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ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานสายวิชาการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 กรกฎาคม  2564 

ล าดับ ชื่อพนักงานสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
1. นางสาวปะราลี โอภาสนันท ์ -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่  9 -11 มิ.ย.2563 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา”ร่าง”ข้อเสนอนโยบายเร่ือง Curriculum Design  for Future Nurses and Health System” ใน
วันที่  19 -20 ก.ค.2563 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าโครงการส าคัญประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2565ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยทุธศาสตร์ของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในก ากับและสงักัด ในวันที่  31 ก.ค.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-การประชุมวชิาการ เร่ือง การศึกษาพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข ในวันที่ 29 มี.ค.2564 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
-ประชุมวชิาการ เร่ือง การใช้ยาในผู้สูงอายุ จากแนวปฏิบัตสิู่การใช้จริง Update in Internal Medicine from Guideline to 
Practice  ในวันที่ 29 – 30 พ.ค.2564 
-ประชุมโครงการรับรองมาตรฐานวชิาชีพเพื่อการสอนและสนบัสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ ในวันที่ 11 มิ.ย. 2564 

2. นางสาวแสงเดือน  พรมแก้วงาม -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง  ในวันที่ 9 – 11  มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 
 

3. นางสาวสุทธิดา  พงษ์พนัธ์งาม -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่  9 – 13 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
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ล าดับ ชื่อพนักงานสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้น Faculty  
practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

4. นางวิมลทิพย์ พวงเข้ม -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่ 9 – 13 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

5. นางสาวแววดาว  ค าเขียว -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์    ในวันที่ 9 – 13 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

6. นางสาวรัทยา  กุลนธิิชัย -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์    ในวันที่ 9 – 13 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-ประชุมวชิาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6  ในวนัที่ 27 พ.ย.2563 
อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
-อบรม TQA Criteria รุ่น 7  ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 
 
 

7. นางวิยะดา   รัตนสุวรรณ -อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสตูร ตามเกณฑ์ AUN QA  ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
-อบรม TQA Criteria รุ่น 7  ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 
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ล าดับ ชื่อพนักงานสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
8. นางสาวเกษร  เกตุชู  -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์   ในวันที่ 9 – 13 มิ.ย. 

2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education Backward  Curriculum Design”  ในวันที่ 17  มิ.ย.2564 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

9. นางวไิลพร  กาเชยีงราย อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์   ในวันที่ 9 – 13 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 
 

10. นางสาวลินยา  เทสมุทร  -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่ 9 – 13 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมระยะสั้น เร่ือง การเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผูป้่วยวิกฤติ”  ในวันที่ 19 – 23 เม.ย.2564 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

11. นางพรสวรรค์   คิดค้า -อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-ประชุมวชิาการ เร่ือง การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล เร่ือง 
การพัฒนาสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ  ในวันที่ 13 มี.ค.2564 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
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ล าดับ ชื่อพนักงานสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
12. ดร.พัชรินทร์   สังวาลย ์ -อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 

ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ” ในวนัที่ 16 – 20  พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

13 นายธรรมวิทย์    ราญรอน -อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

14. นางสาวแสงเดือน  วงศ์ใหญ่ -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์ ในวนัที่ 9 – 11 มิ.ย.2564 
-ประชุมสัมมนาวิชาการ เร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6  ในวันที่ 10 – 11 ก.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” ในวันที่ 26  ต.ค.
2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

15. นายวฒุิชัย   ไชยรนิค า -อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
 

16. นางนภาพร  เอ่ียมละออ -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง  ในวันที่  9 - 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ในวนัที่ 16 – 20 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
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ล าดับ ชื่อพนักงานสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
17. นางสาวปาณสิรา  หลีค้วน -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์    ในวันที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 

-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

18. นายพิทักษพ์งศ์ ปนัต๊ะ -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

  -อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
19. นางสาวพรธรรมรส โพธ ิ -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์    ในวันที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 

-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-การประชุมวชิาการประจ าปี 2563 เร่ือง “วิถีใหม่ในการดูแลปริก าเนิด(New Normal in Perinatal Care”  ในวันที่ 19 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

20. นางสาวณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์    ในวันที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชวีติเด็กขั้นสูง(PALS)    ในวันที่ 14 – 15 ก.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

21. นางสาวนิตยา  พรมกันทา -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
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ล าดับ ชื่อพนักงานสายวิชาการ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

22. นางสาวพรรณพิมล  สุขวงษ ์ -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์    ในวันที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
-อบรม TQA Criteria รุ่น 7  ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 
-การประชุมเพื่อพัฒนา(รา่ง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย เร่ือง การจัดการศึกษาที่ชุมชนมสี่วนร่วมเปน็เจ้าของ  ในวันที่ 29 – 30 ก.ค.2564 

23. นางสาวดาว  เวียงค า -อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์ ในวนัที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

24. 
 

นายจฑุาพงศ์ เตชะสบื 
 

อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
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ล าดับ 
ชื่อพนักงานสาย

วิชาการ 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

25. นางจฑุามาศ  
 ผลมาก 

-อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชวีติเด็กขั้นสูง(PALS) ในวันที่ 14 – 15  ก.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  ในวนัที่  16 – 20  พ.ย.2563   
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
-อบรมหลักสูตร เรื่อง “Outcome-Based Education Backward  Curriculum Design” ในวันที่  17 – 18 มิ.ย.2564 

26. นางสาวพิมพ์ใจ  
ลังการ์พินธุ ์

-อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนอยา่งเป็นระบบ”ในวันที่ 16 – 20 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

27. นางสาวเนตร
นภา  ขวัญยืน 

-อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-การประชุมวชิาการประจ าปี 2563 เร่ือง “วิถีใหม่ในการดูแลปริก าเนิด(New Normal in Perinatal Care”ในวันที่ 19 พ.ย.2563 
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ล าดับ ชื่อพนักงานสาย
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

  -อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
28 ดร.กฤติพิชญ์   

ฐิติพิชญานันท ์
-การประชุมวชิาการประจ าปี 2563 เร่ือง “วิถีใหม่ในการดูแลปริก าเนิด(New Normal in Perinatal Care”ในวันที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-การบริหารสู่ความเปน็เลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาตปิระจ าปี 2564 “QA Training Program 2021” TQA Criteria ในวันที่ 24 – 26 
มี.ค.2564 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

29. นางทพัพ์ขวัญ  
ศรีรัตยาวงค์ 

-อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

30. นางสาวพชัรินทร์   
ไชยบาล 

-"อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R และวิจัยชัน้เรียน" วันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ การพฒันาทักษะการคิดเชิงออกแบบส าหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและให้ค าปรึกษาแก่นสิิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
พะเยา วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 
-ประชุมวชิาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 3 การประชุมเชงิปฏิบตัิการเพื่อพัฒนา "ร่าง" ข้อเสนอเชิงนโยบาย เร่ือง 
การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 
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ล าดับ ชื่อพนักงานสาย
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

  -อบรมการจัดท าหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา วนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 
-อบรมการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ หัวข้อการก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
-อบรมทบทวนผู้ประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 
1 กุมภาพันธ์ 2564 
-โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ เร่ือง วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุคสอนออนไลน์  
วันที่ 22 มกราคม 2564 
-ประชุมวชิาการเร่ืองการศึกษาพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดา้นการสาธารณสุข  ณ สภาการพยาบาล วนัที่  29 มีนาคม 2564 
-อบรม โครงการ สนับสนนุอาจารย์จัดท าผลงานวชิาการและสือ่การสอนในหัวข้อ 
"การผลิตหนังสือต าราทางการพยาบาล เพื่อขอต าแหน่งวิชาการ" วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
-โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

