
ตารางการอบรมศูนยบรกิารพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ประจําปงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ) 

 

แผนการจัดหลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดอืน 

อยูระหวางการเรยีนการสอน 

ท่ี หลักสูตร ชวงเวลาท่ีจัด จํานวนรับ 

1 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลดาน

การปองกันและควบคุมโรคตดิเช้ือ รุนที่ 7 

19 พย.55 – 10 มคี. 56 47 

2 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิัตทิางตา  

รุนที่ 11 

2 มค. 55 – 21 เมย. 56 35 

3 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 

เวชปฏบิัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) รุนที่ 15 

24 ธค. 55 - 14 เมย.56 50 

4 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวย

วกิฤต (ผูใหญและผูสูงอายุ) รุนที่ 10 

2 มค. 55 – 28 เมย. 56 50 

5 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 

ผูปวยมะเร็ง รุนที่ 2 

4 กพ. - 26 พค. 56 33 

 

อยูระหวางการประชาสัมพันธรับสมัคร 

ท่ี หลักสูตร ชวงเวลาท่ีจัด จํานวนรับ 

1 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 

ดานผูสูงอาย ุรุนที่ 3 

4 มคี. - 23 มยิ. 56 30 

2 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตรและศลิปการสอน

ทางการพยาบาล รุนที่ 3 
11 มคี. – 30 มยิ. 56 

45 

3 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล  รุนที่ 

4  
19 เมย. – 4 สค. 56 

30 

4 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม รุนที่ 6 
อยูระหวางการรับรองหลักสูตร 

30 

5 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูจัดการราย

กรณโีรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหติสูง) รุนที่ 1 

อยูระหวางการรับรองหลักสูตร 30 

6 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูใชยาและสาร

เสพตดิ รุนที่ 1 

อยูระหวางการรับรองหลักสูตร 30 

 



แผนการจัดหลักสูตรอบรมทางวชิาการระยะสั้น 2 วัน – 2 สัปดาห 

การประชุมวชิาการท่ีจัดไปแลว 

ท่ี หลักสูตร ชวงเวลาท่ีจัด/สถานท่ี 

จํานวนผูเขา

รับ 

การอบรมที่

คาดวาจะรับ 

1 การอบรมฟนฟูวชิาการสําหรับพยาบาลเวชปฏบิัต ิ

เรื่องการรักษาโรคเบื้องตนและการใหภูมคิุมกันโรค 

17 ธค. – 21 ธค. 55 

(5 วัน) 

โรงแรมคุมภูคํา 

375 

2 อนาคตการพยาบาลดานการควบคุมการตดิเช้ือ 

เมื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน 

28-29 มค. 56 

(2 วัน) 

ณ โรงแรมคุมภูคํา 

135 

 

อยูระหวางการประชาสัมพันธรับสมัคร 

ท่ี หลักสูตร ชวงเวลาท่ีจัด/สถานท่ี 

จํานวนผูเขา

รับ 

การอบรมที่

คาดวาจะรับ 

1 การประชุมวชิาการ ศษิยเกาหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยวกิฤต(ผูใหญ

และผูสูงอายุ) ครัง้ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม เรื่อง Update Critical Care 

14-15 กพ. 56 

(2 วัน) 

ณ โรงแรมคุมภูคํา 

400 

2 การประชุมวชิาการ การจัดการความรูเพื่อการดูแล

ผูสูงอายุในศตวรรษที่ 21   

21-22 กพ. 56 

(2 วัน) 

ณ โรงแรมคุมภูคํา 

200 

3 การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับนักศกึษา  

Chiang Mai University Teaching English as a 

Foreign Language Certificate Program (CMUTEFL)  

 (10 รุน รุนละไมเกนิ12 คน) 

(1 วัน) 

9 กพ. 56, 2 มคี. 56, 

20 เมย. 56, 1 มยิ.56,    

29 มยิ. 56, 3 สค. 56,   

31 สค. 56, 5 ตค. 56,  

30 พย. 56, 28 พย. 56 

ณ คณะพยาบาลศาสตร มช. 

120 



ท่ี หลักสูตร ชวงเวลาท่ีจัด/สถานท่ี 

จํานวนผูเขา

รับ 

การอบรมที่

คาดวาจะรับ 

4 การเตรยีมพยาบาลสําหรับการดูแลผูปวยวกิฤต 4-8 มนีาคม 56 

(5 วัน) 

ณ โรงแรมคุมภูคํา 

100 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนสําหรับ

พยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor) 

(5 วัน) 

อยูระหวางกําหนดวันจัด 

ณ คณะพยาบาลศาสตร มช. 

60 

6 การพัฒนาสมรรถนะการปฏบิัตกิารพยาบาลขัน้สูง (3 วัน) 

อยูระหวางกําหนดวันจัด 

ณ คณะพยาบาลศาสตร มช. 

60 

7 พยาบาลกับการใชยา (3 วัน) 

อยูระหวางกําหนดวันจัด 

100 

8 โครงการเตรยีมตัวกอนเกษยีณ (3 วัน) 

อยูระหวางกําหนดวันจัด 

150 

 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

โทรศัพท: 053-946074, 053-949151, 081-9925828 

โทรสาร: 053-212629 

Email: nsccmunews@gmail.com 

ตดิตามขาวสารจากอบรม/ประชุมวชิาการของศูนยบรกิารพยาบาลไดที่  

www.nurse.cmu.ac.th ขาวศูนยบรกิารพยาบาล 


