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1. ชื่อคณะ คณะพยาบาลศาสตร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
2. ที่ตั้ง  110  ถนนอินทวโรรส   ตําบลศรีภูม ิ   อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

โทร. 0-5394-5024   โทรสาร  0-5321-7145 
Web site:  http://www.nurse.cmu.ac.th  

 
3. ประวัติความเปนมา 

โดยดําริของรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2484 มีนโยบายใหมีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  
แตไดเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 ขึ้น การดําเนินงานจึงชะงักลง ตอมาในป พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการใหต้ัง “โรงเรียนแพทย” ที่จังหวัดเชียงใหม  ตามที่มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร และกระทรวงสาธารณสุขเสนอและใหจัดต้ัง “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย”
ขึ้นพรอมกัน ตอมาในป พ.ศ.2502 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะแพทยศาสตรเชียงใหม ใน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และใหโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยเปนแผนกวิชาดานการ
พยาบาล เรียกชื่อวา “แผนกพยาบาลผดุงครรภและอนามัย” เริ่มตนเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาลในป พ.ศ. 2503 หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัยในป พ.ศ. 2504 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภในป พ.ศ. 2507 

 
ในป  พ .ศ .  2508  เมื่อมหาวิทยาลัย 

เ ชี ย ง ใ ห ม ไ ด รั บ อนุ มั ติ จั ด ต้ั ง แ ล ะ เ ป ด ส อน ใ น
ระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตรเชียงใหมไดยายมา
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม แผนกพยาบาลผดุงครรภ
และอนามัย จึงมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่งของคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเริ่มเปดสอน
ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(พยาบาล) ในป พ.ศ. 2509  และปรับเปลี่ยนชื่อจาก 
แผนกวิชา เปนภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภและ
อนามัย ในป พ.ศ. 2511และคณะกรรมการบริหาร
สภาการศึกษาแหงชาติมีมติอนุมัติใหจัดต้ังเปนคณะ
พยาบาลศาสตร ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2515 และมีการแบงสวน
ราชการ ประกอบดวย 8 ภาควิชา และสํานักงาน
เลขานุการ  
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4. ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และตถุประสงค   
ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร ไดมีการดําเนินการตางๆ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน   

พันธกิจและวัตถุประสงค ดังน้ี 
 

4.1  ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชื่อวาการศึกษาพยาบาลเปนการพัฒนา

บุคลากรทางการพยาบาลใหมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
การจัดการศึกษาจึงตองมีหลายระดับโดยมุงเนนในการพัฒนาตนเอง ทําการวิจัย บริการวิชาการแก
สังคมและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีในวิชาชีพ ทั้งน้ีตองจัดใหมีบรรยากาศทาง
วิชาการที่ดี  มีความรวมมือในการทํางานโดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ใหคณะ
พยาบาลศาสตรเปนศูนยรวมและความเปนเลิศทางวิชาการ 

 

4.2   ปณิธาน  
คณะพยาบาลศาสตร  ยึดถื อปณิธานตามของมหาวิทยาลั ย เ ชี ย ง ใหม  ที่ ว า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาคจัดต้ังขึ้นตามนโยบายของรัฐและ
เจตนารมณของประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออํานวย
ประโยชนแกทองถิ่นและประเทศชาติโดยสวนรวม มหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนแหลงสะสม คนควา วิจัย 
และถายทอดความรูตามหลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความ
เปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พึงฝกใฝในการฝกฝนตนเปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน   
ครองคน และครองงานดวยมโนธรรม และจิตสํานึกตอสังคม 

 

4.3 วิสัยทัศน 
“ป 2555  คณะพยาบาลศาสตร จะเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําในระดับ

สากล  มีการผลิตบัณฑิต การวิจัยที่มีคุณภาพ พ่ึงพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
4.4  พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร จะดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ดังน้ี 
1) จัดการศึกษาพยาบาลโดยมุงเนนความเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําตาม 

มาตรฐานสากล 
2) ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทัง้ระดับพ้ืนฐานและประยุกต เพ่ือนําไปสูการพัฒนาองค

ความรูและแกไขปญหาสุขภาพ ทั้งในระดับทองถิ่นและประเทศ 
3) ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสงัคมและการมีสวนรวมของชุมชน 
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนอยางสมดุล 



 11

4.5   วัตถุประสงค 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในระดับสากล เปนคนดี เกง สามารถอยูใน 

สังคมไดอยางมีความสุข 
2) ผลิตผลงานวิจัยใหมีคุณภาพในระดับสากล สอดคลองกับปญหาของสังคมและ 

ประเทศชาติ และสามารถนําผลงานวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอนและการ พัฒนาชุมชน 
3) ใหบริการวิชาการแกสังคมทัง้ชุมชนและในระดับสากล โดยการผสมผสานภารกิจ

ดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
4) เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําตามมาตรฐานสากล 
5) มีระบบการบรหิารงานที่ทันสมัย คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได โดยนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการ 
6) สงเสริมรวมมอืในภารกิจทุกดานกับสถาบนัและหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับ 

ประเทศ และตางประเทศ 
7) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
8) จัดหาทรัพยากรและรายไดมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานในทุกดานอยาง 

เหมาะสมเพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
9) อนุรักษ สงเสรมิศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม 
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คณะพยาบาลศาสตร 

ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร 

ภาควิชาการพยาบาล
จิตเวช 

ภาควิชาการพยาบาล
พื้นฐาน 

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข 

ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร 

ภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา

ภาควิชา
บริหารการพยาบาล 

ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร 

 

สํานักงานเลขานุการ 

งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ 

5.  แผนภูมิโครงสรางองคกร 
 

แผนภูมิที่  1     โครงสรางการแบงสวนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร   
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คณบดี 

รองคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาและกิจการพิเศษ

รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกา

รองคณบดีฝายกายภาพประชาสัมพันธและการจัดการ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย

ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

เลขานุการคณะฯ

หัวหนางานบริหาร 
และธุรการ 

ผูชวยคณบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ 

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา

หัวหนาภาควิชาบริหารการพยาบาล หัวหนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาตรและนรีเวชวิทยา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 

