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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดทํารายงานประจําปีฉบับนี้เพื่อรายงานผล

การดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์  โดยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕4 
ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕4 ในการรายงานการดําเนินงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานด้านนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  รายงาน
ผลการดําเนินงานของฝ่ายต่างๆ  และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อมูลการดําเนินงาน ดังปรากฏในเอกสารเล่มนี้  ทั้งนี้ความสําเร็จโดยสมบูรณ์ของภารกิจต่างๆ 
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการทํางานที่มีระบบอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เพื่อนําพาคณะฯ ไปสู่จุดมุ่งหมาย ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ปี ๒๕๕๕  คณะพยาบาลศาสตร์         

จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนําในระดับสากล  มีการผลิตบัณฑิต  การวิจัยที่มีคุณภาพ                  
พึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   

 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์  สุวรรณประพิศ) 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

 ความเป็นมา
 

พ.ศ. 2502   จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และให้โรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเป็นแผนกวิชาด้านการพยาบาล เรียกช่ือว่า “แผนก
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” 

พ.ศ. 2503   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
พ.ศ. 2504  เปิดหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย 
พ.ศ. 2507   เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภใ์นปี  
พ.ศ. 2508   มหาวิทยาลยัเชียงใหมไ่ด้รับอนุมัติจัดตั้งและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา คณะ

แพทยศาสตร์เชียงใหม ่จึงไดย้้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ แผนกพยาบาลผดุง
ครรภ์และอนามัยจึงเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

พ.ศ. 2509   เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)  
พ.ศ. 2511   ปรับเปลี่ยนช่ือจากแผนกวิชา เป็นภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย เมื่อ

วันที่ 19 กันยายน  2511 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 83) 
พ.ศ. 2515  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2515 คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติมี

มติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการ
แบ่งการบริหารงาน ประกอบด้วย 8 ภาควิชา และสํานักงานเลขานุการ  

พ.ศ. 2551   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติ
เห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ ปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน ประกอบด้วย  

1.  สํานักงานคณะ พยาบาลศาสตร์   
2.  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์    
3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และ   
4.  ศูนย์บริการพยาบาล  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและ
ส่วนงานอื่น (ฉบับที่  1) วันที่  30 ธันวาคม  2551  
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ปณิธานของมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ
รัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพื่อ
อํานวยประโยชน์แก่ท้องถ่ินและประเทศชาตโิดยส่วนรวม 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้  เป็นแหล่งสะสม  ค้นคว้า  วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่ง
เสรีภาพทางวิชาการ  โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
ประยุกต์เผยแพร่และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พึงฝักใฝ่ในการฝึกตน เป็นผู้รู้จริง  คิดเป็น ปฎิบัติได้ 
สามารถครองตน ครองคน และครองงานด้วยมโนธรรมและจิตสํานึกต่อสังคม 

 ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่ือว่าการศึกษาพยาบาลเป็นการพัฒนา

บุคลากรทางการพยาบาล ให้มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นํา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงต้องมีหลายระดบั โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเอง ทําการวิจัย บริการ
วิชาการแก่สังคมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มี
บรรยากาศทางวิชาการที่ดี มีความร่วมมือในการทํางานโดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์รวม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ปณิธานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณ ะ พ ยา บ า ลศ า ส ต ร์  ยึ ด ถื อ ป ณิ ธ าน ต า มข อ ง ม หา วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ หม่  ที่ ว่ า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพื่ออํานวย
ประโยชน์แก่ท้องถ่ินและประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย 
และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตนเป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน   
ครองคน และครองงานด้วยมโนธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม 
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วิสัยทัศนข์องคณะพยาบาลศาสตร์ 
ปี 2555  คณะพยาบาลศาสตร์ จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนําในระดับสากล           

มีการผลิตบัณฑิต การวิจัยที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดงันี้ 

1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

2) ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ 

3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินภาคเหนือ 
5) พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้

โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
2)  ผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคมและ 

ประเทศชาติ และสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชน  
3)  ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งชุมชนและในระดับสากล โดยการผสมผสาน ภารกิจ

ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
4)  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนําตามมาตรฐานสากล 
5)  มีระบบการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนําเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ 
6)  ส่งเสริมร่วมมือในภารกิจทุกด้านกับสถาบันและ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับ ประเทศ และต่างประเทศ 
7)  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
8)  จัดหาทรัพยากรและรายได้มาสนับสนุนการ

บริหารจัดการงานในทุกด้านอย่าง เหมาะสมเพียงพอ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

9)  อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
สิ่งแวดล้อม 
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 ค่านิยม
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยการทํางานเป็นทมีและ

การมีส่วนร่วมในองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร 
ความมุ่งมัน่ในการทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ     
โดยการเรียนรู้ร่วมกัน การทํางานเป็นทมี  มีความสามัคคี เสียสละ รับผิดชอบ  

และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

สีประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 

                                   สีแสด  

 ดอกไม้ประจําคณะพยาบาลศาสตร์
  
                               

 

เป็นดอกไม้สีขาวทีม่ีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไมย้ืนตน้ ขึ้นไดใ้นที่ดินแห้งแล้ง ราก ลําตน้ และดอกใช้เป็น
สมุนไพรได ้เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาว ผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความด ีประดุจกลิ่นหอมของ
ดอกปีบ และพร้อมทีส่ร้างประโยชน์เช่นเดยีวกับการเป็นสมนุไพรของดอกปีบ 

 สัญญลักษณ์
 
                                             
                                                 

                                           ตะเกียงไนติงเกล                                                 
                                                                               หมายถึง    ความเมตตา 
 
 
 

 

ดอกบีป
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ตราประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 
 

 

 

 
 

 

รูปช้างชูคบเพลิงมีสุภาษิตเป็นภาษาบาลีว่า “อตฺตาน ํทมยนตฺิ ปณฺฑิตา” อยูใ่นกรอบเส้นรอ
บวงด้านบนและคําว่า “มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่พ.ศ. 2057” อยูด่้านล่างตรงกลาง ระหว่างข้อความ
ทั้งสองนี้ มี “ดอกสัก” ค่ันกลางปรากฏอยู ่ทั้งดา้นซ้ายและด้านขวา ซึ่งมีความหมายดงันี้ 
             ช้าง เป็นสัตว์ทีม่ีคุณค่าสูงมากในภาคเหนือ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนอื 
             การก้าวย่างของช้าง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ไม่หยุดยั้ง 
             คบเพลิง หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ 
             รัศมี 8 แฉก หมายถึง คณะทั้ง 8 ที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะจัดตัง้ขึ้นตามวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
             พุทธสภุาษิต “อตฺตานํ ทมยนตฺิ ปณฺฑติา” มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายยอ่มฝึกตน  
             ดอกสัก ปรากฏอยูทั่้งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งถือว่าเป็นตน้ไม้ทีม่ีค่าและมีความอุดม
สมบูรณใ์นภาคเหนอื ดอกสักเป็นดอกไม้ขนาดเล็กและอยูใ่นพวงใหญ่ มสีีขาว เสน้ผ่าศนูย์กลาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร มีกลบีดอก 6 กลีบ 
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ แบ่งหน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ออกเป็น 4 หน่วยงาน

(แผนภูมิที่ 1)   ดังนี้ 
1) สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์   
2) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
3) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล   และ   
4) ศูนย์บริการพยาบาล  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์

สํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร์

สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล

ศูนย์บริการ
พยาบาล
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โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอํานวยการประจํา
คณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และรักษาการหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการ

พยาบาล

รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

หัวหน้าสํานักงาน 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
หัวหน้าสํานัก 

วิชาพยาบาลศาสตร์ 

ผู้อํานวยการศูนย์ 

บริการพยาบาล 

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการพยาบาล 

คณะกรรมการบริหาร 
ประจําคณะฯ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการปริญญาตรี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

และกิจการพิเศษ 

คณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
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อดีตผู้บริหารก่อนการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ทวีลาภ 
หัวหน้าแผนกการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 

พ.ศ. 2507-2510  

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ละออ หุตางกูร  
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยฝ่ายวิชาการ  

