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การจัดการศึกษา 
 

 หลักสูตร 
ในปงบประมาณ 2550  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยเชียงใหม ไดจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี  รวมท้ังทั้งส้ิน 22 หลักสูตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ระดับปริญญาเอก รวม  3  หลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต แบบ 1(1)  แบบ 1(2) และ แบบ 2(2)   
1.1   หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) 
1.2   หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

2. ระดับปริญญาโท รวม  15  หลักสูตร  และหลักสูตรรวม  2  หลักสูตร 
2.1   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาคปกติ 10 สาขาวิชา  ไดแก 

2.1.1   สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก (งดรับนักศึกษาใหมต้ังแตปการศึกษา 2548)  
2.1.2   สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก และแผน ข 
2.1.3   สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก  
2.1.4   สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก และแผน ข 
2.1.5   สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก 
2.1.6   สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก และแผน ข 
2.1.7   สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข 
2.1.8   สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก  
2.1.9   สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก  
2.1.10  สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง แผน ก และแผน ข  

2.2    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ 4 สาขาวิชา ไดแก 
2.2.1 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ข ภาคพิเศษ  
2.2.2 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ 
2.2.3 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ                               

(งดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2550) 
2.2.4 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ  

2.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
2.3.1 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล   

2.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรรวมสถาบัน) 
2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

           (หลักสูตรนานาชาติและรวมสถาบัน) 
3. ระดับปริญญาตรี รวม  3  หลักสูตร 

3.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  4  ป 
3.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  4  ป (หลักสูตรนานาชาติ) 
3.3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตอเนื่อง  2  ป 
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 จํานวนนักศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2550  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนักศึกษารวมทั้งส้ิน 

1,337 คน จําแนกเปนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก  79  คน  (หลักสูตรปกติ 17 คน หลักสูตรนานาชาติ 
62 คน)   ปริญญาโทหลักสูตรปกติ แผน ก และ แผน ข  314 คน   หลักสูตรนานาชาติ แผน ก   2 คน  
แผน ข  ภาคพิเศษ  297 คน  และปริญญาตรี 645 คน (หลักสูตรปกติ 586 คน  หลักสูตรนานาชาติ 59 
คน)  รายละเอียดดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่  11  จํานวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2549-2550 จําแนกตามระดับการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาใหมในแตละ
ปการศึกษา 

จํานวน 
นักศึกษาทั้งหมด หลักสูตร 

ภาค 2/2549 ภาค 1/2550 ภาค 2/2549 ภาค 1/2550 
1. พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรปกติ - 6 12 17 
2. พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 1 5 65 62 
3. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาคปกติ     
    3.1  สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก, ข  - 10 37 42 
    3.2  สาขาวิชาพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 

แผน ก 
- 14 51 59 

    3.3  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก, ข - 11 25 28 
    3.4  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก, ข - 22 33 53 
    3.6  สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก - - 9 6 
    3.7  สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก, ข - 15 37 46 
    3.8  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   

แผน ก 
- 5 17 18 

    3.9  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก - 8 24 28 
    3.9  สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก - 4 4 8 
    3.10 สาขาวิชาการผดุงครรภข้ันสูง แผน ก, ข - 13 13 26 
4. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ     
    4.1  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ข           - 32 76 96 
   4.2  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   

แผน ข  
- 31 69 100 

    4.3  สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข  - - 85 69 
    4.4  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข - 28 3 32 
5. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ     
    5.1   สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล - 2 - 2 
6. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ป) - 178 513 586 
7. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 19 23 37 59 
8. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ป หลักสูตรตอเนื่อง) - - 3 - 

รวม (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร) 20 407 1,113 1,337 
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จํานวนนักศึกษาใหมในแตละ 
ปการศึกษา 

จํานวน 
นักศึกษาทั้งหมด หลักสูตร 

ภาค 2/2549 ภาค 1/2550 ภาค 2/2549 ภาค 1/2550 
9. พยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบนัสมทบ     
    - วพ.บ.ลําปาง - 287 388 697 
    - วพ.บ.พะเยา - 160 315 421 
    - วพ.บ.เชียงใหม - 606 1,007 1,522 