หัวหนางานนโยบาย
และแผน 

หัวหนางานคลัง
และพัสดุ 

หัวหนางานบริการ
การศึกษา 

หัวหนางานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ

แผนภูมิที่  2     โครงสรางการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร   
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• รายชื่อผูบริหาร 
1. รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดี 
2. รองศาสตราจารย ดร.รตันาวดี  ชอนตะวนั รองคณบดีฝายวิจัย 
3. รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล รองคณบดีฝายแผนและพฒันาและกจิการพิเศษ 
4. รองศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.พรรณพไิล  ศรอีาภรณ รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
7. อาจารยสุธาทพิย  อุปลาบัต ิ รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศกึษาและ     

 ศิษยเกาสัมพันธ 
8. อาจารยสิริลักษณ  วรรธนะพงษ รองคณบดีฝายกายภาพประชาสัมพันธและ 

การจัดการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวยงค  จนัทรวจิิตร ผูชวยคณบดีฝายวิจยั   
10. อาจารย ดร.สุภารัตน  วังศรคีูณ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติณัฏฐ อัคคะเดชอนนัต ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและ            

การจัดการความรู 
12. อาจารย ดร.พนิดา  จันทโสภพีันธ ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉราพร ศรภูีษณาพรรณ ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพ   
14. อาจารยนันทา เลียววิริยะกิจ ผูชวยคณบดีฝายศิษยเกาสัมพนัธ   
 
• รายชื่อหัวหนาภาควิชา 
1. รองศาสตราจารย อุดมรตัน สงวนศิริธรรม หัวหนาภาควิชาบริหารการพยาบาล 
2. ผูชวยศาสตราจารย ปยวรรณ สวัสดิ์สิงห หัวหนาภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงฤด ีลาศุขะ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิกุล นันทชัยพันธ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
5. ผูชวยศาสตราจารย มาลี เอือ้อาํนวย หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
6. รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ กันธะรักษา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร และนรีเวชวิทยา 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพมิพ พุทธิรักษกลุ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราภรณ ทุงปนคํา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 
 
• รายชื่อเลขานกุารคณะ/หัวหนางาน 
1. นางกมลชนก กาวิล    เลขานกุารคณะ  
2. นายสมเจตน ไตรวุฒวิัฒนา หัวหนางานบรหิารและธุรการ 
3. นางพรพมิล มาภักด ี หัวหนางานคลงัและพัสด ุ
4. นางกมลณัฎฐ รัตนวรางค หัวหนางานนโยบายและแผน 
5. นางสาวอรพนิ  พรหมตนั หัวหนางานบรกิารการศึกษา 
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• รายชื่อคณะกรรมการประจาํคณะ 
1. รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดี 
2. รองศาสตราจารย ดร.รัตนาวดี  ชอนตะวัน รองคณบดีฝายวิจัย 
3. รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาและกิจการพิเศษ 
4. รองศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 
7. อาจารยสุธาทพิย  อุปลาบัติ รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ     

 ศิษยเกาสัมพันธ 
8. อาจารยสิริลักษณ  วรรธนะพงษ รองคณบดีฝายกายภาพประชาสัมพันธและ

การจัดการ 
9. รองศาสตราจารย อุดมรัตน สงวนศิริธรรม หัวหนาภาควิชาบริหารการพยาบาล 
10. ผูชวยศาสตราจารย ปยวรรณ สวัสด์ิสิงห หัวหนาภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิกุล นันทชัยพันธ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
13. ผูชวยศาสตราจารย มาลี เอื้ออํานวย หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
14. รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ กันธะรักษา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร และ

นรีเวชวิทยา 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพิมพ พุทธิรักษกุล หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุ 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราภรณ ทุงปนคํา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร สุคําวัง กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย จินตะเวช กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
19. รองศาสตราจารย ดร.ชมนาด พจนามาตร กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงพยอม ปญญา กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวยงค จันทรวิจิตร เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
22. นางกมลชนก กาวิล ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ  
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6.  ขอมูลสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร  
 

6.1  หลักสูตร  
ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนรวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร ดังน้ี 

 1. ระดับปริญญาตรี  
1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร 4 ป) 
1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) 

 2.  ระดับปริญญาโท 
2.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 11 หลักสูตร 10 สาขาวิชา 21 แผน ไดแก 

2.1.1  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปกติ แผน ก และ  แผน ข 
ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ  

2.1.2  สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก ภาคปกติ (งดรับนักศึกษาใหม 
ต้ังแตปการศึกษา 2548) 

2.1.3  สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก และแผน ข ภาคปกติ 
2.1.4  สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก ภาคปกติ 
2.1.5  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ภาคปกติ และ

แผน ข ภาคพิเศษ 
2.1.6  สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ 
2.1.7  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ 

(หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ งดรับนักศึกษาใหม ในปการศึกษา 2549) 
2.1.8  สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก และ แผน ข  ภาคปกติ 
2.1.9  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก ภาคปกติ 
2.1.10  สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสงู แผน ก และแผน ข ภาคปกติ 

2.2  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร 
(หลักสูตรสาขาวิชารวม) จัดการเรียนการสอนรวมกับคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  
และบัณฑิตวิทยาลัย 

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
(หลักสูตรสาขาวิชารวม, หลักสูตรนานาชาติ) จัดการเรียนการสอนรวมกับคณะแพทยศาสตร      
คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  และบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.  ระดับปริญญาเอก 

3.1   หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
3.1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)  
3.1.2    หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) 
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พัฒนาการของหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตรเปดสอนตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึง
ปจจุบันดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  พัฒนาการของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หลักสูตร 
พ.ศ. 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หมายเหตุ 

2503 ประกาศนียบัตร 
ผูชวยพยาบาล 

    

2504 อนุปริญญาพยาบาล
และอนามัย 

   ปดหลักสูตร พ.ศ. 
2519 

2507 ประกาศนียบัตร 
ผดุงครรภ 

   ปดหลักสูตร พ.ศ. 
2521 

2509  วท.บ. (พยาบาล)    
2514  วท.บ. (พยาบาล  

ตอเนื่อง 2 ป) 
  ปดหลักสูตร พ.ศ. 

