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 หลักสูตร 

ในปงบประมาณ 2549  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยเชียงใหม ไดจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี  รวมท้ังทั้งส้ิน 22 หลักสูตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต แบบ 1(1)  แบบ 1(2) และ แบบ 2(2)   
1.1   หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) 
1.2   หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. ระดับปริญญาโท 
2.1   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาคปกติ 10 สาขาวิชา  ไดแก 

2.1.1   สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก (งดรับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2549)  
2.1.2   สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก และ แผน ข 
2.1.3   สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก  
2.1.4   สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก และ แผน ข 
2.1.5   สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก 
2.1.6   สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก  
2.1.7   สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก  
2.1.8   สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก  
2.1.9   สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก  
2.1.10  สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง แผน ก และ แผน ข (หลักสูตรใหม            
          เปดปการศึกษา 2549)    

2.2    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ 4 สาขาวิชา ไดแก 
2.2.1 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ข ภาคพิเศษ (งดรับนักศึกษาใหมในป

การศึกษา 2549) 
2.2.2 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ 
2.2.3 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ 
2.2.4 สาขาวิชาการบริการการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ (บริหารจัดการโดย

บัณฑิตศึกษาสถาน) 
2.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรนานาชาติ 

2.3.1 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล   
2.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรรวมสถาบัน) 
2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติและรวมสถาบัน) 

3. ระดับปริญญาตรี 
3.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  4  ป 
3.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  4  ป (หลักสูตรนานาชาติ) 
3.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตอเนื่อง  2  ป 

การจัดการศกึษา 
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 จํานวนนักศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2549  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนักศึกษารวมทั้งส้ิน 

1,266 คน จําแนกเปนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก 86 คน (หลักสูตรปกติ 12 คน หลักสูตรนานาชาติ    
74 คน)   ปริญญาโทหลักสูตรปกติ แผน ก และ แผน ข  276 คน   หลักสูตรนานาชาติ แผน ก   3 คน      
แผน ข  ภาคพิเศษ 365 คน  และ ปริญญาตรี 536 คน (หลักสูตรปกติ 516 คน  หลักสูตรนานาชาติ     
20 คน)  รายละเอียดดังตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 10 จํานวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2549 จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
จํานวนนักศึกษาใหมในแตละป

การศึกษา 
จํานวน 

นักศึกษาทั้งหมด หลักสูตร 
ภาค 2/2548 ภาค 1/2549 ภาค 2/2548 ภาค 1/2549 

1. พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรปกติ 0 5 7 12 
2. พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 0 10 65 74 
3. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาคปกติ     
    3.1  สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก, ข  0 10 34 43 
    3.2  สาขาวิชาพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 

แผน ก 
0 14 44 56 

    3.3  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก 0 5 28 26 
    3.4  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก 0 0 44 38 
    3.6  สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก 0 0 17 11 
    3.7  สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก, ข 0 21 20 37 
    3.8  สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช   

แผน ก 
0 4 21 19 

   3.9   สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก 0 10 20 29 
   3.9   สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก 0 0 4 4 
   3.10 สาขาวิชาการผดุงครรภข้ันสูง แผน ก, ข 0 13 0 13 
4. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ     
   4.1  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ข           0 0 100 90 
  4.2  สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช   

แผน ข  
0 36 63 99 

   4.3  สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข  0 30 68 97 
   4.4  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข 0 0 90 79 
5. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ     
   5.1 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 0 0 3 3 
6. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ป) 0 139 509 513 
7. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 10 0 22 20 
8. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ป หลักสูตรตอเนื่อง) 0 0 60 3 

รวม (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร) 10 297 1,219 1,266 
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จํานวนนักศึกษาใหมในแตละ

ปการศึกษา 
จํานวน 

นักศึกษาทั้งหมด หลักสูตร 
ภาค 2/2548 ภาค 1/2549 ภาค 2/2548 ภาค 1/2549 

9. พยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบนัสมทบ     
    - วพ.บ.ลําปาง 0 145 412 475 
    - วพ.บ.พะเยา 0 125 244 314 

รวม (เฉพาะสถาบันสมทบ) 0 270 656 789 
รวมทั้งหมด 10 567 1,875 2,055 

 
สวนการรับนักศึกษาใหมนั้น ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2548 มีการรับนักศึกษาใหม 

