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รางวัลและการไดรับการยอมรับ 
 

 รางวัลระดับองคกรและการบริหาร 
การผานการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 8 ประจําปการศึกษา 2549 จากคณะกรรมการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในระหวางวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2550  ผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ  
ดวยคะแนน 93.2  

 

คณะกรรมการประชุมรวมกับคณะผูบริหาร คณะกรรมการประชุมรวมกับคณะผูบริหาร 

ตรวจเยี่ยมศูนยฝกปฏิบัติการพยาบาล ตรวจเยี่ยมหนวยโสตฯ 

ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา คณะกรรมการถายรูปรวมกับคณะผูบริหาร 
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 รางวัลศิษยเกาดีเดน 
 อาจารย ดร. จิตประภา ศรีออน นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน ประจําป 2549 

 อาจารย ดร. จิตประภา ศรีออน เขารับโลประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดีเดน ประจําป 2549  จาก ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน
วันที่ 15 มกราคม 2550 ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยเชียงใหม   โดยมี รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา 
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหารรวมแสดงความยินดีอยางอบอุน  
โดยรางวัลดังกลาว สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมมอบใหเพ่ือประกาศเกียรติคุณและเปน
แบบอยางใหนักศึกษาปจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเกาไดยึดถือเปนแบบอยางที่ดี 

  
 
 

 รางวัลของคณาจารยและบุคลากร 
 รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ ธงชัย    พยาบาลดีเดน ประจําป 2549   สาขาการศึกษา

พยาบาล ประเภทอาจารยพยาบาล จากสภาการพยาบาล 
รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

รวมแสดงความยินดีแก รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ ธงชัย ในโอกาสไดรับรางวัลพยาบาลดีเดน 
ประจําป 2549 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารยพยาบาล จากสภาการพยาบาล ในวันที่ 20 
ตุลาคม 2549 ณ หองวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัล พลาซา กรุงเทพ ฯ 
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 ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ    รางวัล “มหิดลทยากร”   จากสมาคม
ศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ  
ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล อดีตคณบดีและอาจารย

อาวุโสของคณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัล "มหิดลทยากร" จากสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล 
ในพระบรมราชูปถัมภ ในงาน 38 ป วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล  โดย ศาสตราจารย 
เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ เขารับรางวัลจาก  ศาสตราจารย เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตูจินดา 
นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ รางวัลดังกลาวมอบใหเพ่ือยกยอง
ประกาศเกียรติคุณผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  ในวันที่ 2 มนีาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม  

  

 
 
 

 รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ไดรับการแตงต้ังใหเปน   Adjunct 
Professor in School of Nursing  จาก University of Western Sydney, Australia  ใน
วันท่ี 9 มีนาคม 2550   

 รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ไดรับประกาศนียบัตร   Certificate of 
Appreciation for International Leadership  จาก University of Washington Seattle, 
USA ในวันท่ี  2 เมษายน 2550 
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 คณาจารยและบุคลากรดีเดนของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2550 
 

 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการคัดเลือกอาจารยและบุคลากรดีเดน 
ประจําป 2550 เพ่ือเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางานของอาจารยและบุคลากรของคณะฯ และเพ่ือ
กระตุนใหอาจารยและบุคลากรของคณะฯ เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน   ผลการคัดเลือกมีดังนี้  

1.   รองศาสตราจารย ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน   อาจารยดีเดนที่มีอายุต้ังแต 45 ป ขึ้นไป     
2.   อาจารย ดร.สุดารัตน ชัยอาจ    อาจารยดีเดนที่มีอายุตํ่ากวา45 ป    
3.   นางกมลณัฎฐ รัตนวรางค      ขาราชการดีเดน  
4.   นายสุพล มูลวิไชย      ลูกจางประจําดีเดน  
5.   นางอัมพิกา สุวรรณบุตร     พนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน  
นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังมอบโลใหแกคณาจารยและบุคลากรที่รับราชการ ครบ 30 ป อันไดแก    

รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล    รองศาสตราจารย ดร.พิกุล บุญชวง    ผูชวยศาสตราจารย วราภรณ 
เลิศพูนวิไลกุล   นางจันทรสม วงคคํา และนายสุรพล  โลเพ็ชร   โดยทางคณะฯ ไดมอบรางวัลในพิธีทําบุญเนื่องใน
วันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ประจําป 2550 โดยมี รองศาสตราจารย นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร  รองอธิการบดี
ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน   ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550  
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 นักศึกษาดีเดนของคณะพยาบาลศาสตร 
 

 ระดับปริญญาตรี จํานวน   3    คน     
1. นางสาวศศินันท  สัจจา    รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน  ที่ไดรับรางวัลจากสมาคม

พยาบาลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
2. นางสาวกนกวรรณ  จากาง  รางวัลนักศึกษาดีเดนที่ไดรับรางวัลจาก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
3. นางสาวอรวรรณ  ชัยประเสริฐ  รางวัลความประพฤติดีที่ไดรับรางวัลจาก พุทธสมาคม

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
 

 
 
 ระดับปริญญาโท จํานวน   2   คน     

1. รางวัลการคนควาแบบอิสระดีมาก  หัวขอวิทยานิพนธ “ผลการโคชตอความรูและการ
ปฏิบัติเพ่ือปองกันภาวะพรองออกซิเจนในเลือดในผูปวยหลังผาตัดของพยาบาล
วิชาชีพในหอผูปวยพักฟนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม”  
ของ  นางสาวจันทรเรือง  เตปน  รหัสประจําตัว 4692008 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ   

               คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
  1.  รองศาสตราจารย นันทา  เล็กสวัสดิ์ 
  2.  ผูชวยศาสตราจารย ทิพพาพร ตังอํานวย 
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2. รางวัลการคนควาแบบอิสระดีมาก  หัวขอวิทยานิพนธ “การรักษาเยียวยาแบบ
พ้ืนบานลานนาของผูปวยจิตเภทที่มารับบริการในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัด
เชียงใหม”  

 ของ  นายบดินทรเดช  แกวสุวรรณ  รหัสประจําตัว 4792028  สาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช 

               คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
  1.  อาจารย ดร.หรรษา  เศรษฐบุปผา 
  2.  อาจารย สมบัติ   สกุลพรรณ 
 

 
 
 
 ระดับปริญญาเอก จํานวน   1   คน     

1. รางวัลวิทยานิพนธดีมาก  หัวขอวิทยานิพนธ “ปจจัยดานจิตสังคมและปจจัยดานเพศ
ภาวะที่มีผลตอพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเด็กวัยรุนในโรงเรียน”  

 ของ  นางสาวรุงรัตน  ศรีสุริยเวศน  รหัสประจําตัว 4472278 สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร 
               คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.วารุณี ฟองแกว 
 2.  Prof. Dr. Antonia M. Villarruel 
 3.  รองศาสตราจารย ดร. ร.อ. ชยันตรธร ปทุมานนท 
 

 