2522 
2518  วท.บ. (พยาบาล

และผดุงครรภ) 
  ปรับปรุงจาก   

หลักสูตร วท.บ. 
(พยาบาล) 

2522  วท.บ.                    
(การพยาบาล    
สาธารณสุขตอเน่ือง 
2 ป) 

  ปดหลักสูตร พ.ศ. 
2540 

2529   วท.ม. (พยาบาลศาสตร)   
2532  พยาบาลศาสตร

บัณฑิต (พย.บ.)* 
พย.ม. (อายุรศาสตร
และศัลยศาสตร)** 

 *   ปรับปรุงจาก 
หลักสูตร วท.บ. 
(พยาบาลและ       
ผดุงครรภ)  

     ** เปลี่ยนชื่อจาก
หลักสูตร วท.ม. 
(พยาบาลศาสตร) 
(ปจจุบันงดรับ
นักศึกษาแลว) 

2533   พย.ม. (การบริหารการ
พยาบาล แผน ก) 

  

   พย.ม. (การพยาบาลแม
และเด็ก แผน ก)* 

 * ปดหลักสูตร พศ. 
2547 

   พย.ม. (สุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช   
แผน ก) 
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หลักสูตร 
พ.ศ. 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
พ.ศ. 

2535  พย.บ. (ตอเนื่อง   
2 ป)* 

พย.ม. (การพยาบาล
ดานการควบคุมการ  
ติดเชื้อ แผน ก) 

 *ปดหลักสูตรตั้งแต  
ปการศึกษา 2551 

2537   โครงการ POHNED 
สําหรับนักศึกษาจีน       
2  สาขาวิชา คือ 
1) พย.ม. (การพยาบาล
อายุรศาสตรและ
ศัลยศาสตร)  
2) พย.ม. (การพยาบาล
แมและเด็ก) 

 โครงการมีระยะเวลา 
5 ป ส้ินสุดเมื่อ
พฤษภาคม 2543     
มีผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งส้ิน 84 คน 

2539   พย.ม.(การพยาบาล 
ผูสูงอายุ แผน ก) 

  

2540  พย.บ. (ตอเนื่อง    
1 ป)* 

พย.ม. (การบริหารการ
พยาบาล แผน ข       
ภาคพิเศษ)  

พย.ด. แบบ2(2) *ปดหลักสูตรตั้งแต  
ปการศึกษา 2549 

   พย.ม. (การพยาบาล
สตรี  แผน ก) ** 

 ** งดรับนักศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 
2548 

2541   พย.ม. (การพยาบาล
กุมารเวชศาสตร แผน ก) 

 
 

 

2542    พย.ด.  แบบ 1 (1) 
            แบบ 1 (2) 
          แบบ 2 (1) 
          แบบ 2 (2) 

  (หลักสูตรปกติ 
และหลักสูตร 
นานาชาติและ 
รวมสถาบัน) 

 

2543   พย.ม. (สุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช   
แผน ข ภาคพิเศษ) 

 เปดหลักสูตรแผน ข 
ภาคพิเศษ เพื่อผลิต
บุคลากรทางการ
พยาบาลจิตเวช ตาม
ความรวมมือกับกรม
สุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข 
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หลักสูตร 
พ.ศ. 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หมายเหตุ 

2544   พย.ม. (การพยาบาล  
ผูใหญ แผน ก และ  
แผน ข)* 

 * ปรับปรุงหลักสูตร
และเปลี่ยนชื่อจาก 
พย.ม (อายุรศาสตร
และศัลยศาสตร) 

2545   พย.ม. (การพยาบาล 
อาชีวอนามัย แผน ก) 

  

2546  พย.บ. (นานาชาติ) พย.ม. (การบริหาร 
การพยาบาล แผน ก) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

  

2547   พย.ม. (การพยาบาล
ชุมชน) แผน ก และ    
แผน ข ภาคพิเศษ 

  

2548   พย.ม. (การบริหารการ
พยาบาล) 
 
พย.ม. (การพยาบาล
กุมารเวชศาสตร) 
 
พย.ม. (การพยาบาลดาน
การควบคุมการติดเชื้อ) 
 
พย.ม. (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช)* 
 
พย.ม. (การพยาบาล
ผูสูงอายุ) 
 
พย.ม. (การพยาบาล
ชุมชน) 

 ปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. 
พ.ศ. 2548 และ 
ตามเกณฑสภาการ
พยาบาล โดย
ปรับปรุงหลักสูตร  
ใหมีทั้งแผน ก และ
แผน ข ทุกหลักสูตร 
* ปรับปรุงหลักสูตร
และเปลี่ยนชื่อเปน 
พย.ม (การพยาบาล
สุขภาพจิตและ     
จิตเวช) 

2549   พย.ม. (การผดุงครรภ     
ขั้นสูง แผน ก และ     
แผน ข)  
 
 

พย.ด.       
(พยาบาลศาสตร)* 
 - หลักสูตรปกติ 
 - หลักสูตร
นานาชาติ 

* ปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. 
พ.ศ. 2548 และ 
แยก การบริหาร
จัดการระหวาง
หลักสูตรปกติ และ
หลักสูตรนานาชาติ
ออกจากกัน มี 4 
แบบ คือ แบบ 1.1, 
1.2, 2.1 และ 2.2 
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หลักสูตร 
พ.ศ. 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หมายเหตุ 

2550   พย.ม. (การพยาบาล
ผูใหญ แผน ก และ    
แผน ข) * 
พย.ม. (การพยาบาล       
อาชีวอนามัย แผน ก และ 
แผน ข) * 

 * ปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. 
พ.ศ. 2548 

2551 ประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล * 

 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
ผูสูงอายุ แผน ข ภาค
พิเศษ)  

 * ปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑของสภา
การพยาบาล 

 
 

 นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดอนุมัติใหรับสถาบันการศึกษาพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขาเปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 3 แหง คือ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2539  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2539  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2540  และวิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2549 โดยมีคณะกรรมการประจําสถาบันสมทบและคณะอนุกรรมการประจําสถาบันสมทบ ทําหนาที่
พิจารณากําหนด ควบคุม กํากับดูแล มาตรฐานการศึกษาของสถาบันสมทบ โดยยึดถือปณิธาน 
นโยบาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของของคณะพยาบาลศาสตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม      
เปนหลัก 

 
ดังน้ัน คณะพยาบาลศาสตรจึงเปนหนวยงาน

หลักในการพัฒนาทักษะและศักยภาพดานวิชาการ
ใหแกสถาบันสมทบทั้ง 3 แหง ตลอดจนเปน
หนวยงานซึ่งทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการจัดบริการดาน
ตางๆ ใหแกนักศึกษาของสถาบันสมทบตั้งแตเริ่ม
รับ เข าจนสํ า เร็ จการศึกษา  ปจจุบันมีผู สํ า เร็ จ
การศึกษาจากสถาบันสมทบไปแลว จํานวน 1,846 
คน  แยกเปนผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี  นครลําปาง จํานวน 1,023  คน     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  จํานวน 
693 คน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม จํานวน 130  คน    ในปการศึกษา 2550 มี
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 312 คน  แยกเปนผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครลําปาง  จํานวน 171 คน  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จํานวน 70 คน  และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม  จํานวน 71 คน 
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6.2 กระบวนวิชาที่เปดสอน 
คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ในสาขาพยาบาลศาสตรเปนภารกิจหลัก นอกจากนั้นไดเปดสอนกระบวนวิชาสําหรับนักศึกษาจาก
คณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก คณะเทคนิคการแพทย คณะเภสัชศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร ในปการศึกษา 
2550  เปดสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 44 กระบวนวิชา ระดับปริญญาโท  110  
กระบวนวิชา และปริญญาเอก 13 กระบวนวิชา 

 
6.3  นักศึกษา 

ปการศึกษา 2550 รับนักศึกษาใหมทั้งสิ้น จํานวน 407 คน และมีนักศึกษาทั้งหมด 
จํานวน 1,259 คน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2550 

หลักสูตร นักศึกษาใหม นักศึกษาทั้งหมด 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต        (หลักสูตร 4 ป) 178 586 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต        (หลักสูตรนานาชาติ) 23 60 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต        (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป) - - 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ) 103 317 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (แผน ข ภาคพิเศษ) 91 296 
พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) 6 18 
พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) 6 81 

 
 

ปจจุบันมีผูสําเร็จการศึกษา
จากคณะพยาบาลศาสตรไปแลว  จํานวน 
9,693 คน โดยในปการศึกษา 2550 มี
ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 317 คน  
เปนผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 121 คน และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 196 คน แยกเปนระดับ
ปริญญาโทของคณะฯ 137 คน ของ
บัณฑิตศึกษาสถาน 45 คนและระดับ
ปริญญาเอก 14  คน 

 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงนักศึกษาทั้งหมด  

ป.ตรี (4 ป), 
586, 43%

ป.โท, 613, 
46%

ป.เอก, 99, 7%

ป.ตรี 
(inter), 60, 

4%
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6.4  บุคลากร      
ปงบประมาณ 2551 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจํานวนรวมทั้งสิ้น 296 คน  ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 3 แสดงโครงสรางกําลังคน – จํานวนบุคลากรแบงตามสายงาน 
สายงาน 

สังกัด สาย 
ก. 

สาย 
ข. 

สาย 
ค. 

วิชา 
การ 

ปฏิบัติ 
การ 

ลจ. 
ปจ. 

ลจ. 
ชค. 

พ.
เงิน
ราย 
ได 

ลจ.
ชค. 

พิเศษ 

รวม 

สํานักงานเลขานุการ  10 20 1 8 31 17 23 1 111 
ภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร 

18 2 1 2  12 3   38 

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 10  1 3  1    15 
ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 11  2 1      14 
ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร 

18  1 5      24 

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข 

20   5    1  26 

ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

19   8  1    28 

ภาควิชาการพยาบาล 
อายุรศาสตร 

17  1 4      22 

ภาควิชาบริหารการพยาบาล 15   1  1  1  18 
รวมทั้งหมด 128 12 26 30 8 46 20 25 1 296 

 
แผนภูมิที่ 2  แสดงสัดสวนระดับตําแหนง 

ลจ.ชค.
6.76%

ลจ.ปจ.
15.54%

ปฎิบติัการ
2.70%

วิชาการ
10.14%

สาย ค.
8.78%

สาย ข.
4.05%

พนักงาน 
(เงนิรายได)

8.45%

สาย ก.
43.24%

ลจ.ชค. (พิเศษ)
0.34%
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ในปงบประมาณ 2551 คณะพยาบาลศาสตร  มีอาจารยทั้งสิ้นรวม 158 คน (อยูระหวางลา
ศึกษาตอในและตางประเทศ จํานวน 18  คน)   ปจจุบันอาจารยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 67 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 91 คน (ในจํานวนนี้กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
จํานวน 18 คน) คิดเปนสัดสวนคุณวุฒิ (เอก : โท : ตรี) เทากับ 42.4 : 57.6 : 0  รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  แสดงจํานวนอาจารยประจําจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม 
สังกัด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สํานักงานเลขานุการ 1 100   1 100 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 7 35 13 65 20 100 
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 3 23.1 10 76.9 13 100 
ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 7 58.3 5 41.7 12 100 
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 9 39.1 14 60.9 23 100 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 10 40 15 60 25 100 
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร 
และนรีเวชวิทยา 7 25.9 20 74.1 27 100 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 14 66.7 7 33.3 21 100 
ภาควิชาบริหารการพยาบาล 9 56.2 7 43.8 16 100 

รวมทั้งหมด 67 42.4 91 57.6 158 100 

 
แผนภูมิที่ 3  แสดงสัดสวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก
42%

