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คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ จัดท ารายงานประจ าปีฉบับนีเ้พื่อรายงานผล

การด าเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์  โดยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕5 

ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕4 ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕5 ในการรายงานการด าเนินงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลพืน้ฐานด้านนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  รายงาน

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินงาน และผลงานเด่นในรอบปีที่

ผา่นมา 

 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและ

ข้อมูลการด าเนินงาน ดังปรากฏในเอกสารเล่มนี้  ทั้งนี้ความส าเร็จโดยสมบูรณ์ของภารกิจต่างๆ 

เกิดจากความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการท างานที่มีระบบอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ เพื่อน าพาคณะฯ ไปสู่จุดมุ่งหมาย ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า  “คณะพยาบาลศาสตร์ เป็น

สถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันน าในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการ

วิชาการแก่สังคม มีการบรหิารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”   

 

 

 

 

 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 



 

 ข 

สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ข้อมูลพื้นฐาน  

- ความเป็นมา  1 

- ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 2 

- ยุทธศาสตรใ์นการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 6 

- โครงสรา้งองค์กร  8 

- โครงสรา้งการบริหาร 9 

- คณะผู้บริหาร  10 

- อัตราก าลัง 11 

- การเงนิและงบประมาณ 14 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

- ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการจัดการศกึษาพยาบาลอยา่งมีคุณภาพในระดับสากล 16 

- ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการ

เรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและ

สากล 

16 

- ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความ

ตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น 
17 

- ยุทธศาสตรท์ี่ 4 มุง่ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา 

และกลุ่มชาติพันธ์ุ และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17 

- ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะพยาบาลศาสตร์ 18 

- ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดแีละมีประสิทธิภาพ 18 

ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  

-   กิจกรรมเด่น 20 

-   บุคลากรดีเด่น 28 
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 ประวัตคิวามเปน็มา

โดยด ารขิองรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2484 มีนโยบายให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  แต่

ได้เกดิสงครามโลก คร้ังที่ 2 ขึน้ การด าเนินงานจึงชะงักลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้ตั้ง “โรงเรียนแพทย์” ที่จังหวัดเชียงใหม่  ตามที่มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตรแ์ละกระทรวงสาธารณสุขเสนอและให้จัดตั้ง“โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” 

ขึน้พรอ้มกัน 

ต่อมาในปี พ.ศ.2502 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ใน

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และให้โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเป็นแผนกวิชาด้านการ

พยาบาลเรียกช่ือว่า “แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” เร่ิมต้นเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนยีบตัร

ผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. 2503 หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัยในปี พ.ศ. 2504 และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2507 

ในปี พ.ศ. 2508 เมื่อมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ได้รับอนุมั ติจัดตั้งและเปิดสอนใน

ระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ได้ย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกพยาบาล

ผดุงครรภ์และอนามัย จึงมีฐานะเป็นแผนกวชิาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ใน ปี พ.ศ. 2509  ได้เริ่มเปิดสอน

ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  (พยาบาล )  ในปี  พ .ศ .  2 5 1 1  ไ ด้

ปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชา เป็นภาควิชาการ

พ ย า บ า ล ผ ดุ ง ค ร ร ภ์ แ ล ะ อ น า มั ย  แ ล ะ

คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติมี

มติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ใน

สั งกัดมหาวิทยาลัย เ ชียง ใหม่ เมื่ อวันที่  15 

สิงหาคม พ.ศ.2515 มีการแบ่งการบริหารงาน 

ประกอบด้วย 8  ภาควิชา  และส านักงาน

เลขานุการ  

 

ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2551 และตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) วันที่ 30 ธันวาคม 2551              

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  

2551 มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย                        

1.  ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์  2.  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ

พยาบาล  และ  4.  ศูนย์บริการพยาบาล 
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ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์   

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการด าเนินการต่างๆ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  

พันธกจิ และวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

ปณธิานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ

รัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงเพื่อ

อ านวยประโยชน์แก่ทอ้งถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามหลักแห่ง

เสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ 

เผยแพร่ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝุในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ 

สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 

 

พันธกจิมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่       

1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

บัณฑติมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

         2.ผลติผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรยีนการสอนและน าไป

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้ 

         3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีสว่นรว่มพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

         4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ 

         5.พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ดา้น ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง โดย

ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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วิสัยทัศนม์หาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการวิจัย มี    

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

วิสัยทัศนค์ณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันน าในระดับสากล ในด้านคุณภาพ

บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

พันธกจิ 
๑) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

๒) ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดบัพื้นฐานและประยกุต์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาองคค์วามรู้และ

แกไ้ขปัญหาด้านสุขภาพ 

๓) ให้บริการวชิาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

๔) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ 

๕) พัฒนาระบบบรหิารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้

โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

วัตถุประสงค์ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

2) ผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคมและ

ประเทศชาติ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน 

3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งชุมชนและในระดับสากล โดยการผสมผสาน ภารกิจ

ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

4) เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันน าตามมาตรฐานสากล 

5) มีระบบการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยน าเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาใช้ในการบรหิารจัดการ 

6) ส่งเสรมิร่วมมือในภารกิจทุกด้านกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ 

และต่างประเทศ 
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7) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิตของบุคลากร 

8) จัดหาทรัพยากรและรายได้มาสนับสนุนการบริหารจัดการงานในทุกด้านอย่าง

เหมาะสม เพยีงพอ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

9) อนุรักษ์ ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

นโยบาย 

1) ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม 

จรยิธรรม ใฝุรู้ มีวินยั มีความพอเพียง รูเ้ทา่ทันการเปลีย่นแปลง เป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ี และอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

2) ผลิตงานวิจยัให้มีคุณภาพในระดับสากล มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองคค์วามรู้ใหม่ นวัตกรรม เพื่อน า

ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนดา้นการพยาบาลและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน

ด้านสาธารณสุขของชุมชนท้องถิ่นภาคเหนอื ประเทศ และกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุม่น้ าโขง (GMS) 

3) ให้บริการวชิาการแก่สังคม รว่มเรียนรู ้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแขง็ พึ่งพาตนเองไดด้ว้ยหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

4) รว่มมือกับมหาวิทยาลยัในการอนุรักษ์ และท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นภาคเหนือ 

5) เปน็ผู้น าและเป็นศนูย์กลางในการจัดการเรยีนการสอนการพยาบาลในขัน้สงูในระดับประเทศและ

นานาชาต ิโดยเฉพาะกลุม่ประเทศอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซยีน 

6) เป็นศูนย์กลางความรู้ทางการพยาบาลขั้นสงูในภูมิภาคอาเซยีน 

7) มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคลอ่งตัว โปรง่ใส ตรวจสอบได ้พึ่งพาตนเองด้ยหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง และมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจัดการ 

8) แสวงหาความร่วมมอืและทรัพยากรกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศด้าน

การศึกษา วิจัย และบรกิารวชิาการแก่สังคม เช่น สปสช, สสส, สวรส, CMB, กลุ่ม UN, WHO เปน็ต้น 

9) แสวงหาทรัพยากรและรายได้ทัง้ในและต่างประเทศมาสนับสนุนการบรหิารจดัการงานในทุกด้าน

อย่างเหมาะสม เพยีงพอ และสามารถพึ่งตนเองได้ 

10) ส่งเสรมิความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตรก์ับสถานที่ฝกึงาน และศิษย์เกา่อย่าง

ต่อเนื่อง 
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ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

“การมุ่งสู่ความเป็นเลศิโดยการท างานเป็นทีมและการมสี่วนรว่มในองคก์ร” 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
ความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพให้บรรลุเปูาหมายสู่ความเป็นเลิศ โดยการ

เรียนรู้ร่วมกัน การท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี เสียสละ รับผิดชอบ และเอื้ออาทรซึ่งกัน           

และกัน 
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ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ มีการด าเนนิงานตามปรัชญา ปณิธาน และ

วัตถุประสงค ์และวิสยัทัศน์ทีก่ าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ได้แก่แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พศ. 2555 – 2559 )   แผนฯ ดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ-อ านวยการประจ าคณะฯ ในการประชุมสามัญคร้ังที่  1/2555  เมื่อวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2555 ประกอบด้วยยุทธศาสตรห์ลัก 6 ยุทธศาสตร ์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตรต์ามพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยและคณะฯ  4 ยุทธศาสตร ์ ส่วนอกี 2 ยุทธศาสตร ์เปน็ยุทธศาสตรด์้านการ

สนับสนุนพันธกจิหลัก  โดยมีเปูาประสงคด์งัตอ่ไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 

เปาูประสงค ์ 1. บัณฑติคณะพยาบาลศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจรยิธรรม 

เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และทักษะเป็นทีย่อมรับไดใ้นระดับสากล  

 2. มีการจัดการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับสากล  

 3. การใหโ้อกาสทางการศึกษาอยา่งเตม็ศักยภาพแก่ผูท้ี่มีความสามารถและ/หรอื

คุณลักษณะพิเศษ 

 4. สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีการจัด

การศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนางานวิจัยและสรา้งนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอน        

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิน่ ประเทศและสากล 

เปาูประสงค์   ผลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรม์ีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและ

ระดับสากล 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของ

ชุมชนและท้องถิน่ 

เปาูประสงค ์ 1. สรา้งความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา องคก์ร และหน่วยงานทั้งใน และ

นอกท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้บริการวชิาการและถา่ยทอดความรู้ด้านวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาต ิและนานาชาติ 

 2. คณะฯ เปน็ที่พึ่งและรว่มพฒันากับชุมชนและสังคม 

 3. ให้ความร่วมมอืในการบรกิารสุขภาพแก่ภูมิภาคอาเซยีน / เอเชยี (Health Hub) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มุง่ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิน่ล้านนา และกลุ่ม

ชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เปาูประสงค ์ 1. ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟืน้ฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 2. คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมทีด่ี (เน้น Green and clean 

environment) และเอื้อตอ่การสรา้งเสริมสุขภาพ  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะพยาบาลศาสตร์ 

เปาูประสงค ์ 1. พัฒนาความร่วมมอืและความสมัพันธ์กับสถาบันการศกึษาและวิชาการ

ต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซยีน เอเซียและนานาชาติ พรอ้มทัง้เตรียมคณะ

พยาบาลศาสตร ์พรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนในป ี2558 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดแีละมีประสทิธภิาพ 

เปาูประสงค ์  1.  มีการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรง่ใส ตรวจสอบได้           

ตามหลัก ธรรมาภิบาลภายใตแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 2. บุคลากรมีความรูใ้นการพัฒนาคณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้และมีความสุขใน

การปฏิบัติงาน 

 3. บุคลากรมีการเรียนรู ้มีทกัษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อ

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

 4. คณะฯ สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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โครงสร้างองค์กร  (Organization Chart) 
 

คณะพยาบาลศาสตร ์แบ่งหน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ออกเป็น ๔ หน่วยงาน

ดังนี้ 

1) ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์ 

2) ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

3) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล   และ   

4) ศูนย์บริการพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

แผนภูมิท่ี ๑  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ส านักงานคณะ 

พยาบาลศาสตร์ 

ส านักวิชา 

พยาบาลศาสตร์ 

ศูนย์ความเป็น

เลิศทางการ

พยาบาล 

ศูนย์บรกิาร

พยาบาล 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 

แผนภูมิท่ี 2  โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ประจ าคณะฯ 

เลขานุการคณะฯ 
หัวหน้าส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์  
ผู้อ านวยการ

ศูนย์บรกิารพยาบาล 

หัวหน้าศูนย์ความ

เป็นเลิศทางการ

พยาบาล  

คณะกรรมการบริหาร 

ประจ าคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวชิาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และรักษาการแทน

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการปริญญาตรี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

กจิการพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

คณบดี 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
รศ. ดร.ธนารักษ์ สวุรรณประพิศ 

คณบด ี

   
รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวสัดิ ์

รองคณบดีฝุายวิชาการ 

 

ผศ. ดร. กนกพร สคุ าวัง 

รองคณบดีฝุายแผนและบริการ

วชิาการ  
 

ผศ. ดร. ฐิตณิัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต ์

รองคณบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์ และ

รักษาการผู้อ านวยการศูนยค์วามเป็น

เลิศทางการพยาบาล 

   
ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรภีูษณาพรรณ 

รองคณบดีฝุายบริหารงานบุคคล   

รศ. พันทวี เชื้อขาว 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการปริญญาตรี 
 

รศ. ดร. ทพิาพร วงศห์งษ์กลุ 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายบัณฑิตศกึษา 

   
ผศ. สุธาทพิย์ อุปลาบัต ิ

ผู้ช่วยคณบดีฝุายพัฒนาคุณภาพ

นักศกึษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

รศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัย 

ผศ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน ์

ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพ

การศึกษาและกิจการพเิศษ 
 

   
รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปนัค า 

หัวหน้าส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

ผศ. ดร. ทวลีักษณ์ วรรณฤทธิ์ 

รองหัวหนา้ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

นางกมลชนก กาวลิ 

เลขานุการคณะฯ 
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อัตราก าลัง 

จ านวนอาจารย์ประจ าปีงบประมาณ  2555  

จ านวนอาจารย์ประจ าปีงบประมาณ  2555  คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

มีอาจารย์ประจ ารวมทัง้หมด  139  คน  เป็นอาจารย์วุฒปิรญิญาเอกจ านวน  73  คน  ปรญิาโท

จ านวน  65  คน  ปรญิญาตรจี านวน 0 คน  ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการมีศาสตราจารย์จ านวน 1 

คน  รองศาสตราจารย์จ านวน  37  คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน  59  คน  อาจารย์จ านวน  

41 คน    มอีาจารย์ปฎิบัตงิานจรงิ  113  คน   อาจารย์ลาศึกษาต่อจ านวน  25  คน   

 

แผนภูมิท่ี 3  ร้อยละของอาจารย์ แยกตามวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

วุฒิปริญญาเอก  
53% 

วุฒิปริญญาโท 
47% 
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อาจารย์ปฎิบัติงาน
จริง 
82% 

อาจารย์ลาศึกษาต่อ 
18% 

แผนภูมิท่ี 4  ร้อยละของอาจารย์ แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ   

 

แผนภูมิท่ี 5 อาจารย์ปฎิบตังิานจรงิและลาศึกษาต่อ   

 

 

ศาสตราจารย์ 
1% 

รองศาสตราจารย์ 
27% 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
43% 

อาจารย์ 
29% 
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ข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย   

