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คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดท ารายงานประจ าปีฉบับนีเ้พื่อรายงานผล

การด าเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์  โดยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕6 ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕7 ในการรายงานการด าเนินงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานด้านนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  รายงาน

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน และผลงานเด่นในรอบปีที่

ผา่นมา 

 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลการด าเนินงาน ดังปรากฏในเอกสารเล่มนี้  ทั้งนี้ความส าเร็จโดยสมบูรณ์ของภารกิจต่างๆ 

เกิดจากความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการท างานที่มีระบบอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ เพื่อน าพาคณะฯ ไปสู่จุดมุ่งหมาย ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า  “คณะพยาบาลศาสตร์ เป็น

สถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันน าในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการ

วิชาการแกส่ังคม มีการบรหิารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”   

 

 

 

 

 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 



 

 ข 

สารบัญ  

 หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ข้อมูลพื้นฐาน  

- ประวัติความเป็นมา  1 

- ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พนัธกจิ วัตถุประสงค์ 2 

- โครงสรา้งองคก์ร  8 

- โครงสรา้งการบรหิาร 9 

- คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 10 

- คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 11 

- ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์  12 

ผลการด าเนินงาน  

- ผลการด าเนนิงานดา้นการบรหิาร 

- ผลการด าเนนิงานดา้นงบประมาณ 

13 

18 

- ผลการด าเนนิงานดา้นการจดัการศึกษา 

- ผลการด าเนนิงานดา้นการวิจยั 

20 

23 

- ผลการด าเนนิงานดา้นการบรกิารวชิาการแกชุ่มชน 27 

- ผลการด าเนนิงานดา้นการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 29 

- ผลการด าเนนิงานดา้นความรว่มมือกับตา่งประเทศ 30 

ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  

-   อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาดีเด่น 32 
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โดยด ำริของรัฐบำลเมื่อ พ.ศ. 2484            ได้

มีนโยบำยให้มีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค  

แต่ได้เกิดสงครำมโลก ครั้งที่ 2 ขึ้น กำรด ำเนินงำนจึง

ชะงักลง ต่อมำในปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบและอนุมัติ ในหลักกำรให้ตั้ง  “โรงเรียน

แพทย์” ที่จังหวัดเชียงใหม่  ตำมที่มหำวิทยำลัย

แพทยศำสตร์และกระทรวงสำธำรณสุขเสนอและให้

จัดตั้ง“โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย” ขึ้น

พรอ้มกัน 

พ.ศ.2502 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง

คณะแพทยศำสตร์ เ ชียง ใหม่  ในมหำวิทยำลัย

แพทยศำสตร์ และให้โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และ

อนำมัยเป็นแผนกวิชำด้ำนกำรพยำบำลเรียกชื่อว่ำ 

“แผนกพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย” เริ่มต้นเปิด

สอนหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ในปี 

พ.ศ.2503 หลักสูตรอนุปริญญำพยำบำลและอนำมัย

ในปี พ.ศ. 2504 และหลักสูตรประกำศนียบัตร      

ผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2507 

พ.ศ. 2508 เมื่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ได้รับอนุมัติจัดตั้งและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษำ 

คณะแพทยศำสตร์ เ ชี ย ง ใหม่ ได้ ย้ ำ ยมำสั งกั ด

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ แผนกพยำบำลผดุงครรภ์และ

อนำมัย จึงมีฐำนะเป็นแผนกวิชำหนึ่งของคณะ

แพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

 

พ.ศ. 2509  ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญำตรีในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (พยำบำล) 

ในปี พ.ศ. 2511 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจำกแผนกวชิำ เป็นภำควิชำกำรพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย และ

คณะกรรมกำรบริหำรสภำกำรศึกษำแห่งชำติมีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยำบำลศำสตร์ ในสังกัด

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ.2515 มีกำรแบ่งกำรบริหำรงำน ประกอบด้วย 8 

ภำควชิำ และส ำนักงำนเลขำนุกำร  

ความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
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พ.ศ. 2551 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเป็น

มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ เมื่อวันที่  6 มีนำคม 2551 และตำมประกำศมหำวิทยำลยัเชียงใหม ่เรื่อง 

กำรแบ่งหน่วยงำนในส่วนงำนวิชำกำรและส่วนงำนอื่น (ฉบับที่  1) วันที่  30 ธันวำคม 2551              

ตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในครำวประชุม ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27  ธันวำคม  

2551 มีมติเห็นชอบโครงสรำ้งกำรแบง่หน่วยงำนของคณะพยำบำลศำสตร ์ประกอบด้วย                         

1.  ส ำนักงำนคณะพยำบำลศำสตร ์  

2.  ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์   

3. ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรพยำบำล  และ   

4.  ศูนย์บริกำรพยำบำล 

 

 

 

ปัจจุบันคณะพยำบำลศำสตร์ ได้มกีำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์  

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภำคจัดตั้งขึ้นตำม

นโยบำยของรัฐ และเจตนำรมณ์ของประชำชนในภำคเหนือให้เป็นศูนย์กลำงทำงวิชำกำรและ

วิชำชีพช้ันสูง เพื่ออ ำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชำติโดยส่วนรวม  

มหำวิทยำลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้ำ วิจัย และถ่ำยทอดควำมรู้ ตำม

หลักแห่งเสรีภำพทำงวิชำกำร โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อควำมเป็นเลิศทำง

วิชำกำร กำรประยุกต์ เผยแพร่ และกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 

บัณฑติแห่งมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในกำรฝกึฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น 

ปฏิบัติได้ สำมำรถครองตน ครองคน ครองงำน ดว้ยมโนธรรมและจติส ำนึกต่อสังคม  

 พุทธสุภาษิตประจ ามหาวทิยาลัย 

 “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่า บัณฑติทั้งหลายย่อมฝึกตน  

 สปีระจ ามหาวิทยาลัย 

สีมว่งดอกรัก 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์ 
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 วสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

คณะพยำบำลศำสตร์ เป็นสถำบันกำรศึกษำพยำบำลช้ันน ำในระดับสำกล ในด้ำน

คุณภำพบัณฑติ ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยยึด

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 พันธกิจของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

1. จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและวิชำชีพช้ันสูง ที่มุ่งเน้นมำตรฐำนและ

คุณภำพทำงวิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ โดยให้ควำมส ำคัญและค ำนึงถึงควำม

เสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ ควำมมีเสรีภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับ

ควำม มีคุณธรรม 

2. ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกำรท ำวิจัยในลักษณะบูรณำกำร

และสหวิทยำกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประเทศและสำกล 

              3. น ำควำมเช่ียวชำญและศักยภำพของมหำวิทยำลัย ในกำรบริกำรวิชำกำร

แบบมีสว่นร่วมตำมควำมต้องกำรของชุมชน  

4. ท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมของภำคเหนือและของประเทศอย่ำงยั่งยืน 

  5. พัฒนำควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันวิชำกำรใน

ต่ำงประเทศภูมภิำคอำเซียน เอเชียและนำนำประเทศ 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรใหม้ีประสิทธิภำพด้วยหลักธรรมำภบิำลและตำม

แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อควำมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง 

 วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ มีควำมรู้  

ควำมสำมำรถและทักษะในระดับมำตรฐำนสำกล รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่ำงมี

เหตุผล และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรและผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับสิทธิและ

โอกำสทำงกำรศึกษำ 

2. เพื่อผลิตผลงำนวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม ่และนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้

ประโยชน์ได้จริงในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น ประเทศชำติ และสำกล รวมทั้งสรำ้งมูลค่ำเพิ่มและ

เป็นประโยชน์ในเชงิพำณิชย์ 
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3. เพื่อร่วมพัฒนำชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลง

ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ และยกระดับกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและกำรสำธำรณสุข

เพื่ อ ก้ ำ วสู่ ก ำ ร เป็ นศู นย์ กล ำงก ำร ใ ห้ บ ริ ก ำ รสุ ข ภ ำพขอ งภู มิ ภ ำคอย่ ำ ง สมบู รณ์ 

              4. เพื่อท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้ำนนำโดย

กำรตอ่ยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

              5. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับคุณภำพทำงวิชำกำรและงำนวิจัย

ร่ วมกับสถำบันวิชำกำรต่ำงประเทศในภูมิภำคอำเซียน เอ เ ชียและนำน ำประเทศ 

              6. เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ในด้ำนทรัพยำกรบุคคล กำรเงินและ

ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลัก                     

ธรรมำภิบำล และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่เชื่อว่ำกำรศกึษำพยำบำลเป็นกำร

พัฒนำบุคลำกรทำงกำรพยำบำลให้มีศักยภำพ มีควำมรับผิดชอบ เป็นผู้น ำ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีกำร

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ กำรจัดกำรศกึษำจึงต้องมีหลำยระดับโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำตนเอง ท ำ

กำรวิจัย บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่ำงที่ดีใน

วิชำชีพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มีบรรยำกำศทำงวิชำกำรที่ดี มีควำมร่วมมือในกำรท ำงำนโดยกำร

ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องให้คณะพยำบำลศำสตร์เป็นศูนย์รวมและมีควำมเป็น

เลิศทำงวิชำกำร 

 ปณิธานคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยำบำลศำสตร์ ยึดถือปณิธำนตำมของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ที่ว่ำ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภำคจัดตั้งขึ้นตำมนโยบำยของรัฐ

และเจตนำรมณ์ของประชำชนในภำคเหนือให้เป็นศูนย์กลำงทำงวิชำกำรและวิชำชีพช้ันสูง  เพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ท้องถิ่นและประเทศชำติโดยรวม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่ง

สะสม ค้นคว้ำ วิจัย และถ่ำยทอดควำมรู้ตำมหลักแห่งเสรีภำพทำงวิชำกำร โดยยึดมั่นใน       

สัจธรรมและคุณธรรม เพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร กำรประยุกต์ เผยแพร ่และกำรท ำนุบ ำรุง

ศลิปวัฒนธรรม บัณฑติแห่งมหำวิทยำลัยเชียงใหม่พึงฝักใฝใ่นกำรฝึกฝนตนเป็นผูรู้้จริง  คิดเป็น 

ปฏิบัติได้ สำมำรถครองตน ครองคน และครองงำน ด้วยมโนธรรม และจติส ำนึกต่อสังคม 
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 วสิัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยำบำลศำสตร์  เป็นสถำบันกำรศึกษำพยำบำลช้ันน ำในระดับสำกล  ใน

ด้ำนคุณภำพบัณฑิต  ด้ำนกำรวิจัย  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  

โดยยึดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ 

1) จัดกำรศึกษำทำงกำรพยำบำลระดับอุดมศึกษำ โดยมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศ

ทำงวิชำกำร ผลติบัณฑิตมคีุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  

2) ผลิตผลงำนวิจัยทั้งระดับพื้นฐำนและประยุกต์ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์

ควำมรูแ้ละแก้ไขปัญหำดำ้นสุขภำพ 

3) ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม มีสว่นร่วมพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง 

4) ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ เพื่อควำมเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ภำคเหนือ 

5) พัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรในทุกๆ ด้ำน ด้วยหลักธรรมำภิบำล พึ่งพำ

ตนเองได้โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

1) ผลติบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในระดับสำกล เป็นคนดี เก่ง สำมำรถ

อยู่ในสังคมได้อย่ำงมคีวำมสุข 

2) ผลิตผลงำนวิจัยให้มีคุณภำพในระดับสำกล สอดคล้องกับปัญหำของสังคม

และประเทศชำติ และสำมำรถน ำผลงำนวิจัยไปใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ

ชุมชน 

3) ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมทั้งชุมชนและในระดับสำกล โดยกำรผสมผสำน 

ภำรกิจด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

4) อนุรักษ์ ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญำท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

5) บริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมภบิำล และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

6) พัฒนำระบบบริหำรให้มีควำมทันสมัย คล่องตัว โดยกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำง

เหมำะสม 

7) พัฒนำศักยภำพและคุณภำพชวีิตของบุคลำกร 

8) จัดหำทรัพยำกรและรำยได้มำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในทุกด้ำนอย่ำง

เหมำะสม 
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 นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ 

1) ผลิตบัณฑิตทำงกำรพยำบำลที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในระดับ

มำตรฐำนสำกล มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ มีวินัย มีควำมพอเพียง รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 

เป็นผู้น ำและผูต้ำมที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมคีวำมสุข 

2) ผลิตงำนวิจัยให้มีคุณภำพในระดับสำกล มุ่งเน้นกำรวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้

ใหม่ นวัตกรรม เพื่อน ำผลงำนวิจัยไปใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรพยำบำลและน ำไปใช้

ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุขของชุมชนท้องถิ่นภำคเหนือ ประเทศ และกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง (GMS) 

3) ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ร่วมเรียนรู้ และพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพำ

ตนเองได้ด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในกำรอนุรักษ์ และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นภำคเหนือ 

5) เป็นผู้น ำและเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรพยำบำลในขั้น

สูงในระดับประเทศและนำนำชำติ โดยเฉพำะกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและอำเซียน 

6) เป็นศูนย์กลำงควำมรูท้ำงกำรพยำบำลขัน้สูงในภูมิภำคอำเซียน 

7) มีระบบบริหำรงำนที่ทันสมัย มีควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ พึ่งพำ

ตนเองด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำร

จัดกำร 

8) แสวงหำควำมร่วมมือและทรัพยำกรกับภำครัฐและภำคเอกชนในประเทศ

และต่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำ วิจัย และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เช่น สปสช, สสส, สวรส, 

CMB, กลุ่ม UN, WHO เป็นต้น 

9) แสวงหำทรัพยำกรและรำยได้ทั้งในและต่ำงประเทศมำสนับสนุนกำรบริหำร

จัดกำรงำนในทุกด้ำนอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และสำมำรถพึ่งตนเองได้ 

10)  ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะพยำบำลศำสตร์กับสถำนที่ฝึกงำน 

และศษิย์เก่ำอย่ำงตอ่เนื่อง 

 ค่านิยมองค์กร (Core Value) ของคณะพยาบาลศาสตร์  

“กำรมุง่สูค่วำมเป็นเลิศโดยกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรมีสว่นร่วมในองค์กร” 

 ตราสัญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์  

“ควำมรู้ดี  ปฎิบัติเด่น  เน้นวิจัย  ใฝ่คุณธรรม  น ำสู่สำกล” 
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 วัฒนธรรมองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพให้บรรลุเป้ำหมำยสู่ควำมเป็นเลิศ 

โดยกำรเรียนรู้ร่วมกัน กำรท ำงำนเป็นทีม  มีควำมสำมัคคี เสียสละ รับผิดชอบ และเอื้ออำทร

ซึ่งกันและกัน 

 อัตลักษณ์บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ 

อัตลักษณ์บัณฑิตของคณะพยำบำลศำสตร์  สอดคลอ้งกับของมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ที่ว่ำ  

บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน (อตตาน  ทมยนติ  ปณฑติา)  เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้  

สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม  

ซึ่งสอดคล้องกับปณิธาน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม 

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่แสดงพฤติกรรมอันบ่ง

บอกถึงกำรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตำมลักษณะคุณภำพบัณฑิตตำม

เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งควำมคำดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จึงได้

ก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม 

พัฒนำคุณธรรม จรยิธรรมของนักศึกษำตำมแนวทำงกำรผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้ 

1. มีควำมซื่อสัตย์ สุจรติ 

2. มีควำมกตัญญู 

3. มีควำมเพียร ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน มุ่งมั่นพัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ 

4. มีระเบียบ วินัย 

5. มีควำมเสียสละ จติอำสำ จติสำธำรณะ 

6. มีควำมอดทน อดกลั้น อดออม 

7. มี ค ว ำมศ รั ท ธ ำก ำ รปกค รอ ง ใ น ร ะบอบปร ะ ช ำ ธิ ป ไ ตย อั นมี

พระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

8. เคำรพในศักดิ์ศรขีองมนุษย์ 

9. รู้รักสำมัคคี 

10. มีควำมยึดมั่นปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ 
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คณะพยำบำลศำสตร ์แบ่งหน่วยงำนของคณะพยำบำลศำสตร ์ออกเป็น ๔ หน่วยงำน

ดังนี้ 

1) ส ำนักงำนคณะพยำบำลศำสตร์ 

2) ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ 

3) ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรพยำบำล    

4) ศูนย์บริกำรพยำบำล  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

แผนภูมิท่ี 1  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

ส านักงานคณะ

พยาบาลศาสตร์

ส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์

ศูนย์ความเป็น

เลิศทางการ

พยาบาล

ศูนย์บรกิาร

พยาบาล
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แผนภูมิท่ี 2  โครงสรา้งการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ

หัวหน้าส านัก

วิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้อ านวยการ

ศูนย์บรกิารพยาบาล

ผู้อ านวยการ

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการพยาบาล

เลขานุการ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร

ประจ าคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศกึษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์และวิจัยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการ

ความรู้ในองค์กรและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบรหิารและกิจการพเิศษ

ผู้ช่วยภารกิจคณบดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศกึษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยภารกิจคณบดี

คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชยั  เชื้อรัตนพงษ ์

ประธานกรรมการ 

  
ศาสตราจารยเ์กียรตคิุณ ดร.วิจิตร  ศรสีุพรรณ 

กรรมกำร 

นายแพทย์วัฒนา  กาญจนกามล 

กรรมกำร 

   
ดร. ภานพุงศ์  ศักดาทร 

กรรมกำร 

รองศาสตราจารย์  ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 

กรรมกำร 

นางวณีา  ภัทรประสทิธิ ์

กรรมกำร 

  
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คณุาวิกติกุล 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

รองศาสตราจารย์  ดร.พรรณพิไล  ศรอีาภรณ์ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ศ. ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

ประธานกรรมการ 

   
รศ.ดร.อารีวรรณ  กลัน่กลิ่น 

กรรมกำร 

ผศ.สุธาทพิย์ อุปลาบัต ิ

กรรมกำร 
 

รศ.ดร.พรรณพไิล  ศรอีาภรณ์ 

กรรมกำร 

   
ผศ.ดร.อัจฉรา  สคุนธสรรพ ์

กรรมกำร 

ผศ. ดร.ทวลีักษณ์  วรรณฤทธิ์ 

กรรมกำร 
 

รศ.ดร.ลนิจง  โปธิบาล 

กรรมกำร 

  
ผศ.ดร.ดร.ศิริรัตน์  ปานอทุัย 

กรรมกำร 

รศ.ดร.เรมวล  นันท์ศุภวัฒน ์

กรรมกำร 

 
นางกมลชนก  กาวลิ 

เลขำนุกำรท่ีประชุม 
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ศ. ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

คณบด ี

   
รศ.ดร.อารีวรรณ  กลัน่กลิ่น 

รองคณบดีฝ่ำยแผนและบริกำร

วชิำกำร 

รศ.ดร.พรรณพไิล  ศรอีาภรณ์ 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม 

ผศ.ดร.อัจฉรา  สคุนธสรรพ ์

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

   
ผศ.สุธาทพิย์  อุปลาบัต ิ

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ

นักศกึษำและศษิยเ์ก่ำสัมพันธ์ 

 

ผศ.ดร.พิกลุ  นันทชัยพันธ ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพและ

กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรและ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

อ.สิรลิักษณ์  วรรธนะพงษ ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำรและกจิกำรพเิศษ 

   
ผศ.ปยิวรรณ  สวัสดิ์สงิห ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ

นักศกึษำและศษิยเ์ก่ำสัมพันธ์ 

อ.ดร.สุภารัตน์  วังศรคีูณ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

อ.ดร.พนดิา  จันทโสภพีันธ ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และวิจัย 
 

   
อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล 

ผู้ช่วยภำรกิจคณบด ี

ผศ.ดร.เดชา  ท าด ี

ผู้ช่วยภำรกิจคณบด ี

นางกมลชนก กาวลิ 

เลขำนุกำรคณะฯ 
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บุคลากร 

ปีงบประมำณ 2557 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีจ ำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น 

268 คน  ดังนี้ 

ขรก พนง.