ปริญญาโท
58%
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ในดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีศาสตราจารย จํานวน 1 คน  รองศาสตราจารย 
จํานวน 41 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 42 คน และอาจารย  จํานวน 74  คน  คิดเปนสัดสวน
ตําแหนงทางวิชาการ  (ศ. : รศ. : ผศ. : อ.) เทากับ 0.6 : 26 : 26.6 : 46.8  สําหรับคุณวุฒิของ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภทมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 21 คน ปริญญาตรี 
56 คน ตํ่ากวาปริญญาตรี 61 คน คิดเปนสัดสวนคุณวุฒิ (โท : ตรี : ตํ่ากวาปริญญาตรี) เทากับ 
15.22 : 40.58 : 44.20 

 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนอาจารยประจําจําแนกตําแหนงทางวิชาการ 

ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย 

ผูชวย 
ศาสตราจารย 

อาจารย รวม 

ภาควิชา 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สํานักงานเลขานุการ 1 100       1 100 
ภาควิชาการพยาบาลกุมาร 
เวชศาสตร 

  5 25.0 10 50.0 5 25.0 20 100 

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช   1 7.7 2 15.4 10 76.9 13 100 
ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน   3 25.0 4 33.3 5 41.7 12 100 
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร   5 21.7 5 21.7 13 56.5 23 100 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   8 32.0 5 20.0 12 48.0 25 100 
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร 
และนรีเวชวิทยา 

  11 40.7 5 18.5 11 40.7 27 100 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร   4 19.0 6 28.6 11 52.4 21 100 
ภาควิชาบริหารการพยาบาล   4 25.0 5 31.3 7 43.8 16 100 

รวม 1 0.6 41 26 42 26.6 74 46.8 158 100 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงจํานวนอาจารยประจําจําแนกตําแหนงทางวิชาการ 

 

ผูชวย
ศาสตราจารย

26.60%

รองศาสตราจารย
26.00%

ศาสตราจารย
0.60%

อาจารย
46.80%
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6.5  อาคารสถานที่   
คณะพยาบาลศาสตรมีพ้ืนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบประมาณ  24  ไร  แบงเปน 2 

สวน คือ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหมเขตสวนดอก  จํานวนประมาณ  12 ไร และพื้นที่ ต. แมสา  
อ. แมริม จ.เชียงใหม  จํานวน 2 แปลง พ้ืนที่ประมาณ 12 ไร มีอาคารอยูในความดูแลดังตอไปน้ี 

 
บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(1) อาคาร  1  คณะพยาบาลศาสตร   6 ชั้น  พ้ืนที่ประมาณ 6,200 ตารางเมตร 
(2) อาคาร  2  คณะพยาบาลศาสตร   5 ชั้น  พ้ืนที่ประมาณ 4,800 ตารางเมตร 
(3) อาคาร  3  คณะพยาบาลศาสตร   5 ชั้น    พ้ืนที่ประมาณ 1,950 ตารางเมตร 
(4) อาคาร  4  คณะพยาบาลศาสตร   5 ชั้น    พ้ืนที่ประมาณ    4,967  ตารางเมตร       
(5) อาคารเรียนรวมคณะพยาบาลศาสตร-   พ้ืนที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร 
 เทคนิคการแพทย 5 ชั้น  (เฉพาะชั้น 1, 2, 4 และ 5 ) 
(6) อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล  1         4 ชั้น   พ้ืนที่ประมาณ 6,600 ตารางเมตร 
(7) อาคารหอพักในกํากับ 2 (หอพยาบาล)   7 ชั้น   พ้ืนที่ประมาณ 7,630 ตารางเมตร 
(8) อาคารหอพักพยาบาล 2 (แฟลตอาจารย) 2 ชั้น   พ้ืนที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร 
(9) อาคารหอพักพยาบาล 3 (หอพักอาจารย) 3 ชั้น   พ้ืนที่ประมาณ 2,800 ตารางเมตร 
(10) อาคารหอพักพยาบาล 6 (หอพักอาจารย) 4 ชั้น  พ้ืนที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร 

 
บริเวณ ต. แมสา อ.แมริม  จ. เชียงใหม 

(1) อาคารปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร    2 ชั้น   พ้ืนที่ประมาณ         2,100  ตารางเมตร
ใชเปนศูนยพัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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6.6  งบประมาณ  
ปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) คณะพยาบาลศาสตร 

ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจาก 2 แหลง คือ  
งบประมาณแผนดิน  คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณแผนดินในป 2551        

เปนจํานวน  89,972,900.- บาท   
งบประมาณเงินรายได  ไดรับงบประมาณเงินรายได ในป 2551  จํานวน 

40,500,000.- บาท และงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเติมกลางป จํานวน 3,500,000.- บาท  รวม
เปนจํานวน 44,000,000.- บาท 

รายจายจริงในปงบประมาณ 2551 มีทั้งสิ้น 130,881,242.76   บาท โดยเบิกจาย
จากงบประมาณแผนดิน จํานวน 95,104,756.45 บาท และงบประมาณเงินรายได 2551  จํานวน 
35,776,486.31 บาท  โดยคณะพยาบาลศาสตร มีรายละเอียดรายจายจําแนกตามภารกิจและ
หมวดรายจาย ดังตารางที่ 6 และ 7 

 
ตารางที่ 6  แสดงการใชจายงบประมาณจําแนกตามภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร 

จํานวนรายจายแยกตามแหลง

งบประมาณ ภารกิจของคณะฯ 

งบแผนดิน งบเงินรายได 
รวมรายจาย 

คิดเปน

รอยละ 

1. ภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน 66,722,201.54 10,371,486.57  77,093,688.11   58.90  
2. ภารกิจดานการบริหาร 20,201,589.41  13,280,888.74   33,482,478.15  25.58  
3. ภารกิจดานการพัฒนานักศึกษา 1,181,580.00   961,001.75   2,142,581.75  1.64  
4. ภารกิจดานการสนับสนุนวชิาการ 1,695,065.50   4,922,557.14   6,617,622.64   5.06  
5. ภารกิจดานการวิจัย 2,611,400.00  1,398,544.75   4,009,944.75   3.06  
6. ภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม  2,692,920.00   420,423.50   3,113,343.50   2.38  
7. ภารกิจดานการทํานุบํารุงฯ  -  391,542.31  391,542.31    0.30  
8. ภารกิจดานการพัฒนาบุคลากร  -   4,030,041.55   4,030,041.55   3.08  