พ.ศ. 2507-2510 
และ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยฝ่ายวิชาการ 

พ.ศ. 2511-2515 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เปรียบ กูรมะโรหิต (ปัณยวณิช)  
หัวหน้าภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์  
และอนามัย พ.ศ.2511-2514 

 

 

 

 

 

รองศาสตรจารย์ ดร. ปราณีต สวัสดิรักษา  

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์ 
และอนามัยฝ่ายบริการพยาบาล พ.ศ.2511-2515 
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รายนามคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เปรียบ กูรมะโรหิต (ปัณยวณิช)  
พ.ศ.2515-พ.ศ.2521  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตต์ ภาติกร  
พ.ศ.2521 - พ.ศ.2529  

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  

พ.ศ.2529 - พ.ศ.2536 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  
พ.ศ.2536 - พ.ศ.2544 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  
พ.ศ.2544 – พ.ศ. 2552  

 

 

 

รองศาสตราจารย์  ดร.ธนารักษ์  สุวรรรประพิศ 
พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน  
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รายนามคณะกรรมการอํานวยการ 

   

 รองศาสตราจารย์ อํานาจ  อยู่สุข 
ประธานกรรมการ 

 

 

 
 

 

  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ 

กรรมการ 

 นายแพทย์วัฒนา    กาญจนกามล 

กรรมการ 

 
 

 
 

  

ดร.ภาณุพงศ์    ศักดาทร 
กรรมการ 

 รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์   นันทจิต 
กรรมการ 

 

 
 

 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา   เหลืองอมรเลิศ 

กรรมการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์   สุวรรณประพิศ 

กรรมการและเลขานุการ 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
รศ. ดร.ธนารักษ์ สวุรรณประพิศ 

คณบด ี

   
รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวสัดิ ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

ผศ. ดร. กนกพร สคํุาวัง 
รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการ

วิชาการ  
 

ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ

รักษาการผู้อํานวยการศูนย์ความเป็น
เลิศทางการพยาบาล 

   
ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรภูีษณาพรรณ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล   

รศ. พันทวี เชื้อขาว 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการปริญญาตรี 

 

รศ. ดร. ทพิาพร วงศ์หงษ์กุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

   
ผศ. สุธาทพิย์ อุปลาบัต ิ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ผศ. ดร. ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ผศ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษาและกิจการพิเศษ 
 

   
รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคํา 

หัวหน้าสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ผศ. ดร. ทวลีักษณ์ วรรณฤทธิ์ 
รองหัวหน้าสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

นางกมลชนก กาวลิ 
เลขานุการคณะ 
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รายนามคณะกรรมการบริหาร 

   

 รองศาสตราจารย์  ดร.ธนารักษ์  สุวรรณประพิศ 
ประธานกรรมการ 

 

 
 

 
 

  

รองศาสตราจารย์  ดร.สุจิตรา  เทียนสวัสดิ ์
กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตรา  ดร.กนกพร  สุคําวัง 
กรรมการ 

 

 

 
 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉราพร   ศรีภูษณาพรรณ 
กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ฐิติณัฎฐ์  อัคคะเดชอนันต์ 
กรรมการ 

 

 
 

 

  

รองศาสตราจารย์  ดร.ภัทราภรณ์  ทุ่งปันคํา 
กรรมการ 

 นางกมลชนก  กาวลิ 
เลขานุการท่ีประชุม 

 

นายจักรภพ  ธาตุสวุรรณ 
ผู้ช่วยเลขานุการท่ีประชุม 
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กิจกรรมสําคัญ 

50 ปี พยาบาล มช. สานต่ออนาคตท่ีสดใส 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศาสตร์ มช. จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง " 50 ป ี
พยาบาล มช. สานต่ออนาคตที่สดใส " ในระหว่างวันที ่18 
– 19  พฤศจิกายน  2553 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและ
สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
ผู้ที่สนใจได้รับทราบพัฒนาการและความก้าวหน้าของ
คณะฯ เพื่อได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วม
ประชุมและวิทยากร และได้ร่วมเสวนากับอาจารย์อาวุโส 
ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่ารุ่นพี ่รุ่นน้อง ในการร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ อันจะเป็นประโยชนใ์นการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ   
  