7% 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
29% 

พนักงานส่วนงาน 
36% 

ลูกจ้างประจ า 
19% 

ลูกจ้าชั่วคราวโครงการ 
1% 

พนักงานองค์กรในก ากับ 
8% 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุ   ประจ าปีงบประมาณ  2555 

 ประจ าปีงบประมาณ  2555  คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มีบุคลากร

สายสนับสนุน   จ านวน  153  คน  รายละเอยีด  ดังนี ้ 

 

 ข้าราชการพลเรอืนในมหาวิทยาลยั   จ านวน  10  คน 

 พนักงานมหาวิทยาลัย   จ านวน  44  คน 

 พนักงานส่วนงาน    จ านวน  55  คน 

ลูกจา้งประจ า    จ านวน  29  คน 

ลูกจา้ช่ัวคราวโครงการ   จ านวน   2   คน 

พนักงานองคก์รในก ากับ   จ านวน  13  คน 

 

แผนภูมิท่ี 6  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน   
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การเงนิและงบประมาณ  

ปีงบประมาณ  2555  คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ได้รับจัดสรรเงิน

งบประมาณแผน่ดินและเงนิรายได้คณะพยาบาลศาสตร ์ ดงันี้ 

 
 

 
 

แผนภูมทิี่ 7 สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ประจ าปงีบประมาณ  2555 

 

 

 

 

งบบุคลากร 
63.72 % 

งบด าเนินการ 
8.81 % 

งบลงทุน 
7.14 % 

งบเงินอุดหนุน 
19.39 % 

งบรายจ่ายอื่น 
0.94 % 

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผน่ดนิ 
งบประมาณเงิน

รายได ้
งบประมาณรวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 113,524,100.00 7,690,900.00 121,215,000.00 63.72 

งบด าเนนิการ 10,067,700.00 6,694,400.00 16,762,100.00 8.81 

งบลงทุน 1,291,000.00 12,300,000.00 13,591,000.00 7.14 

งบเงนิอุดหนุน 15,361,900.00 21,535,000.00 36,896,900.00 19.39 

งบรายจา่ยอื่น - 1,779,700.00 1,779,700.00 0.94 

รวม 140,244,700.00 50,000,000.00 162,611,612.04 100.00 
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คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มีผลการใชจ้่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  

2555   จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  ดงันี ้ 

 

 
แผนภูมทิี่ 8 สรุปงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จ าแนกตามหมวดรายจ่าย   

ประจ าปงีบประมาณ  2555 

 

 

 

งบบุคลากร 
67.90 % 

งบด าเนินการ 
9.17 % 

งบลงทุน 
4.78 % 

งบเงินอุดหนุน 
17.37 % 

งบรายจ่ายอื่น 
0.78% 

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผน่ดนิ 
งบประมาณ 

เงินรายได ้
งบประมาณรวม ร้อยละ 

งบบุคลากร     112,576,851.00            7,053,700.00         119,630,551.00  67.90 

งบด าเนนิการ        8,538,836.43             7,617,844.85           16,156,681.28  9.17 

งบลงทุน         1,286,251.20             7,135,645.97             8,421,897.17  4.78 

งบเงนิอุดหนุน       15,335,510.50           15,273,571.95         30,609,082.45  17.37 

งบรายจา่ยอื่น  -             1,377,000.00            1,377,000.00  0.78 

รวม      137,737,449.13          38,457,762.77         176,195,211.90  100 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 
 ในปีงบประมาณ  2555  คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ มีจ านวนนักศกึษา

ต่างชาต ิ จ านวน ทั้งสิน้  จ านวน  54  คน  (ณ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา  2555 )   แยกเป็น  

นักศึกษาระดับปรญิญาโท  จ านวน  46  คน  นักศึกษาระดับปรญิญาเอกจ านวน  8  คน  

 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มีคา่คะแนนเฉลี่ย  Grade  Point  Average  

(GPA)  ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่จบการศึกษาในปีการศึกษา  2554  เทา่กับ  3.08  โดยมี

นักศึกษาระดับปรญิญาตรจีบการศึกษาในปีการศึกษา  2554  จ านวน 212  คน  แยกเป็น

นักศึกษาหลักสูตรปกติ  จ านวน  183  คน  หลักสูตรนานาชาติจ านวน  29  คน  และมีนักศึกษา

ระดับปรญิญาตรทีี่เรยีนส าเร็จตามหลักสตูร จ านวน  200  คน   โดยนักศึกษาที่รับเขา้ในรหัส

เดียวกัน  จ านวน  229  คน  คดิเป็นร้อยละ  87.34   

ผลสอบการขึน้ทะเบียนประกอบวิชาชพีการพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจ าปีการศึกษา 

2555  มีนักศึกษาเข้าสอบทัง้หมด 203 คน  สอบผ่าน 176 คน  คดิเป็นร้อยละ 86.70  บัณฑติ

ของคณะพยาบาลศาสตรท์ี่ไดง้านท าและประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี คิดเปน็รอ้ยละ 100   

 ในระดับบัณฑติศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

ผลงานวิจัย คดิเป็นร้อยละ 125  ผู้ใชบ้ัณฑติในระดับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ของคณะพยาบาล

ศาสตร ์มีความพงึพอใจในบณัฑติในระดับสูง   

ผลการด าเนนิงานในภาพรวม คณะฯสามารถด าเนินการบรรลุผลตามตัวชีว้ัดในแผน

ยุทธศาสตรจ์ านวน 14 ตัวชีว้ดั จาก 24 ตัวชีว้ัด หรือคดิเปน็รอ้ยละ 58.3  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนางานวจิัยและสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชนใ์นการ

เรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถ่ิน ประเทศ

และสากล 

 คณะพยาบาลศาสตร ์มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ระบบและ

กลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์มกีารพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยใน

ปีงบประมาณ 2555 นี ้ มีอาจารย์/นักวจิัยที่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย นวตักรรม หรืองาน

สรา้งสรรคจ์ากแหลง่ทุนภายในและภายนอก คดิเปน็ รอ้ยละ 62.28 ของอาจารย์ทัง้หมด   จ านวน

เงินทุนสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคเ์ฉลี่ยต่อคนเทา่กับ 93,878 บาท  ผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์และเผยแพร่ คิดเปน็รอ้ยละ 11        จ านวนงานวิจัย/นวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชนใ์น

ระดับชาติและนานาชาติ เท่ากับ 2.63     มโีครงการวิจัยที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน/องคก์รต่างๆ 

ในกลุ่มประเทศอาเซยีน และนานาชาติ จ านวน 2 โครงการ มีงานวิจัย นวัตกรรมหรอืงานสรา้งสรรค์

ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบตัรและลิขสิทธิ ์จ านวน 1 ผลงาน  ซึ่งเปน็ผลงานประเภทโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมการสรา้งเสริมทักษะบดิามารดาเพื่อปูองกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น 

ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณ ี ฟองแก้ว    

ผลการด าเนนิงานในภาพรวมกล่าวได้วา่ยงัไม่บรรลุเปาูหมาย  เนื่องจากสามารถด าเนนิ

บรรลุผลตามตัวชีว้ัดในแผนยทุธศาสตรเ์พยีง 4 ตัวชีว้ดัจาก 13 ตัวชีว้ัด หรือคดิเป็นร้อยละ 31 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาการบริการวชิาการและการให้บริการบนฐานความต้องการ

ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 คณะพยาบาลศาสตรม์ีการจดัโครงการที่ด าเนินการเพื่อถา่ยทอดความรู้/บริการวชิาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติ  จ านวนรวม 85 โครงการ  โดยการด าเนนิการของคณะฯ และศนูย์บริการพยาบาล  

มีโครงการที่คณะฯ ด าเนินการภายใต้ความร่วมมอืกับหน่วยงานในทอ้งถิ่นทัง้ภาครัฐและเอกชน  เช่น 

กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม ่  และสมาคมไทยล้านนา

สปา ในการจัดอบรมและถา่ยทอดองคค์วามรู้ด้านการบรกิารสปาเพื่อสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป 

อย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนนุงบประมาณจากกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนและหน่วยงานอื่น ๆ 

นอกจากนั้นคณะฯ ยงัมโีครงการบรกิารวิชาการที่ด าเนินการในลักษณะให้เปล่า เช่น 

โครงการสรา้งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ โครงการส่งเสริมการเล่นในเด็ก โครงการเตรยีมหญงิตั้งครรภ์ 

เพื่อการคลอด เป็นตน้  โครงการเหล่านัน้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงนิรายไดข้องคณะฯ 

เป็นประจ าทุกป ีและได้มีการบูรณาการกจิกรรมโครงการเหล่านั้นเข้ากับการเรยีนการสอนและการ

วิจัย และน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย คดิเป็นร้อยละ 80.95  ของโครงการ/กจิกรรมทั้งหมด  

 ผลการด าเนนิงานของยุทธศาสตรด์้านการบรกิารวิชาการแก่สังคมในภาพรวม สามารถ

ด าเนินการบรรลุผลตามตัวชีว้ดัในแผนยุทธศาสตรค์รบถว้นทั้ง 9 ตัวชีว้ัด หรือคดิเป็น  100% 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 มุ่งท านบุ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถ่ินล้านนา 

และกลุ่มชาตพิันธุ์ และอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 คณะพยาบาลศาสตรไ์ด้จัดโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและท านุบ ารงุศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิน่ล้านนา จ านวน 17 โครงการ มีการสง่เสริมและสนับสนุน

ด้านศลิปะและวัฒนธรรม การพัฒนาสุนทรยีภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม  เช่น การสนับสนุน

ให้อาจารย์บุคลากรได้แตง่กายด้วยผา้พืน้เมอืงและผ้าไทยทกุวันศุกร์  เป็นตน้ การด าเนนิการทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไดด้ าเนนิการควบคู่ไปกับการท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของคณะฯ  ปรับปรุง