รวมทั้งสิ้น 95,104,756.45  35,776,486.31 130,881,242.76  100.00  
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แผนภูมิที่ 5 แสดงการใชจายงบประมาณจําแนกตามภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร 

2.38%

25.58% 58.90%

3.06%

5.06%

0.30%

3.08%

1.64%

1. ภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน

2. ภารกิจดานการบริหาร

3. ภารกิจดานการพัฒนานักศึกษา

4. ภารกิจดานการสนับสนุนวิชาการ

5. ภารกิจดานการวิจัย

6. ภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม

7. ภารกิจดานการทํานุบํารุงฯ

8. ภารกิจดานการพัฒนาบุคลากร

 
 
ตารางที่ 7  แสดงการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2551 จําแนกตามหมวดรายจาย 

จํานวนรายจายแยกตามแหลง

งบประมาณ ภารกิจของคณะฯ 

งบแผนดิน งบเงินรายได 

รวมรายจาย 
คิดเปน

รอยละ 

1. เงินเดือนและคาจางประจํา/คาจางชั่วคราว 77,818,878.77 5,332,617.00 83,151,495.77  63.53  
2. คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค 9,001,517.85   8,523,932.76  17,525,450.61 13.39  
3. เงินอุดหนุน   6,145,359.83  16,943,992.05  23,089,351.88    17.64  
4. คาครุภัณฑ   1,840,000.00    2,346,931.50    4,186,931.50     3.20  
5. คาที่ดินและสิ่งกอสราง     299,000.00    1,629,013.00    1,928,013.00     1.47  
6. รายจายอื่น                   -    1,000,000.00    1,000,000.00     0.76  

รวมทั้งสิ้น 95,104,756.45  35,776,486.31 130,881,242.76  100.00  

 
แผนภูมิที่ 6  การใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2551 จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

63.53%

0.76%

13.39%

17.64%

1.47%

3.20%
1. เงินเดอืนและคาจางประจํา /คาจางชั่วคราว

2. คาตอบแทน ใชสอย วัสดแุละคาสาธารณูปโภค

3. เงินอุดหนุน

4. คาครุภัณฑ

5. คาที่ดนิและส่ิงกอสราง

6. รายจายอ่ืน
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6.7  งานวิจัย 
ในปงบประมาณ 2551 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนงานวิจัย  จาก 3 แหลงทุน คือ  
1)  งบประมาณเงินแผนดิน จํานวน 11  โครงการ จํานวนเงิน 2,597,418.- บาท  
2)  งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร  จํานวน 13 โครงการ 

จํานวนเงิน  539,784.- บาท    
3)  งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก  จํานวน 12 โครงการ จํานวนเงิน  

11,038,975.-  บาท  
และ คณะพยาบาลศาสตร ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ

การพัฒนาและสงเสริมการทําวิจัย  การตีพิมพเผยแพร การนําเสนอผลงานวิจัย เปนจํานวน 
553,398.75 บาท  โดยปงบประมาณ 2551 มีผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย ดังน้ี  

 การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย มีจํานวน 71 เรื่อง 
แยกเปนระดับชาติ  66 เรื่อง  ระดับนานาชาติ 5 
เรื่อง 

 การนําเสนอผลงานวิจัย มีจํานวน 54 เรื่อง แยก
เปนระดับชาติ 12 เรื่อง ระดับนานาชาติ 42 เรื่อง 

 การจัดกิจกรรม/โครงการดานการวิจัย จํานวน 4 
โครงการ ซึ่งประกอบดวย 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

โครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research 
Proposal) สําหรับอาจารยนักวิจัยรุนใหม ระยะที่ 1 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for 
Work Improvement) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 

3) โครงการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard of Operation Procedures) 
สําหรบัคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร 

4) โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
ระบบ (Systematic Review) ระยะที่ 1 
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6.8  การบริการวิชาการแกชุมชน 

คณะพยาบาลศาสตร   ไดมีการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปในชุมชน ประชาชนผูดอยโอกาสในชนบท และพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาล ประกอบดวย 

1) โครงการบริการวิชาการแบบตอเน่ืองซึ่งไดบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ    
การวิจัย มีจํานวนทั้งหมด 10 โครงการ เชน โครงการศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โครงการศูนย
ศึกษาเด็กเล็ก โครงการเตรียมหญิงต้ังครรภเพ่ือการคลอด โครงการวันแหงการเลน เปนตน 

2)  โครงการบริการวิชาการระยะสั้น การประชุม อบรมสัมมนาทางสุขภาพสําหรับ
ประชาชนทั่วไปในประเทศ ซึ่งจัดโดยภาควิชาฯ หรือหนวยงานตางๆของคณะฯ มีจํานวน 10 โครงการ 
เชน โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การบูรณาการความรู สูการดูแลผูสูงอายุเรื้อรัง โครงการใหความรู
เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง โครงการที่ปรึกษาและอบรมใหความรูการเลี้ยงเด็กแกผูตองขังหญิง ฯลฯ  

3) โครงการที่ดําเนินการโดยสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพดานวิชาการ การวิจัยของบุคลากรทีมสุขภาพ รวมทั้งการใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ
แกประชาชนทั่วไป มีจํานวน 33 โครงการ เชน โครงการอบรมเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ    
ทางตา โครงการอบรมกฎหมายกับการปฏิบัติงานบริการทางการแพทย  โครงการอบรมฟนฟู        
การรักษาโรคเบื้องตนและการใหภูมิคุมกันโรค ฯลฯ  

4)  โครงการศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร 
เปนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด เพ่ือเปนสถาบัน
ตนแบบในการใหบริการและความรูแกประชาชน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ใน
ปงบประมาณ 2551 ไดจัดโครงการอบรมจํานวน 2 โครงการ คือ อบรมหลักสูตรการนวดในสปาเพื่อ
สุขภาพ และอบรมเตรียมความพรอมสําหรับการสอบผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 

5) การศึกษาดูงานจากหนวยงานในประเทศ ในดานตางๆ เชน การจัดการเรียน   
การสอน การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ จํานวน 23 โครงการ 