การประชุมวิชาการ นโยบายสุขภาพ ภาวะผู้นําและการจัดการทางการ
พยาบาล  

 

ศูนย์นโยบายและผลลพัธ์ทางการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สภาการพยาบาล และ 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ 
เรื่อง " นโยบายสุขภาพ ภาวะผู้นําและการจัดการ
ทางการพยาบาล " ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 
2553 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเรื่อง
นโยบายสุขภาพ กระบวนการนโยบาย ภาวะผู้นําและ
การจัดการแก่ผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาล
วิชาชีพท่ัวไป ตลอดจนเป็นการประสานและเช่ือมโยง
เครือข่าย ระหว่างผู้บริหารทางการพยาบาลและ 
ผู้เข้าร่วมประชุม สําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธี
คิด การวิเคราะห์ การคาดการณ์ รวมถึงการวางแผน
จัดการปัญหาและการตัดสินใจ เพื่อนําพาองค์กร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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การสร้างแรงจูงใจในการทํางานร่วมกนัเพื่อสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง"การสร้างรงจูงใจในการทํางานร่วมกันเพื่อ
สร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ" ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2553  โดยมี 
อาจารย์ นพ.อนุชาติ มาธนะสาราวุฒิ อาจารย์ประจําภาควิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
วิทยากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างทีมงานเพื่อสร้างสรรค์การ 

ทํางานได้อย่างมีคุณภาพรวมท้ังการแกไ้ขปัญหาในการทํางานร่วมกันเป็นทีม  
  

สุขภาพดไีม่มขีาย แต่สร้างได้ด้วยตนเอง 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจําปี 
2553   “สุขภาพดีไม่มีขาย...แต่สร้างได้ด้วยตนเอง”  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2553  กิจกรรม
ประกอบด้วย การนําเสนอบอร์ดนิทรรศการนวัตกรรม ในการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาช้ันปีที่ 
4 การออกร้านขายสินค้าเพื่อสขุภาพ การจําหน่ายสินค้ามือสอง เป็นต้น  มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ รับรู้และตระหนักถึง
ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ประสานความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในคณะฯ และยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพของคณะฯให้ผู้สนใจท่ัวไปได้รับรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพต่อไป  

  
 
 
 

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2554 
กลุ่มการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

ประจําปี 2554  ในวันที่ 6 มกราคม 2554  "รอบคอบ รู้คิด มีจิต
สาธารณะ " โดยอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 3 เข้าร่วมจัด
กิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณแก่เด็กรวมทั้ง 

เพื่อให้ครูและเด็กได้ รับความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพของเด็ก และเพื่อเป็นการบูรณาการทางการ
สอนด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก แก่นักศึกษา
พยาบาลช้ันปีที่ 3 
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การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตร " การเขียนหนังสือ
ราชการ และหนังสือโต้ตอบ" ในวันที่ 13 มกราคม 2554   โดยมี รศ.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ จาก 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร 
เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในการเขียนหนังสือ 
ราชการ  หนังสือโต้ตอบ เทคนิค และภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพในรูปแบบทิศทางเดียวกัน  
 

 
 

พิธีแสดงความยินดี กบับัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
 

รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พร้อมด้วยอดีตคณบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส 
และคณาจารย์ร่วมพิธีแสดงความยินดี กับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังที่ 
๔5  ในวันที่ ๒2 มกราคม ๒๕๕4   

 
  
  

  
 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการแกผู้่สูงอายุ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ
แก่ผู้สูงอายุ ประจําปี 2554   ในวันที่ 9 ก.พ. 2554    
ณ บริเวณชุมชนเข้มแข็ง ตําบลทาปลาดุก จังหวัด
ลําพูน โดยอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาโท 
จากสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือ
จากทีมสหสาขาวิชาชีพและชุมชน 
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การส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้มีคุณภาพ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “การ
ส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้
มีคุณภาพ”  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่ 2 เพื่อใหไ้ด้ทราบถึงแนวทางการ
ทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อ
สําเร็จการศึกษาตามกําหนด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
แ บ บ อิ ส ร ะ กั บ ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทํ า
วิทยานิพนธ์และทําการค้นคว้าแบบอิสระอย่างมีคุณภาพ 