แผ่นดนิ

ลจ.

ประจ ำ

พนง.

ส่วนงำน

ลจ.

ชค.

พเิศษ

พนง.

องค์กรใน

ก ำกับ

ส ำนกังำนคณะ

พยำบำลศำสตร์

9 43 28 38 0 0 0 118

ส ำนกัวชิำพยำบำล

ศำสตร์

49 74 0 5 6 0 16 134

ศนูย์บริกำรพยำบำล 0 0 0 0 0 14 0 14

ศนูย์ควำมเป็นเลศิ

ทำงกำรพยำบำล

0 0 0 1 0 0 0 1

รวม 49 74 0 6 6 14 16 149

หนว่ยงำน สถำนภำพ ลำศึกษำ

ต่อ

รวม

 

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน 

 
 

 

ส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์

, 150, 53%

ส านักงานคณะฯ

, 118, 41%

ศูนย์บรกิาร

พยาบาล, 14, 

5%

ศูนย์ความเป็น

เลิศทางการ

พยาบาล, 2, 1%
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แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร  จ าแนกตามสถานภาพ 

 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ   ประจ าปีงบประมาณ  2557 

 ในปีงบประมำณ  2557 คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  มีบุคลำกรสำย

วิชำกำร จ ำนวน 134  คน  จ ำแนกตำมคุณวุฒิ ดังตำรำงที่ 2 และ จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ดังตำรำงที่ 3 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนอาจารย์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สังกัด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี รวม 

  จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 10 55.56 7 38.89 1 5.556 18 94.4 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลจติเวช 5 45.45 6 54.55  - 0 11 100 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลพื้นฐำน 5 62.5 3 37.5 -  0 8 100 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ 13 65 6 30 1 5 20 95 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลสำธำรณสุข 15 65.22 7 30.43 1 4.348 23 95.7 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลสูติศำสตรแ์ละนรีเวชวิทยำ 12 50 12 50 -  0 24 100 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ 15 78.95 2 10.53 2 10.53 19 89.5 

กลุม่วิชำบรหิำรกำรพยำบำล 9 81.82 2 18.18  - 0 11 100 

รวม 84 62.69 45 33.58 5 3.731 134 96.3 

*** จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญำตรี เป็นบุคลำกรตำมโครงกำรเพำะเลี้ยงต้นกล้ำอำจำรย์

พยำบำล ซึ่งอยูร่ะหว่ำงเตรียมประสบกำรณ์ก่อนศึกษำต่อด้วยทุนโครงกำรเพำะเลีย้งต้นกล้ำฯ 

ขรก., 58, 22%

พนง.แผ่นดิน, 

117, 44%

ลจ.ประจ า, 28, 

10%

พนง.ส่วนงาน, 

44, 16%

ลจ.ชค.พิเศษ, 

6, 2%

พนง.องค์กรใน

ก ากับ, 15, 6%
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แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร  จ าแนกตามคุณวุฒิ 

 
 

ตารางท่ี 3  จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

สังกัดกลุ่มวิชา ศาสตราจารย์ รศ ผศ อาจารย์ ครูคลนิิก รวม   

จน. ร้อย

ละ 

จน. ร้อย

ละ 

จน. ร้อย

ละ 

จน. ร้อย

ละ 

จน. ร้อย

ละ 

จน. ร้อย

ละ 

กำรพยำบำล

กุมำรเวชศำสตร์ 

    6 33.33 10 55.56 1 5.56 1 5.56 18 94.44 

กำรพยำบำลจติ

เวช 

    2 18.18 5 45.45 4 36.36     11 100.00 

กำรพยำบำล

พืน้ฐำน 

1 12.50     6 75.00 1 12.50     8 100.00 

กำรพยำบำล

ศัลยศำสตร์ 

    4 20.00 7 35.00 8 40.00 1 5.00 20 95.00 

กำรพยำบำล

สำธำรณสุข 

    5 21.74 9 39.13 8 34.78 1 4.35 23 95.65 

กำรพยำบำลสูติ

ศำสตรแ์ละนรีเวช

วิทยำ 

    9 37.50 8 33.33 7 29.17     24 100.00 

กำรพยำบำล

อำยุรศำสตร์ 

1 5.26 3 15.79 9 47.37 4 21.05 2 10.53 19 89.47 

บรหิำรกำร

พยำบำล 

1 9.09     5 45.45 5 45.45     11 100.00 

รวม 3 2.24 29 21.64 59 44.03 38 28.36 5 3.73 134 96.27 

 

ปริญญาเอก, 

84, 63%

ปริญญาโท, 44, 

33%

ปริญญาตรี, 5, 

4%
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แผนภูมิท่ี 4  ร้อยละของอาจารย์ แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ 

ขรก พนง.

แผ่นดนิ

ลจ.

ประจ ำ

พนง.

ส่วนงำน

ลจ.ชค.

พเิศษ

พนง.

