนปีเกดิ  ๑๙  เมษายน  ๒๕๐๔ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  ๔๑  ถ.ท่ากว๊าน อ.เมือง  จ.พะเยา 
ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ปฏิบัติงานต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบริหาร  
สถานที่ท างาน   วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

วฒุิการศกึษา  ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บณัฑิต   สาขาการจัดการทัว่ไป   สถาบนัราชภฎัเชียงราย 
วนัท่ีบรรจุ   ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๒๕ 

ประสบการณ์การท างาน 
                          ๑.  หัวหนา้งานการเงิน – บญัชี   วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
                          ๒.  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

                          ๓.  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ปี ๒๕๕๕-ปัจจุบนั 
                   ๔.  คณะกรรมการวิทยาลยัและผูช่้วยเลขานุการ 

                          ๕.  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัและผูช่้วยเลขานุการ  
 
 

 
 
 
 

 