 
 

สภาการพยาบาลตรวจเย่ียมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ
การตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาลเพื่อ รับรอง
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในวันที่ 
17 มีนาคม 2554 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน 
คือ รศ.ดร.ศิ ริอร สินธุ  ประธานคณะผู้ตรวจเยี่ยม       
ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ และ รศ.ดร.เอื้อมพร 
ทองกระจาย ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์ก าร รับรองสถาบันการศึกษา วิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550  
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พิธีคารวะดําหัวคณบดี อาจารยอ์าวุโส และข้าราชการอาวุโส ประจําปี 2554 
 

คณะพยาบาลศาสต ร์  มหาวิ ทยาลั ย 
เชียงใหม่ จัดพิธีคารวะดําหัวคณบดี อาจารย์อาวุโส 
และข้าราชการอาวุโส ประจําปี 2554 ในวันที่ 19 
เมษายน 2554 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
อาจารย์อาวุโส และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ 
เนื่องในเทศกาลปใีหม่เมือง (สงกรานต์)  รวมทั้ง 
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ขอพรปใีหม่เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อัน
ดีงามของล้านนาไทย และยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้บริหาร ให้มีความรัก สามัคคีและความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
 
 
 

 
  
  

  
 

การฝึกอบรมนานาชาตหิลักสูตร 
Community Health Management and 
Community Empowerment towards 

Healthy Community 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
ร่วมกับสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (สพร. )  จัดอบรมนานาชาติหลักสูตร 
Community Health Management and Community 
Empowerment towards Healthy Community สําหรับ
ผู้รับทุนนานาชาติ จํานวน 10 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 
2 - 22 พฤษภาคม 2554  
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โครงการอบรมผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa therapist) 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อ
สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการ
อบรม ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa therapist) 
ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 
2554  เพื่อให้ผู้ให้บริการสปามีความรู้ด้าน
บริการสปาเพื่อสุขภาพ รวมทั้งมีพัฒนาการบริการ 
ที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 
 

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจําปกีารศึกษา 2554 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ช้ันปีที่ 
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2554 วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 
เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงข้อมูล ภารกิจด้าน
ต่างๆ การจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ตลอดจนกิจกรรมและสวัสดิการ
ต่างๆ ที่จัดโดยคณะฯ และสโมสรนักศึกษา อีกทั้ง 

เป็นโอกาสที่ผู้ปกครองจะมโีอกาสพบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวของ
บุตรธิดา เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการดูแลให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ประจําปีการศึกษา 2554 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ช้ันปี
ที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2554  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
เพื่อแนะนํา ผู้บ ริหาร รวมทั้งการบริหารงาน  
บทบาท และหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. 

 

ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การดูแลนักศึกษา ตลอดจนกฎ ระเบียบ สิทธิหน้าที่ 
และข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการวันแห่งการเล่น ( Play Day ) 
 

 

กลุ่มการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์  จัดโครงการวันแห่งการเล่น (Play 
Day) คร้ังที่ 1/2554  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา
พยาบาลช้ันปีที่ 4 คณะฯ ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้และปฏิบัติจริงในการดูแลผู้ป่วย
เด็ก เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านปัญญา 
อารมณ์ สังคมและจิตใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กกิจกรรม 
ประกอบด้วย การเล่านิทาน การเล่นเกม การประกวดระบายสีการตอบคําถาม และการจัด
นิทรรศการ เป็นต้น  

 

พิธีมอบหมวกและเข็มช้ันปี แกน่ักศกึษาพยาบาลช้ันปีที ่3 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ช้ันปีที่ 1หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2554 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงข้อมูล ภารกิจด้านต่างๆ การจัดการศึกษา 
ตลอดจนกิจกรรมและสวัสดิการต่างๆ ที่ จัดโดย
คณะฯ และสโมสรนักศึกษา อีกทั้งเป็นโอกาสที่ 
ผู้ปกครองจะมีโอกาสพบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวของบุตรธิดา 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการดูแลให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
นักศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