ภูมิทัศน ์ใหม้ีความสวยงามและเอือ้ต่อการเรียนรูแ้ละการพักอาศัยของนักศึกษา  ผลการด าเนนิงาน
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ในรอบปีที่ผา่นมา บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจของต่อการพัฒนาสนุทรยีภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม  ในระดบัดีขึ้นไปค่าเฉลีย่ความพงึพอใจที่ระดับ 3.88  

นอกจากนั้น ยงัได้จัดโครงการ/กจิกรรมที่เป็นการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา   จ านวน 2 โครงการ   ทั้งในระดับ

ปรญิญาตรแีละระดับบัณฑติศึกษา  เปน็ประจ าทุกป ี  เช่น โครงการธรรมปัญญาพัฒนาจรยิธรรม

ของกระบวนวิชา 552294 และ โครงการสรา้งเสรมิสุขภาพทางปัญญา  ของนักศึกษาหลักสูตร

ดุษฎีบัณฑิต 

ผลการด าเนนิงานดา้นการท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม  ในภาพรวม คณะฯสามารถ

ด าเนินการบรรลุผลตามตัวชีว้ดัในแผนยุทธศาสตรจ์ านวน 7 ตัวชีว้ัด จาก 9 ตัวชีว้ัด หรอืคิดเป็น 

รอ้ยละ 77.78  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะพยาบาลศาสตร ์
 คณะพยาบาลศาสตร ์ไดม้ีการพัฒนาความร่วมมอืและความสัมพนัธ์กับสถาบนัการศึกษา

และวิชาการต่างประเทศ ในภมูิภาคอาเซยีน เอเชยีและนานาชาติ พร้อมทั้งเตรยีมคณะพยาบาล

ศาสตร ์พรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนในป ี2558 โดยมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ

นานาชาติ (MOU) จ านวน 45 โครงการ มีการแลกเปลีย่นทางวิชาการกับนานาชาต ิและแลกเปลี่ยน

อาจารย ์นักวจิัย และนักศึกษานานาชาตใินระดับที่สูงกวา่เปาูหมาย   ในขณะเดียวกนัคณะฯ ยงัไม่ 

สามารถด าเนนิการในเรื่องของการประเมินความส าเร็จของการเป็นผู้น าวิชาการดา้นการศึกษา

พยาบาลในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม   และการแสวงหาอาจารย์ นักวจิัย ผู้เช่ียวชาญ หรือ

บุคลากรชาวต่างชาติที่มาปฏบิัติปฏิบัติงานในคณะฯ ยังไมไ่ด้ด าเนินการในปีงบประมาณนี ้เนื่องจาก

ข้อจ ากัดดา้นงบประมาณ จึงส่งผลให้การประเมนิในภาพรวมของยุทธศาสตรน์ีบ้รรลุเปาูหมายเพยีง 

2 ตัวชีว้ัด จาก 5 ตัวชีว้ดั  หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 40 

 ในดา้นการเตรยีมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน คณะ

พยาบาลศาสตร ์ได้จดัอบรมภาษอังกฤษเพื่อการสือ่สารให้แกบุ่คลากร ได้แก่ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการตดิต่อสื่อสาร  

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดีและมีประสทิธิภาพ 
 คณะพยาบาลศาสตร ์มีการพฒันาระบบการบรหิารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  มีการ

ก าหนดคา่นิยมและวัฒนธรรมองคก์รเป็นลายลักษณอ์ักษรและสื่อสารให้แกบุ่คลากรทุกระดับใน

องคก์รได้รับทราบและถอืปฏบิัติ   มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ระบบและกลไกการบริหาร

การเงินงบประมาณที่ด ี   มกีารพัฒนาคณะใหเ้ปน็องคก์ารแห่งการเรียนรู ้และองคก์รสรา้งเสริม

สุขภาพอย่างต่อเนื่อง  ในภาพรวมของบุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจในการท างานในระดับด ี

คา่เฉลี่ยความพึงพอในเทา่กับ 3.69 
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ด้านคุณวุฒิอาจารย ์คณะพยาบาลศาสตร ์มีอาจารย์ที่มีคณุวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า 

จ านวน 73 คน  คดิเป็นร้อยละ 52.90  ซึ่งใกล้เคยีงกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ของ

มหาวิทยาลยั  มอีาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์ขึน้ไปจ านวน 59 คน 

คดิเป็นร้อยละ 42.75   และมีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การวจิยัและทักษะ

อย่างต่อเนื่องโดยอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาการทางวิชาการวิชาชีพ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการ สามารถด าเนินการ

ได้บรรลุเปูาหมายจ านวน 11 ตัวชีว้ัด จาก 17 ตัวชีว้ัด หรือคดิเป็นร้อยละ 64.7  

ส่วนปัญหาอุปสรรคด้านการบรหิารงานของคณะฯ นั้น  กล่าวได้วา่ประสบปัญหาการขาด

แคลนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการแม้วา่มหาวิทยาลยัจะจัดสรรอตัราก าลงัพนักงานมหาวิทยาลยั 