รวมท้ังส้ิน 10 คน  ไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 10 คน   สวนปการศึกษา 
2549 มีการรับนักศึกษาใหมรวมทั้งส้ิน 297 คน  จําแนกเปนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปกติ  5 คน  
นานาชาติ 10 คน   ปริญญาโท หลักสูตรภาคปกติ 77 คน  ภาคพิเศษ 66 คน   ปริญญาตรี 139 คน  
รายละเอียดดังตารางที่ 11  

 
ตารางที่ 11  จํานวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรท่ีรับใหมในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2548 

และภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549  จําแนกตามระดับการศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2548 ภาคการศึกษาท่ี 1/2549 

ระดับการศึกษา 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 0 0 139 46.80 
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ 10 100 0 0 
ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป 0 0 0 0 
ปริญญาโท แผน ก 0 0 77 25.93 
ปริญญาโท แผน ข 0 0 66 22.22 
ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 
ปริญญาเอก หลักสูตรปกติ 0 0 5 1.68 
ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ 0 0 10 3.37 

รวมท้ังสิ้น 10 100 297 100 
 
 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทํา 
ในปการศึกษา 2548 มีผูสําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี  โท  และเอก  รวมท้ังส้ิน 326 คน  

จําแนกเปนปริญญาตรี  186 คน  ปริญญาโท 133 คน และปริญญาเอก 7 คน  รายละเอียดดังตารางที่ 12 

 สวนภาวะการมีงานทําซึ่งสํารวจจาก บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 250 คน ที่มารับ
ปริญญาเมื่อเดือนมกราคม 2549  เปนผูมีงานทํา 250 คน  ( รอยละ 100) 
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ตารางที่ 12   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําป
การศึกษา 2548-2549 (ไมรวมผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชารวม) 

 
ระดับ จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 
รอยละ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

186 
133 
7 

57.06 
40.80 
2.14 

รวมท้ังสิ้น 326 100 
 
 

 สถาบันสมทบ 
คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาใหม ในสวนของสถาบันสมทบประจําปศึกษา 2549 จาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลําปาง จํานวน 145  คน และ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  
จํานวน  125 คน   

ในป 2548 มีผูสําเร็จการศึกษา ในสวนของสถาบันสมทบ ทั้งหมดจํานวน 136 คน จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ลําปาง จํานวน 82 คน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จํานวน 54 คน 

 
 

 การพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ 
 ในรอบปงบประมาณ  2549  คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ดังนี้ 
 

 การพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของอาจารย โดยมีท้ังหมด 3 โครงการ คือ 
1. โครงการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป

การศึกษา 2549  ในระหวางวันที่ 4 – 5 เมษายน 2549   ณ หองประชุมเปรียบ 
ปณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพรอมอาจารยในการสอน
กระบวนวิชา 562706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง ประจําปการศึกษา 2549  ระหวาง
วันที่ 1-2, 5-9 มิถุนายน 2549  ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2549  วันที่ 27 กรกฎาคม 2549    
ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 การพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีท้ังหมด         
7 โครงการ คือ 
1. โครงการเสริมสรางความรูดานคําศัพทและตัวยอทางการพยาบาล ในวันที่ 1   

พฤศจิกายน 2548 ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนพยาบาลวิชาชีพ (ระยะที่ 1)  คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระหวางวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ 2549     
ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช และหองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ  คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนพยาบาลวิชาชีพ (ระยะที่ 2) คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระหวางวันที่ 6 – 16 มีนาคม 2549 ณ หองประชุม
เปรียบ ปณยวณิช และหองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการฝกปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะทางการพยาบาล สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต      ชั้นปที่ 3 กลุมที่ 1  จํานวน 52 คน  ในระหวางวันที่ 6 
มีนาคม – 2 เมษายน 2549   กลุมที่ 2  จํานวน 52 คน  ในระหวางวันที่ 20 มีนาคม 
– 16 เมษายน 2549  ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  ฝกแผนกศัลยกรรม 6, 
ออรโธปดิกส 2, ENT1, อายุรกรรม 4  รวม 12 หอผูปวย 