รวม (เฉพาะสถาบันสมทบ) - 1,053 1,710 2,640 
รวมทั้งหมด 20 1,460 2,823 3,977 

 
สวนการรับนักศึกษาใหมนั้น ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2549 มีการรับนักศึกษาใหม 

รวมทั้งส้ิน 20 คน  ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 1 คน  นักศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 19 คน      สวนปการศึกษา 2550   มีการรับนักศึกษาใหมรวมท้ังส้ิน 407 
คน  จําแนกเปนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปกติ  6 คน  นานาชาติ 5 คน  ปริญญาโทหลักสูตรภาคปกติ 
104 คน (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)  ภาคพิเศษ 91 คน   ปริญญาตรี 201 คน (หลักสูตรปกติ
และหลักสูตรนานาชาติ)  รายละเอียดดังตารางที่ 12  

 
 

ตารางที่ 12  จํานวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรท่ีรับใหมในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2549                     
และภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550  จําแนกตามระดับการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2549 ภาคการศึกษาท่ี 1/2550 
ระดับการศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป - 0 178 43.73 
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ 19 95 23 5.65 
ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป - 0 - 0.00  
ปริญญาโท แผน ก และแผน ข ภาคปกติ - 0 102 25.06 
ปริญญาโท แผน ข ภาคพิเศษ - 0 91 22.36 
ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ - 0 2 0.49 
ปริญญาเอก หลักสูตรปกติ - 0 6 1.47 
ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ 1 5 5 1.23 

รวมท้ังสิ้น 20 100 407 100 
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 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและภาวการณมีงานทํา 
 

ในปการศึกษา 2549  มีผูสําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี  โท  และเอก  รวมท้ังส้ิน 254 
คน  จําแนกเปนปริญญาตรี  102 คน   ปริญญาโท 138 คน และปริญญาเอก 14 คน  รายละเอียดดัง
ตารางที่ 13 

 สวนภาวะการมีงานทําซึ่งสํารวจจาก บัณฑิตระดับปริญญาตรี  โท  และเอก  รวมทั้งส้ิน 
จํานวน 254 คน ที่มารับปริญญาเมื่อเดือนมกราคม 2550  (สําเร็จการศึกษาระหวางปการศึกษา 2548 – 
2549) เปนผูมีงานทํา 170 คน  (รอยละ 99.42) และศึกษาตอ 1 คน (รอยละ 0.58) 

 

ตารางที่ 13   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําป
การศึกษา 2549-2550 (ไมรวมผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชารวม และสถาบันสมทบ) 

ระดับ จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

102 
138 
14 

40.16 
54.33 
5.51 

รวมท้ังสิ้น 254 100 
 
 

 สถาบันสมทบ 
คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาใหม ในสวนของสถาบันสมทบประจําปศึกษา 2550 จาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลําปาง จํานวน 287 คน  จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  
จํานวน 159 คน  และจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม  จํานวน 160 คน 

ในป 2550 มีผูสําเร็จการศึกษา ในสวนของสถาบันสมทบ ทั้งหมดจํานวน 176 คน จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ลําปาง จํานวน 65 คน  จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จํานวน 52 
คน และจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม  จํานวน 59 คน 
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 การพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ 
 ในรอบปงบประมาณ  2550  คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ดังนี้ 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยฝายสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 

มีท้ังหมด 12 โครงการ คือ 
1. โครงการเสวนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 

2546) ระยะที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2549 ระยะที่ 2 วันที่ 27 ธันวาคม 2549 และ 
ระยะที่ 3  วันที่ 23 มกราคม 2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการพัฒนาความพรอมแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาล- 
ศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ระยะที่ 2 ระหวางวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2550   
ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

3. โครงการสัมมนาวิชาการประจําปการศึกษา 2549 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
กระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)  และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหวางวันที่ 15 - 16 มีนาคม 
2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการประชุมอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศกึษา 2550  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 
2550  ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

5. โครงการประชุมระหวางกลุมวิชาและแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล  
ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม ณ คณะพยาบาลศาสตร และหนวยงาน
ภายนอก 

6. โครงการการเตรียมความพรอมสําหรับการฝกการเปนพยาบาลวิชาชีพ (ระยะที่ 1) 
ระหวางวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช และหอง
ประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ 

7. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร 
(ระยะที่ 2)  ระหวางวันที่ 6 - 14 มีนาคม 2550 หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช อาคาร 
1 คณะพยาบาลศาสตร 

8. โครงการฝกปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะทางการพยาบาล สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3  ระหวางวันที่ 6 มีนาคม – 12 เมษายน 2550 ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม. 

9. โครงการฝกปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะทางการพยาบาล  สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 2  ระหวางวันที่ 6 มีนาคม – 30 เมษายน 2550 ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

10. โครงการฝกปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะทางการพยาบาลสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 3 ระยะที่ 1 ระหวางวันที่ 11 มิถุนายน - 23 กันยายน  
2550 และหลักสูตรนานาชาติ ระหวางวันที่ 4 – 17  มิถุนายน 2550 ณ   โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม  
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11. โครงการเสริมสรางความรูดานศัพทและตัวยอทางการพยาบาล สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 2 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุม
เปรียบ ปณยวณิช 

12. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ระหวาง
วันที่  24 – 27  สิงหาคม 2550  ณ อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยฝายบัณฑิตศึกษา มีท้ังหมด 8 

โครงการ คือ 
1. โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฝกปฏิบัติและการนิเทศ

การฝกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ระหวางวันที่  9 - 10 ตุลาคม 2549 ณ หองประชุม
วิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร 

2. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา
กลาง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2549  ในวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร  

3. โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
การศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2550 ณ หองประชุมเปรียบ 
ปณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

4. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 
หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

5. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การเตรียมอาจารยบัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนภาคฝกปฏิบัติและการนิเทศการฝกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สําหรับคณาจารย
ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2550  ในวันที่ 8 และ 11 
มิถุนายน  2550 ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

6. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ใน
วันที่ 15 มกราคม 2550 ณ ลานเอนกประสงคหลังอาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร 

7. โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสรางจริยธรรมคุณธรรมนักวิชาการสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  ในวันที่ 27 เมษายน 2550 ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 
อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2550  ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 
2550 ณ หองประชุมเปรียบ  ปณยวณิช  ชั้น 2  อาคาร 1   คณะพยาบาลศาสตร 
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 การพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดยสาขาวิชา
ตางๆ ดังตอไปน้ี 

 
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  

1. สนับสนุนคาใชจายใหนักศึกษาสาขาวิชา เขารวมประชุม  เรื่อง  วิทยาการ
กาวหนาในการดูแลทารกและเด็กที่มีปญหาระบบหายใจ จัดโดยสถานบริการ
พยาบาล  ระหวางวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2549  

2. โครงการการศึกษาดูงาน  สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาฯ  ชั้นปที่ 2  จํานวน 11 คน  
ระหวางวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2549  ณ สถาบันพัฒนาการเด็กบานราช
นครินทร  ศูนยใหบริการเด็กกลุมอาสาพัฒนาเด็ก  และสถานสงเคราะหเด็กบาน
เวียงพิงค 

3. สนับสนุนคาใชจายใหนักศึกษาสาขาวิชา  เขารวมประชุมวิชาการ  เรื่อง  
Essential Neonatal Problem  ระหวางวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2549  ณ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  ในวันที่ 
14 มกราคม 2550  ณ โรงแรมปางสวนแกว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 

5. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน  เรื่อง  สงเสริมสุขภาพและความมีคุณคา
ของเด็กวัยเรียนเปล่ียนผานสูวัยรุน  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2550   ณ ชุมชน   
ชางเคี่ยน 4  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

6. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  
ระหวางวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2550  ณ โรงพยาบาลศิริราช  และสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  กรุงเทพฯ 

7. โครงการสรางเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา : การเขียน
รายงานและเอกสารทางวิชาการ  สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. สนับสนุนคาใชจายใหนักศึกษาสาขาวิชาเขารวมประชุมวิชาการ  เรื่อง  การวิจัย
เพ่ือสรางเสริมสุขภาพองครวมอยางยั่งยืน : กระบวนทัศนใหม  ระหวางวันที่     
3 – 4 พฤษภาคม 2550  ณ  คณะพยาบาลศาสตร 