31. นางสาวศุภ
ลักษณ์   อยู่ยอด 

- อบรม RDM The Series เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะ ซีรี่ย์ โปรแกรมที่ 1 เทคนิคการขอทุนจากหน่วยบริหารจัดการทุน บพท. (PMU-A) วันที่ 11 
มิถุนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ จดัโดยกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลยัพะเยา  
- อบรม RDM The Series เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะ ซีรี่ย์  หัวข้อ เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 23 มิถุนายน 
2563 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
- อบรม RDM The Series เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะ ซีรี่ย์  หัวข้อ เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 14 กรกฎาคม  2563 
ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
- อบรม RDM The Series เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะ ซีรี่ย์ โปรแกรมที่ 7 เทคนิคการขอทุนจากสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 29 
กรกฎาคม  2563 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยกองบริหารการวิจยั มหาวิทยาลัยพะเยา 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "R2R และวิจัยชัน้เรียน" วันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท จ.เชียงราย จัดโดย คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
- อบรมโครงการจัดการความรู้ดา้นการวิจัย กิจกรรมที่ 1 Proposal camp วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 
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ณ ห้องประชุมไร่ภูกลองฮลิล์ จงัหวัดพะเยา จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
- ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารวิจัยเชิงพื้นที่ "เปลี่ยนโครงรา่งให้เป็นทุน" วันที่ 21-22 กันยายน 2563  ณ โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย จัด
โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยพะเยา 
-- อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรม "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนานักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ" ผา่นระบบ
ออนไลน์ Microsoft teams วนัที่ 30-31 พฤษภาคม 2564 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ ในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563  
ประชุมวชิาการพยาบาลศาสตรศ์ึกษาแห่งชาติครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา "ร่าง" ข้อเสนอเชิงนโยบาย เร่ือง การ
จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสงัคมปกติวถิีใหม่ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ สภาการพยาบาล จัดโดย สภาการ
พยาบาล 
 
-อบรมโครงการ สนับสนนุอาจารย์จัดท าผลงานวิชาการและสื่อการสอนในหัวข้อ "การผลิตหนังสือต าราทางการพยาบาล เพื่อขอต าแหน่งวิชาการ" 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
- อบรมโครงการเสวนาให้ความรู้การขอก าหนต าแหน่งทางวชิาการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (online) จดัโดย มหาวทิยาลัยพะเยา 
- อบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบส าหรับอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
(Train the Trainer) วนัที่ 16 มิถุนายน 2564 (online) จัดโดย มหาวิทยาลัยพะเยา 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
- อบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวชิาชีพ หัวข้อ "การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม" ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 (online) 
จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
- การประชุมวชิาการเร่ือง Update Pediatric Nursing in 2021 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 (online) จัดโดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
-อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชวีิตขั้นสงูในเด็ก (PALS Provider Course) ในวันที่ 14 – 15 ก.ย.2563 ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการ
แพทย์ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จัดโดย คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์
โรคหัวใจในพระบรมราชปูถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ 
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32  
นางสาวเกศินี    
อ่ิมแมน 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชวีติเด็กขั้นสูง(PALS)  ในวันที่ 14 – 15 ก.ย.2563 
 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” ในวันที่  26 ก.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

33. ผศ.ดร.ชลลดา  
ไชยกุลวฒันา 

-ประชุมวชิาการวทิยาลัยแพทยศาสตร์ศึกษาและสาธารณสุขคร้ังที่ 9 ในวันที่ 29 ส.ค.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเรี่อง “เสริมพลังและสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่” ในวันที่  14  พ.ย.
2563 

34. นางสาววชัรา
ภรณ์ ศรีเรือน 

-อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ระบบออนไลน์  ในวนัที่ 9 – 11 มิ.ย.2563 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 

35. ผศ.ดร.ศศินันท์  
พันธ์สุวรรณ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ” ในวนัที่ 16 – 20  พ.ย.2563  
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  
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36. ผศ.ดร.ชณิตา  
ประดิษฐ์สถาพร 

-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 

37. นางวิมลมาศ   
จันทร์เชื้อ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

38. นายธรรมวิทย์  
ราญรอน 

-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสรา้งขอ้สอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
ในวันที่ 5 – 6 พ.ย.2563 
-อบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty  practice วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 