องค์กรใน

ก ำกับ

รวม

กลุม่วิชำกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร์ 1 2 - - - - 3

กลุม่วิชำกำรพยำบำลจิตเวช - 1 - - - - 1

กลุม่วิชำกำรพยำบำลพื้นฐำน - 1 - - - - 1

กลุม่วิชำกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ 1 2 - - - - 3

กลุม่วิชำกำรพยำบำลสำธำรณสขุ 2 - - - - 2

กลุม่วิชำกำรพยำบำลสตูศิำสตร์และ

นรีเวชวิทยำ

1 4 - - - - 5

กลุม่วิชำกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ - 1 - - - - 1

กลุม่วิชำบริหำรกำรพยำบำล - - - - - - -

รวม 3 13 - - - - 16

สังกัด สถำนภำพ

 

 

 

ศาสตราจารย์

1.47%
รองศาสตราจารย์

25.74%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

41.9%

อาจารย์

30.9%

ครูคลีนิก

4%
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน   ประจ าปีงบประมาณ  2557 

 ในปีงบประมำณ  2557คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   มีบุคลำกรสำย

สนับสนุน (รวมนักวจิัย) จ ำนวน 138  คน  รำยละเอียด  ดังนี ้ 

 ข้ำรำชกำรสนับสนุนวิชำกำร      จ ำนวน     9    คน 

 พนักงำนมหำวิทยำลัย     จ ำนวน    43   คน 

 ลูกจำ้งประจ ำ      จ ำนวน    28   คน 

พนักงำนส่วนงำน      จ ำนวน    43  คน 

พนักงำนส่วนงำน (องคก์รในก ำกับ)   จ ำนวน    15   คน 

 

 

แผนภูมิท่ี 5  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

 

   

 

 
 

 

 

ข้ำรำชกำรสนับสนุน

วชิำกำร, 9, 7%

พนักงำนมหำวิทยำลัย, 

43, 31%

ลูกจ้ำงประจ ำ, 28, 

20%

พนักงำนส่วนงำน, 43, 

31%

พนักงำนองค์กรในก ำกับ

, 15, 11%
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การเงนิและงบประมาณ 

ปีงบประมำณ  2557  คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  มีรำยจ่ำยจริงจำก

งบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้คณะพยำบำลศำสตร ์ ดังนี้ 

ตารางที่ 3  รายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ 2557 จ าแนกตามแผนงาน   

หมวดรำยจำ่ย งบประมำณ

แผ่นดิน

งบประมำณ

เงนิรำยได้

งบประมำณรวม รอ้ยละ

แผนงำนกำรเรียนกำรสอน 105,630,403.74 21,311,953.62 126,942,357.36 72.77%

แผนงำนวิจัย 637,000.00 3,511,247.00 4,148,247.00 2.38%

แผนงำนบริกำรวิชำกำรแกส่งัคม 0 349,283.00 349,283.00 0.20%

แผนงำนสนบัสนนุวิชำกำร 292,109.50 323,255.00 615,364.50 0.35%

แผนงำนกำรศำสนำ ศลิปะ 

วัฒนธรรม และสิง่แวดลอ้ม

0 521,854.00 521,854.00 0.30%

แผนงำนบริหำรมหำวิทยำลยั 30,991,994.52 10,468,098.70 41,460,093.22 23.77%

แผนงำนบริกำรสขุภำพ 405,594.00 0 405,594.00 0.23%

รวม 137,957,101.76 36,485,691.32 174,442,793.08 100.00%

สัดส่วนงบจำ่ยจรงิ 0.79 0.21 1.00
 

แผนภูมทิี่ 6 รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ าแนกตามแผนงาน 

 

72.77

2.380.2
0.35

0.3

23.77

0.23

แผนงำนกำรเรียนกำรสอน แผนงำนวจิัย
แผนงำนบริกำรวิชำกำรแกสั่งคม แผนงำนสนับสนุนวชิำกำร
แผนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม แผนงำนบริหำรมหำวิทยำลัย
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ตารางที่ 4  รายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ 2557จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

แผนภูมิที่  7 สรุปงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  2557 

 
 

 

29.65%

41.64%

7.73%
0.13%

17.38%

0.14%

2.50%

0.84%
เงินเดือนและคา่จ้าง

เงินอดุหนนุท่ีเบิกเป็นเงินเดือน-คา่จ้าง

คา่ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ

คา่สาธารณปูโภค

เงินอดุหนนุอ่ืนๆ

คา่ครุภณัฑ์

คา่ท่ีดนิและสิง่ก่อสร้าง

รายจ่ายอ่ืน

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผน่ดนิ งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณรวม ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าจ้าง 38,539,286.00 9,433,410.85 47,972,696.85 27.50% 

เงินอุดหนนุทีเ่บิกเปน็

เงินเดือน-ค่าจ้าง 

70,600,254.00 - 70,600,254.00 40.47% 

ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ 7,684,534.79 3,817,330.39 11,501,865.18 6.59% 

ค่าสาธารณปูโภค 2,811,700.00 198,568.81 3,010,268.81 1.73% 

เงินอุดหนนุอื่นๆ 17,036,681.44 13,541,896.45 30,578,577.89 17.53% 

ค่าครุภณัฑ ์ 1,128,500.00 2,995,000.00 4,123,500.00 2.36% 

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 156,145.53 5,068,484.82 5,224,630.35 3.00% 

รายจ่ายอ่ืน 0 1,431,000.00 1,431,000.00 0.82% 

รวม 137,957,101.76 36,485,691.32 174,442,793.08 100.00% 

สัดส่วนงบรายจา่ยจริง 79.1% 20.9% 100.00% - 
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ผลการด าเนนิงานด้านการจัดการศกึษา 

หลักสูตร 
  ในปีกำรศึกษำ  2557  คณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  มีหลักสูตรที่เปิดสอน  

รวมทั้งสิน้  15  หลักสูตร  คอืหลักสูตรระดับปรญิญำตรขีึน้ไป  จ ำนวน  14  หลักสูตร  และหลักสูตร

ระดับต่ ำกวำ่ปริญญำตร ี จ ำนวน  1  หลักสูตร 

 

ตารางที่ 5 หลักสูตร / สาวิชาที่เปิดสอน 

ระดับ รวม 
ประเภทหลักสูตร 

ปกติ พิเศษ นานาชาต ิ

ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล 1 - 1 - 

ปรญิญำตร ี 2 1 - 1 

ประกำศนียบัตรบัณฑิต - - - - 

ปรญิญำโท 10 9 (6)* 1 

ประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง - - - - 

ปรญิญำเอก 2 1 - 1 

รวม 15 12 7 3 

 

(6)* เป็นหลักสูตรแผน ข ภำคพเิศษ  ซึ่งรวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรปกติ 

 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ ำนวน   1   หลักสูตร 

1) หลักสูตรประกำศนียบัตรผูช่้วยพยำบำล (เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

และได้รับกำรรับรองจำกสภำกำรพยำบำล) 

ระดับปริญญาตรี  จ ำนวน   2   หลักสูตร 

1) หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) 

2) หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ระดับปริญญาโท   จ ำนวน  10  หลักสูตร 

1)   หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  9  สำขำวิชำ  ได้แก ่

1.1) สำขำวิชำกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 

1.2) สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
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1.3) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรพยำบำล  