6)  การรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในการประชุม อบรม สัมมนาใหแกหนวยงาน
ตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 404 ครั้ง   
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6.9  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ

อนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดนําศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรในตางประเทศ ตลอดจนการประหยัด
พลังงาน โดยยึดตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในงบประมาณ 2551 มีการดําเนินการ
ดังน้ี        

1)  โครงการ/กิจกรรมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นในโอกาสตางๆ ตามแผน เชน พิธี
ไหวครู งานทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะ โครงการสืบสาน
ประเพณีเ น่ืองในวันลอยกระทงและทําขนมไทยลานนา 
โครงการตัดตุงปใหมเมืองเนื่องในวันสงกรานต งานดําหัว
คณบดี อาจารยอาวุโส และขาราชการอาวุโส โครงการทัศน
ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศาสนาไหวพระ ตามรอยพระพุทธบาท 
พิธีหลอเทียนพรรษาเนื่องใน วันเขาพรรษา งานมุทิตาจิตผู
เกษียณอายุราชการ  รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 โครงการ 

2)  โครงการ/กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมของคณะ (Big Cleaning Day) 
โครงการคัดแยกขยะ โครงการหอพักนาอยู  รวมทั้งสิ้นจํานวน 
4 โครงการ 

3)  โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกับ
หนวยงานอื่น เชน กิจกรรมทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมศาสนากบั
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน งาน
ประเพณีทอดกฐิน งานประเพณีทอดผาปา งานประเพณีทําบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา งานดําหัวผูบริหาร
มหาวิทยาลัย กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะ 
และสถาบันตางๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งสิ้นจํานวน 
60 โครงการ 

4)  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะฯ 
กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ เพื่อใหนักศึกษาไดนําศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรใน
ตางประเทศ  รวมทั้งสิ้นจํานวน 2 โครงการ   
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6.10  ความรวมมือกับตางประเทศ  
 คณะพยาบาลศาสตร มีการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

พยาบาลในตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2551 ไดมีการดําเนินการดาน
ตางประเทศดังน้ี 

 
1)  การพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   ประกอบดวย 

1.1)  การสนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ/
หรือนําเสนอผลงานวิจัย และศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ สําหรับอาจารย จํานวน 54 คน บุคลากร
สายสนับสนุน จํานวน 5 คน 

1.2) การสนับสนุนการอบรมระยะสั้น ดวยทุนโครงการพัฒนาอาจารยตามความ
ตองการของภาควิชาและทุนอื่นๆ จํานวน 7 คน 

1.3) การจัดบรรยายพิเศษ และประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
จากตางประเทศ  จํานวน 6 ครั้ง  

 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของคณะฯ   ประกอบดวย 

2.1) การจัดใหมีอาจารยจากสถาบัน/องคกรตางประเทศมารวมสอนในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏี
บัณฑิต  

2.2) การสนับสนุนการเดินทางไปศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  2 แหง จํานวน 12  
คน  

2.3)  การสนับสนุนการเดินทางไปศึกษาและทําวิจัยในตางประเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา 1 ป จํานวน 4 คน 

2.4) การสนับสนุนการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันตางประเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  แผน ข         
ภาคพิเศษ จํานวน 26 คน  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก ภาคปกติ จํานวน 11 คน  
และสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ  แผน ก ภาคปกติ จํานวน 12  คน 
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3) การใหความรวมมือกับสถาบัน/องคกรตางประเทศ 

3.1) การจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะ
สั้นนานาชาติสําหรับผูรับทุนจากองคกรตางๆ จํานวน 19  
ครั้ง  มีผูเขารวมโครงการ  จํานวน 382 คน จาก 30 
ประเทศ   

3.2) การจัดประสบการณการศึกษา  
ดูงานใหแกนักศึกษาตางประเทศตามความตองการของ
สถาบัน จํานวน 9 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 77 คน  

3.3) การจัดประสบการณการศึกษา  
ดูงานใหแกบุคลากรตางประเทศตามความตองการของ
สถาบัน/องคกรตางประเทศ จํานวน  13 ครั้ง  70 คน 

3.4) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
โดย เป น เ จ าภาพร วมกั บ  6  สถาบันการศึ กษา ใน
ตางประเทศ มีผูเขารวมประชุม จํานวน 752 คน จาก 5 
ทวีป  33 ประเทศ 

3.5) การ เป น วิทยากรบรรยาย /
อภิปรายและคณะทํางานรวมกับองคกรในตางประเทศ  
จํานวน 14 ครั้ง  9  คน   

 
 

4)   การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน/องคกรตางประเทศ  
4.1) การแสวงหาความรวมมือทางวิชาการและสรางเครือขายในตางประเทศ 

จํานวน 14 ครั้ง  14 สถาบัน 16 ประเทศ  
4.2) การตอนรับผูแทนจากสถาบัน/องคกรตางประเทศในการเจรจาใหความ

รวมมือทางวิชาการเพื่อสรางเครือขาย จํานวน 17  ครั้ง  55 คน 
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6.11 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนภูมิที่  7  ระบบบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา   คณะพยาบาลศาสตร  
 

 

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะฯ 

หัวหนางานนโยบายและแผน 

บุคลากรหนวยประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาของ 8 ภาควิชา 

สาขาวิชา และ 5 สายงาน 

คณะอนุกรรมการฯ 

ฝายตรวจสอบคุณภาพ

ภายใน 

คณะอนุกรรมการฯ ฝายจัดทําคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาและ

รายงานการประเมินตนเอง 
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แผนภูมิที่ 8  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร    

 

การตรวจสอบ/ประเมิน 
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

นโยบายการประกันคณุภาพการศกึษา 

ดัชนีและเกณฑการตรวจสอบ

การปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ดาน  -  ทั้ง 9 องคประกอบ  
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระบบสารสนเทศเพื่อ 
การจัดการ (MIS) 

