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 รางวัลระดับองคกรและการบริหาร 
- การผานการตรวจสอบและรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ จากสภาการ

พยาบาล ประจําปการศึกษา 2547  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549  โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
การขอรับรองสถาบันการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ จากสภาการพยาบาล   
2 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรรณิการ สุวรรณโคด และ อาจารย ดร. เบ็ญจา เตากล่ํา  
โดยผานการรับรองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) และ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2549 - 2553)  

  
- การผานการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการตรวจสอบระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2549    
ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ดวยคะแนน 92.20  

  
- การตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  เพ่ือมาตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในวันที่ 17 สิงหาคม 2549 

  

รางวัลและการไดรับการยอมรับ 
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 แสดงความยินดีแก ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 
 

   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธีแสดงความยินดีแก ศ.เกียรติคุณ 
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ในโอกาสที่ไดดํารงตําแหนงนายกสภาการพยาบาล วาระที่ 2549 - 2553 โดย
มี รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนตัวแทนของอาจารยและบุคลากรของ
คณะ ฯ มอบชอดอกไมแสดงความยินดี 

  
 

 รางวัลของคณาจารยและบุคลากร 
- พยาบาลดีเดนของสภาการพยาบาล  
 สภาการพยาบาล ไดจัดพิธีประกาศเกียรติคุณแกพยาบาลที่ไดประกอบคุณงามความดี       

ในวิชาชีพและสังคม ใหไดรับรางวัลพยาบาลดีเดนประจําป 2548 ในวันที่ 16 ตุลาคม       
พ.ศ. 2548  ณ อาคารศรีนครินทรศรี สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  โดย             

      รศ.ดร.ดาราวรรณ ตะปนตา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัลพยาบาลดีเดนประจําป 2548 สาขาการวิจัยทางการ
พยาบาล   

 
- รางวัลชางทองคํา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2549  รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร     

พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ของคณะ ฯ  รวมแสดงความยินดีกับ  
      รศ. นันทา  เล็กสวัสดิ์  ในโอกาสรับรางวัลชางทองคํา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 

2548 ประเภทอาจารยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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- รางวัลศิษยเกาดีเดน ของสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราช    
 รศ.ดร.ปราณีต สวัสดิรักษา อาจารยอาวุโส   ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน ของสมาคม
ศิษยเกาพยาบาลศิริราช สาขาการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ประจําป 2548 
 

- รางวัลศิษยเกาดีเดน คณะวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ 

คุณเฉลิมศรี โตนอย หัวหนาหนวยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ ไดรับรางวัลศิษย
เกาดีเดน คณะวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาค
พายัพ ประจําป 2548 

 
 โดยคณะฯ ไดจัดพิธีแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ปราณีต สวัสดิรักษา และ 

คุณเฉลิมศรี  โตนอย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 ณ หองประชุมสมจิตต ภาติกร  โดยมี 
รศ.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน
ประธานมอบชอดอกไมและของที่ระลึก 

  
 

- รางวัลแมดีเดนประจําป 2549 
  รศ.อุดมรัตน สงวนศิริธรรม  อาจารยประจําภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะ

พยาบาลศาสตร เขาเฝาเพ่ือรับประทานพระบรมฉายาลักษณพระราชทานและเกียรติบัตร 
จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเขารับรางวัล
แมดีเดนประจําป 2549 ประเภทแมผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในงานวันแมแหงชาติ ประจําป 2549 
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- รางวัลศิษยเกาดีเดน 
1. รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ 

สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณนักศึกษา
เกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดนประจําป  2548   ในวันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 40  ซึ่งศิษยเกาของคณะพยาบาลศาสตร อันไดแก   
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับโล
ประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน ประจําป 2548 สาขาบริหาร
องคกรการศึกษา 
2. อาจารย ดร.จิตประภา ศรีออน 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมแสดงความยินดีแก  อาจารย ดร. 
จิตประภา ศรีออน ศิษยเกาดีเดนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเนื่องใน "วันมหิดล" ประจําป 
2549 โดยมี รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนตัวแทนบุคลากร 
ของคณะฯ  มอบชอดอกไมแสดงความยินดี 

