
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง  

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 15 ราย ดังน้ี 

  

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ปี พ.ศ. สาขาวิชาที่ลาศกึษาต่อ/อบรม สถาบันที่ลาศกึษาต่อ/อบรม ระยะเวลาลาศึกษาต่อ 

1 นางสาววราพิชญ์ ม่วงเส็ง 2562 ผกึอบรมวิสัญญพียาบาล  

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (โดย ราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทย์แห่ง

ประเทศไทย) 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 

2 นางสาวสุภาพร หงษค์อย 2562 ฝกึอบรมการพยาบาลผู้ปว่ยโรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 ธ.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2563 

3 นายเบญญา นิพิธคุณ 2563 ฝกึอบรมการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤต (ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ) รุ่นที่ 14 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ก.พ. 2563 - 24 พ.ค. 2563 

4 นางสาวจตุพร จันทร์วงศ์ 2563 ผกึอบรมวิสัญญพียาบาล 

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (โดย ราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทย์แห่ง

ประเทศไทย) 1 ต.ต. 2563- 30 ก.ย. 2564 

5 นางสาวนริศรา แซคู่ 2563 ผกึอบรมวิสัญญพียาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี (โดย ราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทย์

แห่งประเทศไทย) 1 ต.ต. 2563- 30 ก.ย. 2564 

6 นางสาวกนกวรรณ เบ็ญชา 2564 ฝกึอบรมพยาบาลผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 9 สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 1) 1 ก.พ. 2564 - 28 พ.ค. 2564 

(คร้ังท่ี 1) 

2) 19 ก.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2654 

(คร้ังท่ี 2) 

7 นางธัญลักษณ์ เคร่ืองสกุล 2564 ฝกึอบรมการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤต (ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ) รุ่นที่ 15 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ก.พ. 64 - 21 พ.ค. 64 

8 นางวิไลรัตน์  ปงิเมือง 2564 ฝกึอบรมการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ก.พ. 2564 - 30 พ.ค. 2564 

9 นางสาวภัทราพร กันหา 2564 ฝกึอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 ม.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564 

10 นางสาวอมิตา เทพาชุมภู 2564 ฝกึอบรมวิสัญญพียาบาล ราชวิสัญญพียาบาลแพทย์แห่งประเทศไทย (โรงพยาบาลนครพิงค)์ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 

11 นางสาวจารุพักตร์ กงเรือ 2564 

ฝกึอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยา

เซลล์เม็ดเลือด  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64 

12 นางสาววาธณิี มุ่งเจริญ 2565 

ฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผัป้ว่ยวิกฤต (ผูใ้หญ่

และผูสู้งอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ก.พ. - 3 มิ.ย. 65 

13 นางสาวนิลวรรณ แสนศรี 2565 

ฝกึอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผัป้ว่ยวิกฤต (ผูใ้หญ่

และผูสู้งอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ก.พ. - 3 มิ.ย. 65 

14 นายพยนต ์ ดวงทิพย์ 2565 ฝกึอบรมการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มี.ค. 65 -17 ก.ค. 65 

15 นางสาวสุพัตรา อุดค า 2564 ฝกึอบรมการพยาบาลโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี  17 พ.ค. - 2 ก.ย. 65 



โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกาต่อระดับบัณฑิตศกึษา จ านวน 4 ราย ดังน้ี 

 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ศกึษาต่อ ปี 

พ.ศ. 
สาขาวิชาท่ีลาศึกษาต่อ/อบรม สถาบันท่ีลาศึกษาต่อ/อบรม 

รวม

ระยะเวลา ในระดับ 

1 แพทยห์ญงิเบญจพร   ศรีสันติธรรม -  2561 ตจวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 ป ี

2 นายพชิญุตม ์ รัตนธัญพัทธ ์ ปรญิญาโท 2564 หลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ป ี

3 นางสาวขวญัหทัย แสวงงาม ปรญิญาโท 2564 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และ

ผู้สูงอายุ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2 ป ี

4 นายวรัญชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ปรญิญาโท 2564 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ทางสขุภาพ  คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 2 ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

โครงการอบรมเพ่ือเพิม่พูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการท างาน 

 



 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