ทดแทนการเกษยีณอายุของอาจารย์  แต่คณะฯ ไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาบรรจุตามมาตรฐาน

คุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเทา่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไวไ้ด้   รวมทัง้จากการคาดการณแ์นวโน้ม

การเกษียณอายุของบุคลากรสายวิชาการในช่วงปีงบประมาณ 2555-2559  จะมีจ านวนประมาณ 

40 คน ซึ่งจะสง่ผลให้คณะฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการเพิ่มมากขึน้ ใน

ปีงบประมาณ 2555 นีค้ณะฯ จึงจัดท าโครงการเพาะเลีย้งต้นกล้าอาจารย์พยาบาล  โดยเริ่มจาก

การแสวงหาผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่มีผลการเรยีนระดับเกียรตินยิมและมคีุณสมบัติ

เหมาะสม มีความสนใจที่จะเป็นอาจารย์เข้ามาปฏิบัตงิานในต าแหน่งครูคลีนิคในระยะเวลา 1-2 ปี 

และจะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษาตอ่ไป   คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทา

ปัญหาการขาดแคลนอาจารยใ์นอนาคตควบคู่ไปกับมาตรการการแสวงหาบุคลากรโดยวธิีอื่น ๆ 

ต่อไป 
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ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

กิจกรรมเด่น  
 

1. การจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการของผู้น าด้านสุขภาพระดับในเอเชีย–แปซฟิิก   

    (Asia – Pacific Alliance of Health Leaders – APHAL) 
 

 การจัดประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง ๕ สถาบันการศึกษา (๙ คณะ) 

ประกอบด้วย ๑. Faculty of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุุน ๒. College of 

Nursing Science, Ewha Womans University ประเทศเกาหลี ๓. คณะพยาบาลศาสตร ์และคณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่๔. คณะพยาบาลศาสตร ์และคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ๕. School of Nursing, School of Biomedical Science, and School of Pharmacy, 

University of New Castle ประเทศนิวซีแลนด ์  ซึง่ในป ีงบประมาณ 2555 นี ้คณะพยาบาลศาสตร ์

และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมดงักล่าว ใน

หัวข้อเรื่อง การส่งเสรมิสุขภาพ (Health Promotion) ระหวา่งวันที่ 24-27 ตุลาคม 2554   

ณ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่โดยมีวัตถปุระสงคห์ลักเพื่อพัฒนานักศกึษาสาขา

วิทยาศาสตรส์ุขภาพให้เป็นผูน้ าทางวิชาการในระดับเอเชยี-แปซฟิิก เพื่อให้ผู้เขา้รว่มประชุมไดม้ี

โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ ์ขอ้มลู ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพของประเทศต่างๆ 

อันจะกอ่ให้เกดิความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาการสรา้งเสรมิสขุภาพ

ประชากรต่อไป 
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 นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ยังได้สนับสนุนให้อาจารย์และ

นักศึกษาของคณะฯ จ านวน 7 คน เข้ารว่มประชุมตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง

สถาบันการศึกษา ภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซฟิิก พันธมติรของผู้น าด้านสุขภาพ Asia–Pacific 

Alliance of Health Leaders – APHAL ระหว่างวนัที่ 10 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ซึง่ Ewha 

Womans University ประเทศเกาหลี เปน็เจ้าภาพในการจดัการประชุมดังกล่าว ในหัวข้อเรื่อง Global 

Health Leadership for Muti-cultural Society 
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2. กิจกรรมแสดงความยนิดกีับผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัร ประจ าปี 2555 
 

 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ จดักจิกรรมแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต 

มหาบัณฑติ และบัณฑติ ทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 และเข้ารับพระราชทานปรญิญา

บัตร ในวนัที่ 19 มกราคม 2555 ณ ลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร ์ โดยในปีนีม้ีผู้เข้ารับ

พระราชทานปรญิญาบัตร ทั้งสิน้จ านวน 357 คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑติ จ านวน 3 คน 

มหาบัณฑติ จ านวน 143 คน และบัณฑติ จ านวน 211 คน 

 

  
  

  
  

  
 

3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
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 3.1 คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับปรญิญาตร ีของคณะฯ จ านวน 18 คน ได้

เดินทางไปศึกษาดูงานภายใตโ้ครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบนัการศึกษาใน

ต่างประเทศ  ระหว่างวันที่ 21 – 29 เมษายน 2555 ณ University of Ryukyus, Toho University 

และ Kagawa University ประเทศญี่ปุุน 
 

 University of Ryukyus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toho University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kagawa University 
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 3.2 นักศึกษาพยาบาลระดับปรญิญาตร ีของคณะฯ จ านวน 2 คน ได้เดินทางไปศึกษาดงูาน

ภายใต้โครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ   

ระหว่างวนัที่ 1 มีนาคม – ๑7 พฤษภาคม ๒๕๕5  ณ Kristianstad University ประเทศสวีเดน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 Ms. Stina Herbeno และ Ms. Emielie Persso นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที ่2 จาก 