5. การเตรียมจัดโครงการสรางเสริมสมรรถนะสําหรับนักศึกษา : การจัดหาแหลง
ประโยชน  ปการศึกษา 2549 ในระหวางวันที่ 15 สิงหาคม – 18 กันยายน 2549        
ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาในการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก    
ในระหวางวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2549 ณ หองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7. โครงการเสริมสรางความรูดานคําศัพทและตัวยอทางการพยาบาล ในวันที่  20 
มิถุนายน 2549 ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยฝายบัณฑิตศึกษา มีท้ังหมด 6 

โครงการ คือ 
1. โครงการเรียนรูตนเองดวยความเขาใจ ความสุขยอมอยูใกลแคปลายมือ ในวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2548 ณ วัดปาดาราภิรมย อ.แมริม จ.เชียงใหม 
2. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานของมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต     

ในวันที่ 23 มกราคม 2549 ณ บริเวณสนามหนาอาคารเทพกวี กุสลเถระ           
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ป 2549 ในระหวาง
วันที่ 4-5 เมษายน 2549 หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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4. โครงการเตรียมตัวใหพรอมเพ่ือการทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    
ในวันที่ 3 มีนาคม 2549 ณ ศูนยฝกอบรมไทยพาณิชย อ.หางดง จ.เชียงใหม 

5. โครงการการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ในระหวางวันที่ 
29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2549 ณ หองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางในหลักสูตร        
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ป 2549 ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2549 ณ หองประชุม  
สมจิตต ภาติกร  ชั้น 2  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 การพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดยสาขาวิชา

ตางๆ ดังตอไปน้ี 
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  
1. การสัมมนาหัวขอโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร พย.ม.    

ในวันที่ 27 ตุลาคม และ 21 ธันวาคม 2548 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการเสริมสรางศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา : การเขียนรายงาน
และเอกสารทางวิชาการ ในวันที่ 28 ตุลาคม, 11 พฤศจิกายน 14, 20 ธันวาคม 2548 
และ 19 – 20 มกราคม 2549  ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการสัมมนาหัวขอโครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในวันที่      
2 พฤศจิกายน 2548 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการสัมมนาเรงรัดกการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่       
2 และ 3   ในวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2548  ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. โครงการพัฒนาวิชาการแกนักศึกษาเรื่อง การใชคอมพิวเตอรในการจัดการขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS for Windows ในวันที่ 1 – 30  
ธันวาคม 2548 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชา ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
ศูนยใหบริการเด็ก กลุมอาสาพัฒนาเด็ก ต.ชางมอย และ บานกิ่งแกว ในระหวางวันที่ 
18 – 20 มกราคม 2549 

7. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  ในวันที่ 21 มกราคม 
2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  ในระหวาง
วันที่ 1 – 3  มีนาคม 2549 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 

9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ในวันที่ 1 
มิถุนายน 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10. โครงการสัมมนาเรื่อง หัวขอโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  ในวันที่ 2 มิถุนายน 
2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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11. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
พยาบาลกุมารฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12. โครงการสรางเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา : การเขียนรายงาน
และเอกสารทางวิชาการ ในวันที่ 23, 30 สิงหาคม 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
1. โครงการปจฉิมนิเทศและติดตามและประเมินผล สาขาวิชาสุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวช แผน ก ประจําปการศึกษา 2548 ในวันที่ 20 มกราคม 2549 ณ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจําป 2549 สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล   
จิตเวช แผน ก  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช อาคาร 1 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการเรงรัดการจบหลักสูตรระยะที่ 1 ประจาํป 2549 ในวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 
2549  ณ หองประชุมปราณีต สวัสดิรักษา คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2549 ณ ศูนยฝกอบรมธนาคารไทยพาณิชย อ.หางดง จ.เชียงใหม 

5. โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลจิตเวชชุมชน ประจําป 2549 ในระหวางวันที่ 5 – 7 
กันยายน 2549 ณ  Institute of Mental Health and Woodbridge Hospital ประเทศ
สิงคโปร 

6. โครงการสนับสนุนการฝกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชนของ
นักศึกษา ในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2549  ณ ต.เจดียแมครัว อ.แมแฝก จ.เชียงใหม 

7. โครงการเรงรัดการจบหลักสูตรระยะที่ 2 ประจาํป 2549 ในวันที่ 14 กันยายน 2549 
ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  แผน ข ภาคพิเศษ 
1. โครงการศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ  เรื่อง  การศึกษาดูงานสุขภาพจิตและจิตเวช