1.3.1)  หลักสูตรปกติ แผน ก แผน ข  ภำคปกติ และแผน ข ภำคพเิศษ   

1.3.2) หลักสูตรนำนำชำติ   

1.4) สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่  แผน ก แผน ข ภำคปกติ  และแผน ข             

ภำคพเิศษ  (แผน ข ภำคพเิศษ งดรับนักศึกษำใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2555) 

1.5) สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและกำรควบคุมกำรติดเชื้อ        

แผน ก  ภำคปกติ 

1.6)   สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แผน ก  แผน ข ภำคปกติ  และแผน ข       

ภำคพเิศษ  

1.7) สำขำวิชำกำรพยำบำลอำชีวอนำมัย  แผน ก และ แผน ข ภำคปกติ และ 

แผน  ข ภำคพเิศษ  

1.8)   สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์  แผน ก ภำคปกติ  

1.9) สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภำคปกติ และแผน ข       

ภำคพเิศษ  (แผน ข ภำคพเิศษ งดรับนักศึกษำใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2555) 

2) หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) เป็นหลักสูตรปรับปรุง

จำกหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำกำรบริหำรพยำบำล หลักสูตร

นำนำชำติ ประกอบด้วย  3  แขนงวิชำ ได้แก่ 

2.1)  แขนงวิชำกำรบริหำรกำรพยำบำล 

2.2) แขนงวิชำกำรพยำบำลแม่และเด็ก 

2.3) แขนงวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 

ระดับปริญญาเอก  จ ำนวน  2  หลักสูตร 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร ์ ได้แก ่ 

1) หลักสูตรพยำบำลศำสตรดษุฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์  (หลักสูตร

ปกติ)  

2)  หลักสูตรพยำบำลศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำพยำบำลศำสตร ์  (หลักสูตร

นำนำชำติ) 
 

นอกจำกนี้ คณะฯ ยังได้จัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรสำขำวิชำร่วม จ ำนวน  2 หลักสูตร 

ดังนี้ 

1)  หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ (หลักสูตร
สำขำวิชำร่วม)จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับคณะแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะ       
เภสัชศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตรสุขภำพ  และ
บัณฑติวิทยำลัย 
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2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ (หลักสูตร

สำขำวิชำร่วมหลักสูตรนำนำชำติ )จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับคณะแพทยศำสตร์ คณะ                     

ทันตแพทยศำสตร์  คณะเภสัชศำสตร์  คณะสัตวแพทยศำสตร์  คณะเทคนิคกำรแพทย์  สถำบันวิจัย 

วิทยำศำสตรส์ุขภำพ  และบัณฑิตวิทยำลัย 

 

จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีกำรศึกษำ 2557 คณะพยำบำลศำสตร์ มีนักศึกษำทุกระดับรวมทั้งหมด จ านวน 1076 

คน  โดยมีนักศึกษำใหม่ทุกระดับ จ านวน 314 คน เป็นนักศึกษำระดับประกำศนียบัตร จ ำนวน  64 

คน นักศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรปกติ จ ำนวน 203 คน หลักสูตรนำนำชำติ 26 คน   ระดับ

ปริญญำโท หลักสูตร แผน ก และแผน ข  ภำคปกติ จ ำนวน 66  คน หลักสูตรภำคพิเศษ จ ำนวน 5 

คน หลักสูตรนำนำชำติ  จ ำนวน  71 คน และระดับปริญญำเอกหลักสูตรปกติ จ ำนวน  10  คน  

หลักสูตรนำนำชำติ จ ำนวน  4  คน 

 

ตารางที่  6   จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2557 

รวม

ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ท้ังหมด

ประกำศนยีบัตร 64 0 0 0 64

ปริญญำตรี 203 431 26 15 675

ปริญญำโท 66 231 5 10 312

ปริญญำเอก 10 36 4 39 89

รวม 343 698 35 64 1140

ระดับ หลักสูตรปกติ หลักสูตรนำนำชำติ
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ในปีกำรศึกษำ 2556 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ านวนทั้งสิ้น 393 คน เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

จำกหลักสูตรระดับประกำศนียบัตร จ ำนวน 98 คน ระดับปริญญำตรี  216 คน และระดับ

บัณฑติศึกษำ  79 คน แยกเป็นระดับปรญิญำโท 69 คน และระดับปรญิญำเอก 10 คน  

 

ตารางที่  7   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2556 

 

ระดับ ส ำเรจ็กำรศึกษำ

ประกำศนยีบัตร 98

ปริญญำตรี 216

ปริญญำโท 69

ปริญญำเอก 10

รวม 393
 

  

  
 

ตารางที่  8   จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

ระดับ ภำคปกติ ภำคพเิศษ รวม

ประกำศนยีบตัร 64 0 64

ปริญญำตรี 675 0 675

ปริญญำโท 283 29 312

ปริญญำเอก 89 0 89

รวม 1111 29 1140
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ตารางที่  9  จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  

 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ ปร ะจ ำปี

งบประมำณ 2557 รวม 715.87 คดิอัตรำจ ำนวนอำจำรย์ : นักศึกษำเต็มเวลำ ได้เท่ำกับ 1:5.34  

ระดับ ภำคปกติ ภำคพเิศษ รวม

ประกำศนยีบตัร 354.03 - 354.03

ปริญญำตรี 129.71 - 129.71

ปริญญำโท 191.25 4.125 195.38

ปริญญำเอก 36.75 - 36.75

รวม 711.74 4.13 715.87
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ด้านการวิจัย 

 

คณะพยำบำลศำสตรไ์ด้มุ่งเน้นกำรผลิตผลงำนวิจัยใหม้ีคุณภำพในระดับสำกล สอดคล้องกับ

ปัญหำของสังคมและประเทศชำติ และสำมำรถน ำผลงำนวิจัยไปใช้พัฒนำกำรเรยีน กำรสอนและกำร

พัฒนำชุมชน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้คณำจำรย์ท ำวิจัย และมีกำรพัฒนำงำนวิทยำนิพนธ์ของ

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยมีศูนย์วิจัยทำงกำรพยำบำล เพื่อเป็นแหล่งที่ให้บริกำร

ด้ำนกำรวิจัย มีนักวิจัยประจ ำคลินิกวิจัยเพื่อให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งมีหน่วยวิจัย เป็นหน่วยงำน