9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  ใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร  ปการศึกษา 2549  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2550  ณ 
บานเทวะมนตรารีสอรท  แอนดสปา  จังหวัดเชียงใหม 

11. โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนักศึกษา : การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวช-
ศาสตรขั้นสูง  ในวันที่ 9, 15, 22 สิงหาคม 2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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12. โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนักศึกษา : การปฏิบัติสมรรถนะของพยาบาล
ผูเชี่ยวชาญทางคลินิกทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  ในวันที่ 22 สิงหาคม 
2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

13. โครงการสรางเสริมศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา : การสืบคนขอมูล  
และการอานบทความภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 22 และ 29 สิงหาคม 2550 ณ หองเรียน 
NT 405  ชั้น 4  อาคารเรียนรวมพยาบาล – เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร 

14. โครงการสัมมนา  เรื่อง  การสัมมนาการเรงรัดการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  วันที่ 30 สิงหาคม 2550  ณ คณะ
พยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก 
1. โครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล-

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  แผน ก  ใน
วันที่ 12 มกราคม 2550  ณ หองประชุมภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 

2. โครงการสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  เรงรัดการจบหลักสูตรระยะที่ 1  ประจําป 2550  
ระหวางวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2550  ณ หองประชุมปราณีต  สวัสดิรักษา  
ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

3. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
แผน ก  และแผน ข ภาคพิเศษ  เรื่อง  การปรับพฤติกรรมสําหรับบุคลากรทีม
สุขภาพ  ระหวางวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2550  ณ โรงแรมธาริน  จังหวัด
เชียงใหม 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2550  ในวันที่ 1 มิถุนายน 
2550  ณ หองประชุมวิเชียร  ทวีลาภ  ชั้น 6  อาคาร 1  คณะพยาบาลศาสตร 

5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
แผน ก และ แผน ข (ภาคพิเศษ) ในวันที่ 9 กันยายน 2550  ณ โรงแรมกรีน เลค 
รีสอรด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

6. โครงการสนับสนุนการฝกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชน
ของนักศึกษา  ระหวางวันที่ 12 – 14 กันยายน 2550  ณ ตําบลขุนคง  อําเภอ
หางดง  จังหวัดเชียงใหม 

7. โครงการสงเสริมพัฒนาดานจิตใจ  ระหวางวันที่ 21 – 22 กันยายน 2550        
ณ สวนบัวรีสอรท  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
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สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  แผน ข ภาคพิเศษ 
1. โครงการศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ  สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล    

จิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ ระหวางวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2549  เพ่ือศึกษางาน
ดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เกี่ยวกับการดูแลผูปวยจิตเวชระยะ 
เฉียบพลัน และผูปวยจิตเวชเรื้อรังในโรงพยาบาล และในชุมชน ณ เขตปกครอง
พิเศษฮองกง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. โครงการติดตามและประเมินผลการศกึษา ครั้งที่ 2 สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแผน ข 
ภาคพิเศษ  รุนที่ 7  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2549  ณ คณะพยาบาลศสตร  

3. โครงการติดตามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ ในวันที่ 15 มกราคม 2550  
ณ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช  คณะพยาบาลศาสตร   

4. โครงการสัมมนาเรงรัดการสําเร็จการศึกษาระยะที่ 1 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข 
ภาคพิเศษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ และวันที่ 26 – 27  พฤษภาคม 2550  ณ 
คณะพยาบาลศาสตร  

5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
แผน ก  และ แผน ข ภาคพิเศษ  เรื่อง  การปรับพฤติกรรมสําหรับบุคลากรทีม
สุขภาพ  ระหวางวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2550  ณ โรงแรมธาริน  จังหวัด
เชียงใหม 

6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2550 ของสาขาวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ   ในวันที่ 1   
มิถุนายน 2550  ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

7. โครงการสนับสนุนการฝกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชน
ของนักศึกษา ในวันที่ 8 กันยายน 2550  ณ ชมุชนตําบลขุนคง  อําเภอหางดง         
จังหวัดเชียงใหม 

8. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
แผน ก และ แผน ข (ภาคพิเศษ) ในวันที่ 9 กันยายน 2550  ณ โรงแรมกรีน เลค 
รีสอรด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

9. โครงการติดตามและประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล-       
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ   
ในวันที่ 10 กันยายน 2550   ณ โรงแรมกรีน เลค รีสอรด  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม 
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สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ   
1. โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา ของสาขาวิชาการ

พยาบาลผูใหญ  ในวันที่ 13 มกราคม 2550  ณ โรงแรมพรพิงคเชียงใหม  
2. สนับสนุนคาลงทะเบียนของนักศึกษาในการเขารวมประชุมวิชาการ  เรื่อง  การ

วิจัยเพ่ือสรางเสริมสุขภาพองครวมอยางยั่งยืน : กระบวนทัศนใหม  ระหวางวันที่ 
3 – 4 พฤษภาคม 2550  ณ  คณะพยาบาลศาสตร  

3. โครงการประชุมเพ่ือเสนอรายงานความกาวหนาและปญหาในการทําวิทยานิพนธ
ของสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญแผน ก  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550  ณ หอง
ประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

4. โครงการสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาการพยาบาลผูใหญ แผน ก  ระหวางวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรม
นอรทเทอรน เฮอริเทจ รีสอรท แอนดสปา อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน 

   
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ  แผน ข ภาคพิเศษ 

1. โครงการศึกษาดูงานดานการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง ระหวางวันที่ 18 – 24  
ธันวาคม 2549 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลระยอง 

2. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและติดตามประเมินผล ในวันที่ 13 มกราคม  
2550 ณ โรงแรมพรพิงค จ.เชียงใหม 

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผูใหญ แผน ข ภาคพิเศษ  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2550  ณ อาคาร NT 
และอาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร 

 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  

1. โครงการศึกษาดูงานดานการตลาดในการบริการสุขภาพ  ในกระบวนวิชา 
558745  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2549  ณ โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม 

2. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการพยาบาล  ในวันที่ 13 มกราคม 2550 ณ โรงแรมกรีน เลค รีสอรด  
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

3. สนับสนุนคาลงทะเบียน  ประชุมวิชาการเรื่อง  การวิจัยเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ
องครวมอยางยั่งยนื : กระบวนทัศนใหม  ระหวางวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2550  
ณ คณะพยาบาลศาสตร 

4. โครงการเรงรัดการทําวิทยานิพนธ  การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS  
ระหวางวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2550  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  อาคาร 4  
คณะพยาบาลศาสตร 

5. โครงการเรงรัดการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 (รหัส 49)  
ในวันที่ 13 กันยายน 2550  ณ หองประชุมภาควิชาบริหารการพยาบาล      
คณะพยาบาลศาสตร 
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6. โครงการพัฒนานักศึกษา  เรื่อง  ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการ
เขียนรายงานอยางมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 15 กันยายน 2550 ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  ชั้น 4  อาคาร 4  คณะพยาบาลศาสตร 

7. โครงการเรื่อง  ทักษะการเขียนรายงานทางวิชาการและการเขียนเอกสารอางอิง
ตามรูปแบบของ APA  ในวันที่ 16 กันยายน 2550  ณ ฮอไรชอนวิลเลจรีสอรท  
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 

 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการพยาบาล (นานาชาติ)  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549  ณ หอง
ประชุมภาควิชาบริหารการพยาบาล  และหองอาหารแสนคํา 

2. โครงการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานดานการบริหารธุรกิจ  ในกระบวนวิชา 
558740 : การบริหารธุรกิจในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  ในวันที่ 20 
กรกฎาคม 2550  ณ โรงพยาบาลเชียงใหมราม 

 
สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 

1. สนับสนุนคาใชจายใหนักศึกษาสาขาวิชาเขารวมประชุม เรื่อง Evidence Based 
Care ระหวางวันที่ 1 – 3  พฤศจิกายน 2549  จัดโดยสถานบริการพยาบาล  

2. โครงการเรงรัดการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้นปที่ 1 
สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549  ณ โรงแรมอิมพิเรียล
เชียงใหมรีสอรท 

3. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ  ในวันที่ 12 
มกราคม 2550 ณ หองประชุมวิเชียรทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร 

4. โครงการพัฒนาทักษะดานการทําวิจัย นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้นปที่ 2      
ในวันที่ 9,16,23,30 มกราคม และ 5,12 กุมภาพันธ 2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร  

5. สนับสนุนคาลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อเขารวมประชุมเรื่อง การวิจัยเพ่ือสราง
เสริมสุขภาพองครวมอยางยั่งยืน : กระบวนทัศนใหม  ระหวางวันที่ 3 – 4 
พฤษภาคม 2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร  

6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผูสูงอายุ ประจําปการศึกษา 2550  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

7. โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลผูสูงอายุ ระหวาง
วันที่ 27 – 30 กันยายน 2550 ณ เขตปกครองพิเศษมาเกา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   
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สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 
1. สนับสนุนคาใชจายใหนักศึกษาสาขาวิชาเขารวมประชุมวิชาการเรื่อง  การวิจัย

เพ่ือสรางเสริมสุขภาพองครวมอยางยั่งยืน : กระบวนทัศนใหม  ระหวางวันที่     
3 – 4 พฤษภาคม 2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร 

2. โครงการปฐมนิเทศและการเสริมความพรอมในการเรียน  สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ รุนที่ 16  ในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร 

3. โครงการพัฒนาการฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2  
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 21 กันยายน 2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  และโรงพยาบาลนครพิงค 

 
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย  

1. โครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับ
นักศึกษา  ในวันที่ 6 มีนาคม 2550  ณ หองเรียน NT 201 คณะพยาบาลศาสตร  

2. โครงการการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษา ในวันที่ 2 เมษายน 
2550  ณ  หอง 201 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร  

3. โครงการศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ และรวมสัมมนางานสัปดาหความปลอดภัยใน
การทํางาน ระหวางวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2550  ณ บริษัทไทยบริคจสโตน จํากัด 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ศูนยอาชีวเวชศาสตรโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

4. โครงการสานสัมพันธอาจารยนักศึกษาและเตรียมพรอมสูการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
ในวันที่ 3 มิถุนายน ณ ฮอไรซัน วิลเลจ อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม 

5. โครงการอบรมกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2550  
ณ หองเรียนอาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร  

6. โครงการจัดนิทรรศการและรวมงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 8  ระหวางวันที่  30 – 31 สิงหาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

7. โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพดานการคิด อานเขียน พูด ในวันที่ 1 กันยายน 
2550  ณ หอง NT 201 อาคารเรียนรวม พยาบาล-เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร 

 
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  

1. สนับสนุนคาใชจายใหนักศึกษาสาขาวิชาเขารวมประชุมวิชาการเรื่อง  การวิจัย
เพ่ือสรางเสริมสุขภาพองครวมอยางยั่งยืน : กระบวนทัศนใหม  ระหวางวันที่      
3 – 4 พฤษภาคม 2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร 

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
พยาบาลชุมชน แผน ก  ภาคปกติ  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2550  ณ หองเรียน NT 
207  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  ชั้น 2  อาคาร NT  และในวันที่ 17 
มิถุนายน 2550  ณ บานมนตรา บูติครีสอรท แอนดสปา อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 
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สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ 
1. โครงการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาคนควาอิสระ 

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชนแผน ข ภาคพิเศษ  ในวันที่ 8 มกราคม 2550       
ณ คณะพยาบาลศาสตร  

2. โครงการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการคนควาอิสระ สาขาวิชา
การพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ รุนที่ 2 ครั้งที่ 2  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 
2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร  

3. โครงการสัมมนาเพื่อเรงรัดการสําเร็จการศึกษานักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
การพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ ในวันที่ 26 มีนาคม 2550  ณ คณะ
พยาบาลศาสตร   

4. สนับสนุนคาใชจายใหนักศึกษาสาขาวิชาเขารวมประชุมเรื่อง การวิจัยเพ่ือสราง
เสริมสุขภาพองครวมอยางยั่งยืน : กระบวนทัศนใหม  ในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 
2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร   