ชุมชน  ในระหวางวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2548  ณ โรงพยาบาลจิตเวช Castle Peak 
Hospital และศูนยฟนฟู New Life Foundation   

2. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ในระหวางวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2548 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการปจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  แผน ข  ภาคพิเศษ  รุนที่ 4  ในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2548  ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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4. โครงการสัมมนาเพื่อเรงรัดการสําเร็จการศึกษาระยะที่ 2  ของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  แผน ข 
ภาคพิเศษ ในระหวางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2548 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. โครงการติดตามบัณฑิต  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช  แผน ข  ภาคพิเศษ ในวันที่ 24 มกราคม 2549 ณ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม 2549  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 
ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7. โครงการสนับสนุนการเตรียมหัวขอการคนควาแบบอิสระและเรงรัดการสําเร็จ
การศึกษา  สําหรับนักศึกษา ป 2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  แผน ข  ภาคพิเศษ  ในระหวางวันที่ 22 
กรกฎาคม – 22 กันยายน 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช          
แผน ข  ภาคพิเศษ ในระหวางวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2549 

9. โครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา  สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
เวช  แผน ข  ภาคพิเศษ  ในวันที่ 2 กันยายน 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10. โครงการสนับสนุนการฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2                    
ในวันที่10 และ 17 กันยายน 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11. โครงการสนับสนุนการฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2                   
ในวันที่ 2,9 และ 16 กันยายน 2549 ณ ชุมชน ตําบลแมสา อ.แมริม จ.เชียงใหม 

12. โครงการปจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  แผน ข  ภาคพิเศษ  รุนที่ 5 วันที่ 11 กันยายน 
2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ   
1. โครงการเสริมสรางทักษะในการประเมินสุขภาพผูใหญในภาวะเจ็บปวย ในระหวาง

วันที่ 5 – 6  และ 12 – 13  พฤศจิยายน 2548  ณ หองเรียน 306 อาคาร 2   คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 20 มกราคม 
2549 ณ โรงแรมพรพิงค จ. เชียงใหม  

3. โครงการการเขียนโครงรางเพ่ือทําวิทยานิพนธ  ในวันที่ 28 มีนาคม 2549               
ณ หองเรียน 305 อาคาร 2  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการสัมมนา  เรื่อง  โครงการเรงรัดการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการทํา
วิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลผูใหญ แผน ก  
ระยะที่ 2  ในระหวางวันที่16 – 17 พฤษภาคม 2549 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ  แผน ข ภาคพิเศษ 
1. โครงการศึกษาดูงานดานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ในระหวางวันที่ 18 – 23 

ธันวาคม 2548  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ และ             
ศูนยปอมเพชร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. โครงการสัมมนาปญหาการเรียนการสอนและแนวทางการแกไข  และการเตรียมความ
พรอมดานการทําการศึกษาคนควาแบบอิสระ  ในระหวางวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 
2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการสัมมนาเพื่อเรงรัดการสําเร็จการศึกษา  เรื่อง  การเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาในการศึกษาคนควาแบบอิสระ  สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาล
ผูใหญ  แผน ข  ภาคพิเศษ  รุนที่ 5  ในระหวางวันที่ 2 – 3  และ 16 – 17  กันยายน 
2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและติดตามประเมินผล ในวันที่ 20 มกราคม 2549     
ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
1. โครงการปจจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาบริหารการพยาบาล ในวันที่ 20 มกราคม 

2549 ณ หองประชุมภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ในระหวาง
วันที่ 24 – 27 เมษายน 2549 ณ รพ.รามาธิบดี รพ.บํารุงราษฏร สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ รพ.บานแหลม จ.ชลบุรี 

3. โครงการศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาลในหนวยงานบริการสุขภาพในประเทศ
ออสเตรเลีย ในระหวางวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2549 ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย 

4. โครงการศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาลในหนวยงานบริการสุขภาพของประเทศ
ในยุโรป ในระหวางวันที่ 6 – 14 พฤษภาคม 2549 ณ ประเทศสวิสเซอรแลนด และ 
ประเทศฝรั่งเศส 

5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพยาบาล แผน ก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2549  ณ หองประชุมภาควิชา
บริหารการพยาบาล ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