สนับสนุน เพื่อให้นักวิจัยสำมำรถด ำเนินกำรวิจัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ในปีงบประมำณ 2557 คณะฯ มีอำจำรย์ที่ท ำวิจัย จ ำนวน 96 คน คิดเป็น ร้อยละ  74.41  

ของอำจำรย์ประจ ำและนักวจิัยที่ปฏิบัติงำนจรงิ มีโครงกำรวจิัยทั้งสิน้ 81 เรื่อง  (เป็นโครงกำร ที่ได้รับ

งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยใน  จ ำนวน 46 เรื่อง จำกแหล่งทุนภำยนอก จ ำนวน 35  เรื่อง) โดยเป็น

โครงกำรวจิัยที่เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2557 ทุกโครงกำร 

พร้อมกันนั้น ได้มีจัดกิจกรรม/โครงกำร กำรบรรยำย ส ำหรับนักวิจัยและผู้สนใจ จ ำนวน 8 

โครงกำร เชิญผู้เช่ียวชำญมำบรรยำยพิเศษและเสำวนำวิจัย เรื่อง Health care Quality and Patient 

Safety in the Leadership Competency of Nurse Leaders New Era และประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 

Enhancing และอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับนักวิจัย จ ำนวน 2 ครั้ง   และยังเข้ำร่วมวิชำกำร

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ คร้ังที่ 9 ประจ ำปี 2556 “วิถีวจิัย: มช. กำ้วไกลรับใช้แผ่นดิน” และยังมีกำรจดั 

โครงกำรประชุมวิชำกำร 50 ปีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนำคตสุขภำพประชำกร: กำรพยำบำล

ข้ำมวัฒนธรรมและคุณภำพกำรดูแลสุขภำพ (The Future of Population’s Health: Transcultural 

Nursing and Health Care Quality) อีกด้วย 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๕7 (Annual Report ๒๐14)                                                   หน้าที่  ๒๖  
 

นอกจำกนั้น ยังมีผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ จ ำนวน 71 เรื่อง แยกเป็นระดับชำติ 

จ ำนวน 46 เรื่อง ระดับนำนำชำติ จ ำนวน  25 เรื่อง และมีจ ำนวนผลงำนวิจัย  นวัตกรรม หรืองำน

สรำ้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรอืน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติหรอืนำนำชำติ จ ำนวน 120 เรื่อง 

 

ตารางที่  10 งบประมาณงานวิจัย จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

แหล่งทุน จ ำนวนโครงกำร วงเงนิ (บำท) ร้อยละ

   งบประมำณเงนิรำยได้ 26 1,485,850 8.89

   งบประมำณเงนิแผ่นดนิ 20 2,202,850 13.17

ภำยนอกมหำวิทยำลัย
   ภำยในประเทศ 34 12,008,336 71.82

   ภำยนอกประเทศ 1 1,024,000 6.12

ภำยในมหำวิทยำลัย

 
 

ในปีงบประมำณ 2557  คณะฯ มีกำรยื่นจดลิขสิทธิ์ จ ำนวน 1 ผลงำน  คือ กำรพัฒนำ

หุ่นจ ำลองเต้ำนมเพื่อกำรสอนกำรดูแลเต้ำนม สิทธิบัตร ผลงำน “หุ่นจ ำลองเต้ำนมแบบสวมใส่” ของ   

รศ.ดร.สุสัณหำ ยิม้แย้ม  วันที่  25 ธันวำคม 2556 และได้รับส ำเนำกำรยื่นค ำขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 

16 มกรำคม 2557 
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ด้ านการบริการวิ ชาการแก่ชุมชน  
คณะพยำบำลศำสตร์ ได้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรฯ เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้    

สู่ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ประเทศและนำนำชำติ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ประเทศและนำนำชำติ 

โดยมีนโยบำยเน้นกำรบูรณำกำรงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรฯ เข้ำกับพันธกิจในด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

กำรวจิัย และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ในกำรด ำเนินงำนด้ำนบรกิำรวชิำกำรฯ  

 

 

อบรม Spa Manager ส ำหรับผู้ประกอบกำรสปำไทยในเยอรมัน วันที ่1 เมษำยน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิประจ ำปี 2557 (บรกิำรวชิำกำร) วันที่ 10 - 11 มกรำคม 2557 
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โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง (ศนูยศ์ึกษำเด็กเล็ก)  

วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2556 

 

 
โครงกำรกำรประกวดโครงงำนกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ(กระบวนวิชำ 558492) ส ำหรับนกัศึกษำ

หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ช้ันปีที ่4 หลักสูตรปกติและนำนำชำติ  วันที ่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 

2556 - 9 ธนัวำคม 2556 
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ด้ านการท านุบ ารุ งศิลป วัฒนธรรม  
คณะพยำบำลศำสตร ์ตะหนักถึงควำมส ำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียน 

ประเพณี ศำสนำและสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรก ำหนดนโยบำย ที่เน้นกำรสนับสนุน ส่งเสริม มุ่งสร้ำง

จิตส ำนึก และควำมตระหนักในคุณค่ำ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ สืบสำน ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่นและของชำติ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธรรมชำติ ตลอดจนกำรบูรณำกำรงำนด้ำนกำร

ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรยีนกำรสอน และกิจกรรมนักศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

โครงกำร “สำนใจ ๋สำมวยั สบืฮี้ต โตยฮอย ยี่เปง็ เจยีงใหม ่ป่ะจ  ำปี ๋สองปันห้ำรอ้ยห้ำสิบเจ็ด” 

(กจิกรรมประดิษฐ์กระทงจำกวัสดุธรรมชำติ และกำรสำธติกำรท ำโคมไฟ) วนัที่ 7 พฤศจกิำยน 2557 

  

  
 

 

พิธีท ำบุญและสืบชะตำเมืองเชียงใหม่ ประจ ำปี 2557   (วันที่ 05-06-57) 
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ด้ านความร่ วมมือกับต่ า งประ เทศ  
คณะพยำบำลศำสตร์ มีกำรพัฒนำและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ

องคก์ร/สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีการใหค้วามร่วมมือทางวิชาการกับ

องค์กร/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ไดแก่ กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ผู้รับทุน

นำนำชำติ   กำรจัดรำยกำรศึกษำดูงำนให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และชำวต่ำงประเทศ  อำจำรย์ของ

คณะฯ เป็นวิทยำกร/ที่ปรึกษำ/ผู้เช่ียวชำญให้แก่องค์กร/สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ และกำรให้

ทุนนักศึกษำต่ำงประเทศ  กำรสร้ำงความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ

องค์กร/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่  กำรจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ  กำรแสวงหำ