Kristianstad University ประเทศสวีเดน ได้เดนิทางมาศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้

โครงการ Linneaus-Palme Projects Exchange Students 2012 ระหว่างวนัที่ 3 มกราคม 2555 – 

27 มีนาคม 2555 
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4. โครงการ “ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กชาวไทยภเูขา”  
 

 โครงการ “ตดิอาวธุทางปัญญา พัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กชาวไทยภูเขา”  เปน็ส่วนหนึง่ใน

โครงการ The OMKOI Non-formal Education Project  เป็นโครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณา

การ  ระหวา่ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ

สโมสรโรตาร ีเชียงใหม่ โดยคณะพยาบาลศาสตร ์รับผดิชอบโครงการใน ด้านการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพครูด้านการดแูลเด็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ในวัยเรียนสือ่การสอนจ านวน 7 โมดลู  

    พัฒนาทักษะครูในการดูแลเด็กในวยัเรียน 

    และประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก 

    ในวัยเรียนเมื่อสิน้สุดการด าเนินงาน  

    โครงการดงักล่าวเริ่มด าเนนิการ  

    ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป  
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5. โครงการพัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อกา้วท่ียิ่งใหญ่ 

    ไปด้วยกัน 

 โครงการนีจ้ัดขึน้ระหว่างวนัที ่3 - 4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอมิพีเรยีล รเิวอร์เฮาส ์ รี

สอร์ท จังหวัดเชียงราย  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ  ของ

คณะฯ ได้รับทราบทศิทางการด าเนินงานของคณะฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้า และสรา้งความรักสามัคค ี ใน

องคก์ร และท างานรว่มกันอยา่งมีความสุข  
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6. การประชุมวชิาการนานาชาติ เรื่อง หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ: การปรับปรุง 

    เพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก  

    (Interprofessional Partnership: Improvement for Global Health Outcomes)  
 

 การประชุมดังกล่าวจดัขึน้ระหว่างวันที ่5-7 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ  

โรงแรมดิเอม็เพรส จงัหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่หารอืเกี่ยวกับปัญหาและความส าคัญของ

การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชพีในการดูแลสุขภาพระดับโลก และสรา้งเครอืข่าย

พันธมติรของสหวิชาชพีเพื่อสขุภาพระดับโลก เพื่อสานตอ่ความรว่มมอืและการเป็นหุ้นสว่นระหว่าง

สถาบันการศึกษาในภมูิภาคและทั่วโลก ตลอดจนน าเสนอแผนในอนาคตส าหรับการเป็นหุ้นส่วนความ

รว่มมือและการมีส่วนรว่มของสหวิชาชพี ต่อการปรับปรุงผลลัพธด์้านสุขภาพทั่วโลก โดยมีผู้เขา้รว่ม

ประชุมประกอบด้วยนักวชิาการจากสหสาขาวิชาชพี พยาบาล บุคลากรสุขภาพ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาจากในประเทศและตา่งประเทศ รวมจ านวนประมาณ 557 คน (ชาวไทย 344 คน 

และชาวต่างชาต ิ213 คน) และมีการน าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 195 เรื่อง (Oral presentation 

71 เรื่อง และ Poster presentation 124 เรื่อง)   
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บุคลากรดีเด่น  
 

อาจารย์ท่ีได้รับรางวัล/การยกย่อง ในระดับชาติ  ได้แก่ 

1. รองศาสตราจารย์  ดร. อารวีรรณ  กลั่นกลิ่น  ได้รับรางวัล  

- ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล 

ประจ าปี 2555 จากสภาการพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์  พิเชียรเสถียร  ได้รับรางวัลศิษย์เกา่ดีเด่น   

คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่  ประจ าปี  2554   เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2555 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พิมพาภรณ์  กลั่นกลิ่น  ได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอ

ผลงานด้วยวาจา  เรื่อง  “การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามความ

ต้องการของวัยรุ่นในสถานศึกษา” ในการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ  ครั้งที่ 2 

จาก  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ส านักงานประจ าประเทศไทย  ร่วมกับกรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก  

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Have a nice dream ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “มช. พร้อมสู่ประชาคม

อาเซยีน” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 
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5. อาจารย์ ดร. อรอนงค์  วิชัยค า   ได้รับรางวัล  ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จาก  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ท่ีได้รับรางวัล/การยกย่อง ในระดับนานาชาติ  ได้แก่  

1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์  พิเชียรเสถียร  ได้รับรางวัล  Winner of Top 10 

Abstracts จาก The 6th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control 

(APSIC)   
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บุคลากรท่ีได้รับรางวัล/การยกย่อง ในระดับชาติ  ได้แก่ 

1. นางสาวโสภา กรรณสูต  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก  ภาพยนตร์สั้น เรื่อง 

Have a nice dream ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “มช. พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 

28 กันยายน 2555  
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