6. โครงการเรงรัดการทําวิทยานิพนธ ในระหวางวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2549 ณ 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร 

7. โครงการเรงรัดการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ สาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ก    
ในระหวางวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม และ 14 กันยายน 2549  ณ หองประชุมภาควิชา
บริหารการพยาบาล และ โรงแรมเดอะปารค จ.เชียงใหม 

8. โครงการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานดานการบริหารธุรกิจ ในกระบวนวิชา 558740 
สาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ก  ในวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม       
เชอราตันเชียงใหม จ.เชียงใหม 
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9. โครงการเตรียมความพรอมในการทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (รหัส 49) 
ในวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2549  ณ หองประชุมภาควิชาบริหารการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. โครงการเรงรัดการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการ

พยาบาล (นานาชาติ)  ในระหวางวันที่ 14  และ 22 ธันวาคม 2549  
 
สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 
1. โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอนดานการพยาบาลผูสุงอายุ           

ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มถุินายน 2549 ณ ประเทศสิงคโปร 
2. โครงการพัฒนาทักษะดานการทําวิจัยสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา

สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ ในวันที่ 12 – 31 กรกฏาคม 2549 ณ คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Advanced Practice Nurse กับการดูแลผูสูงอายุ        
ในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 
1. โครงการศึกษาดูงานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล                     

ในวันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2548  ณ รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี และสถาบัน
บําราศนราดูร 

2. โครงการประสานสัมพันธมหาบัณฑิตกับศิษยเกาและศิษยเกาและศิษยปจจุบัน         
ในวันที่ 20 มกราคม 2549  ณ โรงแรมเดอะปารค จ.เชียงใหม 

3. โครงการบรรยายพิเศษเตรียมความพรอมการฝกปฏิบัติงานดานการควบคุมการติด
เชื้อขั้นสูง 1  ในวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการพัฒนาการฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1          
ในวันที่ 27 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2549 ณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม  รพ.นครพิงค 
รพ.ชุมชน และสถานีอนามัย รพ.เชียงรายฯ 

5. โครงการปฐมนิเทศและการเสริมความพรอมในการเรียน  ในวันที่ 1 มิถุนายน และ   
25 กรกฎาคม 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการ
ติดเชื้อขั้นสูง 2  ในวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7. โครงการติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ  สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาฯ           
ในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สาขาวิชาการพยาบาลสตรี   
1. โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติโปรแกรม SPSS for Windows สําหรับนักศึกษา ในระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 
– 4 พฤศจิกายน 2548 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2549 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย  
1. โครงการ  เรื่อง  โรงงานปลอดภัยใสใจในทุกสุขภาพ  ในวันที่ 19 และ 24 กุมภาพันธ 

2549 ณ โรงงานชิ้นเอก หมูที่ 1 ต. สันปาเปา อ. สันทราย จ. เชียงใหม 
2. โครงการ  เรื่อง  รักโรงงาน  รักสุขภาพ  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 ณ กิจการ

กรอบไม หมูที่ 1 บานสันปาเปา ต.สันปาเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
3. โครงการ แนวทางการพัฒนาหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา 

การพยาบาอาชีวอนามัย รุนที่ 4 ในวันที่ 1 มีนาคม ณ คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการ การประเมินสุขภาพและการคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ ในระหวาง
วันที่ 6 – 10 มนีาคม 2549 ณ หอง NT 201 อาคารเรียนรวมพยาบาล – เทคนิค 

5. โครงการ การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ ในระหวางวันที่ 7 – 8 เมษายน 2549       
ณ หอง 201 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. โครงการศึกษาดูงานจัดนิทรรศการและรวมงานสัปดาหรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางานแหงชาติ ครั้งที่ 20 ในระหวางวันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2549  ณ บริษัท ปตท 
เคมีคอล จํากัด (มหาชน) ศูนยอาชีวเวชศาสตร รพ.นพรัตนราชธานี ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน และจัดนิทรรศการ ณ ศูนยประชุมอิมแพคเมืองทองธานี 

7. โครงการสานสัมพันธอาจารยนักศึกษาและเตรียมพรอมสูการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2549  ณ ฮอไรซันวิเลจแอนดรีสอรท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

8. โครงการประเมินสุขภาพและการคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ ในระหวางวันที่ 
1 – 3 และ 9 – 10 กันยายน 2549  ณ หอง 201 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพดานการคิด อาน เขียน พูด ในระหวางวันที่ 4 – 11 
กันยายน 2549  ณ อาคารเรียนรวม พยาบาล-เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10. โครงการอบรมกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม ในวันที่ 12 กันยายน 2549      
ณ หอง NT อาคารเรียนรวม พยาบาล-เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร มช. 
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สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  
1. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การทําหัตถการและการวินิจฉัยแยกโรคระบบทางเดิน

อาหาร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ในวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2548 ณ หองเรียน NT 407  อาคารเรียนรวมพยาบาล – เทคนิค 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคระบบทางเดินหายใจ ในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2548  ณ หองเรียน NT 407 อาคารเรียนรวมพยาบาล – เทคนิค  คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคระบบทางตอมไรทอ  ในวันที่ 5 
มกราคม 2549  ณ หองเรียน NT 407 อาคารเรยีนรวมพยาบาล – เทคนิค คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การวินิจฉัยโรคระบบทางโครงรางและกลามเนื้อ ในวันที่ 
8 และ 15 ธันวาคม 2548  ณ หองเรียน NT 407 อาคารเรียนรวมพยาบาล – เทคนิค 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคระบบทางเดินปสสาวะและการ
วินิจฉัยแยกโรคในเด็ก ในวันที่ 1, 22 และ 29 ธนัวาคม2548 ณ หองเรียน NT 407 
อาคารเรียนรวมพยาบาล – เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7. โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการบริการสุขภาพแกชุมชนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาการพยาบาลชุมชน ณ ประเทศสิงคโปร  ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 
2549 ณ ประเทศสิงคโปร 

 
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ 
1. โครงการพัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาค

พิเศษ เรื่อง ประเด็นปญหาแนวโนมและทิศทางการศึกษาวิจัยของการพยาบาลชุมชน 
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานอนามัยชุมชนและฝกปฏิบัติงาน
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ในวันที่ 9 เมษายน 2549  ณ หองเรียน 501 อาคาร 2 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิต สําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาปที่ 1 รุนที่ 3 ในระหวางวันที่ 1 และ 3 มิถุนายน 2549 ณ คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการสอบการศึกษาคนควาอิสระ 
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ณ หอง
ประชุม 207 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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5. โครงการการศึกษาคนควาอิสระโดยไมใชเครื่องมือการวิจัยและขั้นตอนในการ
ทําการศึกษาคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข รุนที่ 2           
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ณ หองประชุม 207 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
สาขาวิชาการผดุงครรภข้ันสูง  
1. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อเขาเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง ในระหวางวันที่ 15 -17 มิถุนายน 2549        
ณ สวนพฤกษศาสตรทวีชล อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ในวันที่ 14 กันยายน 2549 ณ ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ลานนา จังหวัดเชียงใหม 

 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  (ป.เอก)  จํานวน 8 โครงการ ไดแก 
1. โครงการสรางเสริมสุขภาพทางปญญา หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต         

ในระหวางวันที่ 28 -30 ตุลาคม 2548 ณ วัดร่ําเปงตโปธาราม ตําบล สุเทพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 

2. โครงการ ติดตามและประเมินผลดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2547 – 2548 ในระหวาง
วันที่ 1 ธันวาคม 2548 – 31 มนีาคม 2549 ณ  คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 6 มกราคม - 30 มิถุนายน 2549 ณ หองประชุม
ศูนยวิจัยทางการพยาบาล อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร 

4. โครงการติดตามความกาวหนาในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต    
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 ณ หองเรียน 504 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) ในระหวางวันที่ 1, 29 – 30 มิถุนายน 2549  ณ คณะพยาบาลศาสตร และ 
ศูนยทรัพยากรมนุษยลานนา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

6. โครงการสรางเสริมสุขภาพทางปญญา สําหรับนักศึกษาหลักสูตรฯ ดุษฎีบัณฑิต ใน
ระหวางวันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2549 ณ วัดร่ําเปงตโปธาราม ต.สุเทพ อ.เมือง       
จ.เชียงใหม 

7. โครงการเตรียมความพรอมในการศึกษา ณ สถาบันตางประเทศ ในวันที่ 21 สิงหาคม 
2549 ณ หองเรียน 204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร 