เครอืข่ำยและควำมรว่มมือทำงวิชำกำร   กำรลงนำมในข้อตกลงควำมรว่มมือทำงวิชำกำร    และกำร

ต้อนรับผูบ้รหิำร อำจำรย์ หรอืผู้แทนองคก์ร จำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ   

 

 
 

ใ น ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ าพ

นักศึกษาและอาจารย์ มีการสนับสนุนกำรไป

ศึกษำดูงำนของอำจำรย์ในต่ำงประเทศ  สนับสนุน

กำรไปพัฒนำงำนวิจัยของอำจำรย์ในต่ำงประเทศ 

กำรจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์และนักศึกษำ 

ร ะ ห ว่ ำ ง คณะ ฯ  กั บ ส ถ ำบั น ก ำ รศึ ก ษ ำ ใ น

ต่ำงประเทศ  กำรสนับสนุนกำรไปศึกษำดูงำนของ



รายงานประจ าปี ๒๕๕7 (Annual Report ๒๐14)                                                   หน้าที่  ๓๑  
 

นักศึกษำระดับปริญญำโทในสถำบันกำรศึกษำใน

ต่ำงประเทศ  กำรสนับสนุนกำรเดินทำงไปศึกษำ/

พัฒนำงำนวิจัยของนักศึกษำระดับปริญญำเอก ณ 

สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ    รวมทั้งกำรจัด

บรรยำย/ประชุม/อบรมเพื่อให้ควำมรู้โดยอำจำรย์/

ผู้เช่ียวชำญจำกต่ำงประเทศ  
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อาจารย์ บคุลากร ได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรต ิ

1. รองศาสตราจารย์อ าไพ จารุวัชรพาณิชกุล  อำจำรย์ประจ ำกลุ่มวิชำกำรพยำบำลสูติศำสตรล์ะ

นรีเวชวิทยำ  ได้รับรำงวัลพยำบำลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรพยำบำล เขตภำคเหนือ 

สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558 

 

2. รองศาสตราจารย์อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  ชกุล  อำจำรย์ประจ ำกลุ่มวิชำกำรพยำบำล

สูติศำสตร์ละนรีเวชวิทยำ ได้รับรำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่นพยำบำลศิริรำชดีเด่น ประจ ำปี 2557 สำขำ

กำรศึกษำพยำบำล ประเภทอำจำรย์พยำบำล  จำกสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำล    ศิริรำชฯ  เมื่อวันที่  

25  ธันวำคม  2557 

 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อารวีรรณ  กลั่นกลิ่น   รองคณบดีฝำ่ยแผนและบริกำรวิชำกำร อำจำรย์

ประจ ำกลุ่มวิชำกำรพยำบำลพืน้ฐำน ได้รับรำงวัลนิสิตเก่ำพยำบำลศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ประจ ำปี 2557 จำกนิสิตเก่ำพยำบำลศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 

2557   
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4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อำจำรย์ประจ ำกลุ่มวิชำกำรพยำบำลสำธำรณสุข 

ได้รับรำงวัลพยำบำลดีเด่น สำขำกำรศึกษำพยำบำล ประเภทอำจำรย์พยำบำลดีเด่น  ประจ ำปี 2557 

จำก สภำกำรพยำบำล เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2557 

 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล  นันทศุภวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรพยำบำล ได้รับรำงวัล

ศิษย์เก่ำดีเด่น สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ เนื่องใน “วันมหิดล” พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 

2557 

 
6. ศ.ดร.วารุณี  ฟองแก้ว อำจำรย์ประจ ำกลุ่มวิชำกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ ส ำนักวิชำพยำบำล

ศำสตร์ ได้รับรำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่น สำขำกำรศึกษำพยำบำล ประจ ำปี 2557 จำกสมำคมศิษย์เก่ำ

พยำบำลรำมำธิบดี  มหำวิทยำลัยมหิดล 
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 ในช่วงปีงบประมำณ 2557 มีอำจำรย์ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร และ

ต ำแหน่งช ำนำญกำรพเิศษ ดังต่อไปนี ้ 

1. ศำสตรำจำรย ์ดร.อำรวีรรณ กลั่นกลิ่น แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ตัง้แต่

วันที่ 8 สิงหำคม 2556 ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตร ีลงวันที่ 16 ธนัวำคม 2557 

 

1. นางสาวทัศนีย์ ศรีสุวรรณ  รหัสประจ ำตัว  531231089 ได้รับรำงวัลกำรค้นคว้ำแบบ

อิสระดีมำก กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ    ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556 เมื่อวันที่  22  มกรำคม  

2557    

2. นางสาวปาริชาต ทัพวิเศษ รหัสประจ ำตัว  551231027  ได้รับรำงวัลกำรน ำเสนอ

ผลงำนแบบโปสเตอร์  ในกำรประ ชุมวิ ชำกำรระดับชำติ  ( กำรประ ชุมวิ ชำกำร  50  ปี  

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนำคตสุขภำพประชำกร: กำรพยำบำลข้ำมวัฒนธรรมและคุณภำพกำร

ดูแลสุขภำพ) ณ โรงแรมเซ็นทำรำ ดวงตะวัน เชียงใหม่  เมื่อวันที่  4   กุมภำพันธ์ 2557  

3. นางสาวปาริฉัตร  เทพวงค์  รหัสประจ ำตัว 521210085 ได้รับกำรยกย่อมชมเชย  

ประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมจริยธรรมจำกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  26  

กุมภำพันธ์  2557  

4. นางสาวจิราพร  ยะสืบ  รหัสประจ ำตัว 531210028  ได้รับทุนกำรศึกษำ Best Practise 

in Adult  Nursing ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556  

5. นางสาวรุ่งทวิา  ปุ๊กใจอิ่น  รหัสประจ ำตัว  531210144ได้รับทุนกำรศึกษำ Best Practise 

in Adult  Nursing ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556  

6. นางสาวจิณห์นิภา  ไชยสอน รหัสประจ ำตัว  551210024 ได้รับรำงวัลผลกำรศึกษำ

ยอดเยี่ยมขั้นวิทยำศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัยช้ันปีที่ 1 ของมูลนิธิ ศำสตรำจำรย์  ดร.แถบ  นีละนิธิ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556 
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7. นางสาวธัญชนก   วงค์วิบูลย์   ได้รับรำงวัลนักศึกษำพยำบำลดีเด่น  ของสมำคม

พยำบำลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ปีกำรศึกษำ 2557  

8. นางสาวพรพิมล  วังป่า   ได้รับรำงวัลนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ดีมำก ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2557  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