5. โครงการเรงรัดพัฒนาศักยภาพเพื่อการคนควาแบบอิสระ  ระหวางวันที่ 3 - 4 
กันยายน 2550 ณ หองเรยีน NT 207 ชั้น 2 อาคารเรียน NT คณะพยาบาล-
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพในการเรียน สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข. 
ภาคปกติ  ในวันที่ 4 กันยายน 2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร  

 
สาขาวิชาการผดุงครรภข้ันสูง  

1. สนับสนุนคาใชจายใหนักศึกษาสาขาวิชาเขารวมประชุมวิชาการเรื่อง การใหการ
ปรึกษาทางสุขภาพ จัดโดยสถานบริการพยาบาล ระหวางวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2549    

2. โครงการสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพรอมในการทําหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  
ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2550  ณ หอง 204 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร  

3. สนับสนุนคาใชจายใหนักศึกษาสาขาวิชาเขารวมประชุมเรื่อง การวิจัยเพ่ือสราง
เสริมสุขภาพองครวมอยางยั่งยืน : กระบวนทัศนใหม  ในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 
2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร   

4. โครงการศึกษาดูงานเพื่อสริมสรางประสบการณดานการใหบริการแกสตรี  ในวันที่    
1 – 5 มิถุนายน 2550 ณ สถานที่ใหบริการแกสตรีในดานตาง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร 

5. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2550  ณ 
ศูนยทรัพยากรมนุษย  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม 

6. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการกลุม ในวันที่ 1 กันยายน 2550      
ณ หองเรียน 305 อาคาร 2 คณะพยาบาลศสตร  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 12 โครงการ ไดแก 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพรอมการเรียนสถิติประยุกต 

สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549  ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร คณะพยาบาลศาสตร  

2. สนับสนุนคาใชจายในการเขารวมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหวางวันที่ 15 – 
18 พฤศจิกายน 2549 ณ ประเทศออสเตรเลีย  

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การนําผลวิจัยไปใช  ระหวางวันที่ 10 – 11 เมษายน 2550  ณ หองเรียน 204 
อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร 

4. สนับสนุนคาลงทะเบียนนักศึกษาเพื่อเขารวมประชุมเรื่อง การวิจัยเพ่ือสรางเสริม
สุขภาพองครวมอยางยั่งยืน : กระบวนทัศนใหม  ระหวางวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 
2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร   

5. โครงการสัมมนาเรื่อง การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาพยาบาลศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ในวันที่ 11, 24 พฤษภาคม 2550  ณ หองประชุม
ปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

6. สนับสนุนคาใชจายในการเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอร ในการประชุม เรื่อง Critical Challenge in Nursing Doctoral 
Education For the 21th Century ระหวางวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2550 ณ 
St.Luke ' s College of Nursing กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

7. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ใน
วันที่ 4 มิถุนายน 2550  ณ หองเรียน 204 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร 

8. โครงการการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ณ ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยลานนา อําเภอสันกาํแพง จังหวัดเชียงใหม 

9. โครงการ การวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ชั้นปที่ 2 
(หลักสูตรนานาชาติ) ระหวางวันที่ 8 – 12  มิถุนายน และ 20 กันยายน 2550   
ณ หอง 204 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร 

10. โครงการสรางเสริมสุขภาพทางปญญา สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2550  ณ วัดร่ําเปงโปธาราม 

11. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ในวันที่ 4 มิถุนายน และ 21 กรกฎาคม 2550  ณ คณะ
พยาบาลศาสตร และ บานวังตาล จังหวัดเชียงใหม 

12. โครงการเตรียมความพรอมในการศึกษา ณ สถาบันตางประเทศ ของนักศึกษา
ปริญญาเอก ในวันที่18 กรกฎาคม 2550  ณ หองเรียน 204 อาคาร 2 คณะ
พยาบาลศาสตร  
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ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ 
 

  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2550 
 

โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนพยาบาล
วิชาชีพ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 

  
โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 
 

โครงการเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม นักวิชาการ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  
โครงการเตรียมความพรอมในการศึกษา ณ สถาบัน

ตางประเทศ สําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
โครงการ การวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา

ดุษฎีบัณฑิต ชั้นปที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ) 
 