การติดตาม 
ประเมินผล 

การตรวจสอบ/ประเมิน 
คุณภาพภายในคณะ 

การจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเอง 

ของคณะฯ 

การตรวจสอบ/ประเมิน 
คุณภาพภายนอก 

รายงาน 
การประเมินตนเอง 
ของหนวยงาน 

รายงาน 
การประเมินตนเอง 

ของภาควิชา 

ขอมูลปอนกลับ 
เพื่อการปรับปรุง 

ขอมูลปอนกลับ 
เพื่อการปรับปรุง 

ขอมูลปอนกลับ 
เพื่อการปรับปรุง 

การติดตาม 
ประเมินผล 

ขอมูลปอนกลับ 
เพื่อการปรับปรุง 

ขอมูลปอนกลับเพื่อ 
การปรับปรุงคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพื่อ 
การจัดการ (MIS) 
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กิจกรรม/โครงการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร  ใน
ปงบประมาณ 2551 ประกอบดวย  

1) โครงการ การพัฒนาคุณภาพองคกรตาม
แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพ่ือองคกรที่เปนเลิศ     
ป 2550 (Thailand Quality Award : TQA) ระยะที่ 1 และ   
ระยะที่ 2 

2) โครงการ การเสริมสรางความรู ความ
เขาใจดัชนีบงชี้คุณภาพ (KPls) และการชี้แจงแนวทางในการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของหนวยงาน  

3) โครงการ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของภาควิชา และสาขาวิชา
และสํานักงานเลขานุการ  

4) โครงการ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะพยาบาลศาตร และขอมูล
เอกสารหลักฐานอางอิง ประจําปการศึกษา 2550   

5) โครงการ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในภาควิชา และสํานักงาน
เลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปการศึกษา 2550  

6) โครงการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 9 
ประจําปการศึกษา 2550  
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2550  ในระหวางวันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2551 จากคณะกรรมการตรวจสอบระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  อันไดแก 
รศ.ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ  รศ.ดร. ศิริพร ขัมภลิขิต และ 
ผศ.มาลีมาส สิทธิสมบัติ โดยมี รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน
ประธานกลาวตอนรับและบรรยายสรุป ผลการตรวจสอบและ
ประเมินฯ  คณะฯ ไดรับคะแนน เทากับ 90.4 คะแนน อยูใน
ระดับดีเลิศ 
 
 
 
 
 



 
 

 36 

6.12  รางวัลและการยอมรับ 
 
 อาจารยที่ไดรับรางวัลจากสถาบันภายนอก 

1. รองศาสตราจารย ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ ไดรับรางวัล พยาบาลดีเดน ประจําป 
2550  สาขา การวิจัยทางการพยาบาล จากสภาการพยาบาล วันที่ 18 ตุลาคม 2550   

2. ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ไดรับรางวัลเกียรติคุณพยาบาล
ดีเดน ผูนําใน การพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550  

3. ผูชวยศาสตราจารย ปยะนุช  ชูโต ไดรับรางวัลรองชมเชย ประเภทมัลติมีเดีย     
ผลการพัฒนาชุดประคบเตานมเพื่อลดอาการคัดตึงเตานมในมารดาหลังคลอด (The development 
of hot compression grown for decrease breast engorgement in postpartum mother)  ในการเขา
รวมประกวดนวัตกรรมพยาบาลศาสตรศึกษาแหงชาติครั้งที่ 4 จากสภาการพยาบาล วันที่ 20  
มิถุนายน 2551   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รางวัลวิทยานิพนธนักศึกษา ประจําเดือน มกราคม 2551 
 
ระดับปริญญาเอก  

• นางสาวชดชอย วัฒนะ รหัสประจําตัว 4572192 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัล
วิทยานิพนธดีมาก เรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานตอ
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ภาวะเสี่ยงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคเบาหวาน  

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
1. ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  
2. รองศาสตราจารย ดร.ลินจง โปธิบาล และ 
3. Associate Professor Dr. Sandra L.Upchurch 
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ระดับปริญญาโท  

• นางสาวศศิรวดี สมบัติศรี รหัสประจําตัว 4732063 สาขาวิชาการพยาบาลดานการ
ควบคุมการติดเชื้อ ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน เรื่อง การพัฒนาแนวทางปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการปองกันการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยที่ไดรับการคาสาย
สวนปสสาวะ  

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
1. รองศาสตราจารย พูนทรัพย โสภารัตน  
2. อาจารย ดร.พิมพาภรณ กลั่นกลิ่น 

• นางกอบกุล สาวงศตุย  รหัสประจําตัว 4792065    ไดรับรางวัลการคนควาแบบอิสระ 
ดีมากเรื่อง การบําบัดแบบเสริมในผูที่เปนเบาหวานที่หนวยบริการปฐมภูมิ อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง  

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
1. รองศาสตราจารย ดร.ชวพรพรรณ จันทรประสิทธิ์ 
2. อาจารย ดิลกา ไตรไพบูลย  

• นางชูชีพ โพชะจา  รหัสประจําตัว 4592955 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ เรื่อง ผลการ
ใชกระบวนการกลุมตอพฤติกรรมสุขภาพ ของผูที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลี้ 
จังหวัดลําพูน  

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีลักษณ วรรณฤทธิ์  
2. อาจารย ดร.ประทุม สรอยวงค 

 
รางวัลอาจารยและบุคลากรดีเดน ประจําป 2551 คณะพยาบาลศาสตร 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จัดพิธีทําบุญและพิธีสืบชาตาเนื่องในวัน
ครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2551 ครบรอบ 36 ป  โดย มี รองศาสตราจารย 
ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน  ซึ่งภายในพิธีดังกลาว มีการมอบ
รางวัลอาจารยและบุคลากรดีเดน ประจําป 2551  เพ่ือเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ของอาจารยและบุคลากรของคณะฯ โดยผูไดรับรางวัลมีดังน้ี 

• อาจารยดีเดน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงพยอม ปญญา 
และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวยงค จันทรวิจิตร 

• ขาราชการดีเดน ไดแก คุณกมลชนก กาวิล  
• ลูกจางประจําดีเดน ไดแก คุณสมาน เสารแกว  
• พนักงานดีเดน ไดแก คุณนุชนาถ สุพรรณอุดม  

 
 
 