  
 

- คณาจารยและบุคลากรดีเดนของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2549 
วันที่ 15 สิงหาคม 2548 คณะพยาบาลศาสตร ไดทําการมอบเกียรติบัตรใหแก

บุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยและบุคลากรดีเดนของคณะฯ  จํานวน  5  ราย 
ดังนี้ 

1. อาจารยดีเดน ไดแก 
-  อาจารยนันทา เลียววิริยะกิจ  อาจารยสังกัดภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
-  อาจารยรอยตํารวจเอกหญิงอมรรัตน งามสวย   อาจารยสังกัดภาควิชาการ

พยาบาลกุมารเวชศาสตร 
2. ขาราชการดีเดน ไดแก 

-  นางสาวเฉลิมศรี โตนอย  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ 
3. ลูกจางประจําดีเดน ไดแก 

-  นายสุรพล โลเพ็ชร ชางไฟฟา สังกัดหนวยอาคารและสถานที่ 
4. ลูกจางชั่วคราวดีเดน ไดแก 

-  นายสุพจน เชี่ยวชาญ  นักประชาสัมพันธ  สังกัดงานนโยบายและแผน 
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- อาจารยและขาราชการที่รับราชการครบ 30 ป ของคณะพยาบาลศาสตร 
              ประจําป 2549 

 เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2548 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไดมอบของที่ระลึกใหกับอาจารยและขาราชการที่รับราชการครบ 30 ป เพ่ือเปนการ
สงเสริมขวัญและกําลังใจท่ีไดปฏิบัติงานใหแกคณะ ฯ โดยในป 2549  มีผูปฏบัิติงานครบ 
30 ป  จํานวน  9 ราย ดังตอไปนี้ 
- ผูชวยศาสตราจารย พันทวี  เชื้อขาว  อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร

และนรีเวชวิทยา 
- รองศาสตราจารย พูนทรัพย  โสภารัตน อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
- รองศาสตราจารย ดร.ลินจง  โปธิบาล อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
- รองศาสตราจารย ดร.วิลาวัณย  พิเชียรเสถียร อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาล        

กุมารเวชศาสตร 
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีพรรณ  กันธวัง อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาล            

กุมารเวชศาสตร 
- ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุจิตรา  เทียนสวัสดิ์  อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาล    

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 
- นายบุญเลิศ  สายสะอิ้ง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหนวยอาคารและสถานที่ 
- นายศรีพล  แกวปญญา  พนักงานขับรถยนต  สังกัดหนวยอาคารและสถานที่ 
- นางสุมาลี  รัตนะ  พ่ีเล้ียงเด็ก สังกัดภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
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 นักศึกษาดีเดนของคณะพยาบาลศาสตร 
 ระดับปริญญาตรี จํานวน   3    คน     

1. รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน  ที่ไดรับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ   

      ไดแก  นางสาวอรรธางค  ปญญางาม   นักศึกษาปที่ 4   รหัสประจําตัว 4512142  
2. รางวัลนักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลดี  ที่ไดรับรางวัลจาก รศ.ดร.อาภรณ เชื้อประไพศิลป 

อาจารยคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       
ไดแก  นางสาวรุงรัตน  เรือนเพ็ชร   นักศึกษาปที่ 3 รหัสประจําตัว 4612066  

3. รางวัลความประพฤติดี  พ.ศ. 2548  ที่ไดรับรางวัลจาก พุทธสมาคมแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ  
ไดแก  นางสาวกนกวรรณ  จากาง   นักศึกษาปที่ 3   รหัสประจําตัว  4612001 
 

  
 

 
 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน   1   คน     

1. รางวัลการคนควาแบบอิสระดีมาก  หัวขอวิทยานิพนธ “การพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกดานการจัดการกับความเจ็บปวดในผูปวยหลังผาตัดใหญ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม” 
ไดแก นางสาววัชราภรณ  หอมดอก รหัสประจําตัว 4492968 สาขาวิชาการพยาบาล
ผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
 รองศาสตราจารย นันทา    เล็กสวัสดิ์ 
 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วันชัย มุงตุย 

 
 