พิธไีหว้ครู 
 

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
จัดพิธี ไหว้ค รู  ประ จําปีการศึกษา 2554        
ในวันที่  16 มิ ถุนายน 2554 เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงามในการแสดงออกถึงความ
เ ค า ร พ แ ล ะ ค ว า ม ก ตั ญ ญู ก ต เ ว ทิ ต า ต่ อ            
ครูบาอาจารย์ และนักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกัน
ปฏิญาณตนในการที่จะเป็นศิษย์ที่ดีพร้อมรับ 

การถ่ายทอดความรู้ด้วยความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียร  มีวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสําเร็จในการศึกษา 
ประพฤติตนเป็น นักศึกษาที่ดี พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 
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พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปี 2554 
 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีหล่อเทียน

พรรษา ประจําปี 2554 ในวันที่ 30 มิถุนายน 
2554   เ พื่ อ ร่ ว ม สื บส า น วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อธํารงไว้ซึ่ง
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา  

  
 

ตรวจสอบและประเมนิระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2553  

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่าง
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554  โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่  รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ  คณะ
สัตวแพทยศาสตร์  รศ.ประทีป จันทร์คง  คณะวิทยาศาสตร์  รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช  คณะ
แพทยศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต  จากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายสมัชชา

สุขภาพล้านนา และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพท่ัวประเทศ  จัดการประชุมวิชาการ “1 ทศวรรษสมัชชา

สุขภาพ” ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2554 เป ็นการประชุมคร้ังแรกหลังจากที่สมัชชา
สุขภาพมีการบ่มเพาะองค์ความรู้ และประสบการณ์มานานกว่า 10 ปีเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสามภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทั้งภาควิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสร้างความรู้ ภาคประชาชน ภาคชุมชน และภาคสังคม เพื่อนําผลจากการประชุมดังกล่าว
ไปต่อยอดต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม่ สําหรับนักบรหิารในมหาวิทยาลัยไทย 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตร "การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ สําหรับนัก
บริหารในมหาวิทยาลัยไทย" (Thai Modern 
HRM/HRD for New Thai University) ในระหว่าง
วันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2554 เพื่อสร้างมิติ
ใหม่ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบ
ไทยเพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารทุกระดับ
ประสบความสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยมี รศ.ดร.กิตติ บุนนาค ผู้อํานวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัด
อุดรธานี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) เป็นวิทยากร  
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การนวดล้านนาเอ็กโซติกและการออกกําลังกายในสปาเพื่อสุขภาพ 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา และ
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดการ
อบรมต่อยอดความรู้ผู้ให้บริการสปาเพื่อ
สุขภาพ (Spa Therapist) เรื่อง การนวด
ล้านนาเอ็กโซติก และการออกกําลังกายใน      
สปาเพื่อสุขภาพ    ในระหว่างวันที่   1–5 
สิงหาคม  2554  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง)  
 

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาํปี 2554 
 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เ ชี ย ง ใ ห ม่  จั ด พิ ธี แ ส ด ง มุ ทิ ต า จิ ต แ ด่                     
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2554 ใน
วันที่ 29 กันยายน 2554 เพื่อเป็นการ
ประกาศเกียรติ คุณและมุทิตาคารวะแด่       
ผู้ เกษียณอายุราชการโดยอาจารย์และ
บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ   ประจําปี            
2554 ได้แก่ ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ผศ.รวิวัลย์ วงษ์ลือเกียรติ นางพรพิมล มาภักดี นางสาว 
เฉลิมศรี โตน้อย นายบุญเลิศ สายสอิ้ง และนายณรงค์ เรือนสุวรรณ  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 รายงานประจําปี ๒๕๕4 (Annual Report ๒๐11)       หนา้ที่  ๒๓  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะที่ 10  พ.ศ. 2550 – 2554 มีอยู ่

7 ประการ ดงันี้ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อใหไ้ด้บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2. การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ 
3. การบริการวิชาการที่มีคุณภาพตามความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
4. การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
6. การพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพและมีความสุข 
7. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาสู่ระดับสากล 
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การผลิตบัณฑิต 

หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
ในปีการศึกษา  2553  คณะพยาบาลศาสตร์ มหีลักสตูรที่เปิดสอนรวมทั้งสิ้น 16 

หลักสูตร  โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน  16  หลักสตูร และหลักสูตรระดับต่ํา
กว่าปริญญาตรี  จํานวน  1  หลักสูตร ดงันี้ 

ตารางท่ี  1  หลักสูตร / สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

ระดับ รวม 
ประเภทหลักสูตร (จํานวน) 

ปกติ พิเศษ นานาชาต ิ
ประกาศนียบัตร 1 1 - - 

ปริญญาตรี 2 1 - 1 

ปริญญาโท 11 10 (5) 1 

ปริญญาเอก 2 1 - 1 

รวม 16 13 (5) 3 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
ระดับการศึกษา หลักสูตรทีเ่ปดิสอน 

ระดับตํ่ากวา่ปริญญาตร ี 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เป็นหลักสูตรท่ีเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล) 

ระดับปริญญาตร ี 1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
2.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

ระดับปริญญาโท 1.  สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ 
2.  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ภาคปกติ และแผน 

ข ภาคพิเศษ 
3.  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  

3.1  หลักสูตรปกติ แผน ก แผน ข  ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ   
๓.๒  หลักสูตรนานาชาติ   

4.  สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเช้ือ แผน ก  ภาคปกติ 
5.  สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ และแผน ข      

ภาคพิเศษ (แผน ข ภาคพิเศษ งดรับนักศึกษาใหมใ่นปีการศึกษา 
๒๕๕๑) 

6.   สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก  แผน ข ภาคปกติ  และแผน ข 
ภาคพิเศษ (แผน ข ภาคพิเศษ งดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๒) 

7. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกติ  
8.  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก และแผน ข ภาคปกติ 
9.  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก และแผน ข ภาคปกติ 
10. สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก ภาคปกติ (งดรับนักศึกษาใหม่ต้ังแต่    

ปีการศึกษา ๒๕๔๘)หลักสูตร ต้ังแต่ 1/54 

ระดับปริญญาเอก 1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ)  
2.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม จํานวน  ๒ หลักสูตร คือ 
1)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร

สาขาวิชาร่วม) จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะ       
เภสัชศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  
และบัณฑิตวิทยาลัย 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (หลักสูตร
สาขาวิชาร่วม หลักสูตรนานาชาติ) จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์   คณะ          
ทันตแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  สถาบันวิจัย 
วิทยาศาสตรสุขภาพ  และบัณฑิตวิทยาลัย 
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นักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาทุกระดับรวมทั้งหมด จํานวน 

1,514 คน โดยมีนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จํานวน 342 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรปกติ จํานวน  233 คน ระดับปริญญาโท หลักสูตร แผน ก และแผน ข ภาคปกติ จํานวน 
71 คน หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ จํานวน  16 คน หลักสูตรนานาชาติ จํานวน  13 คน และ
ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปกติ จํานวน  6  คน  หลักสูตรนานาชาติ จํานวน  3 คน  
 

ตารางท่ี 3 จํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 
ปริญญาตรี 229 211 233 

ปริญญาโท 160 186 100 

ปริญญาเอก 12 7 9 

รวม 401 404 342 
 

 
ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท้ังหมดจําแนกตามระดับการศึกษา   
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

2551 รวม 1161 265 1426 
 ปริญญาตรี 736 - 736 

 ปริญญาโท 341 265 606 

 ปริญญาเอก 84 - 84 

2552 รวม 1,153 281 1,434 
 ปริญญาตรี 788 - 788 

 ปริญญาโท 300 281 581 

 ปริญญาเอก 65 - 65 

2553 รวม 1,273 241 1,514 
 ปริญญาตรี 866 - 866 

 ปริญญาโท 340 241 581 

 ปริญญาเอก 67 - 67 
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ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า จําแนกตามระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

2551 รวม 565.72 88.97 654.68 
 ปริญญาตรี 356.97 - 356.97 
 ปริญญาโท 194.79 88.97 283.75 
 ปริญญาเอก 13.96 - 13.96 

2552 รวม 600.97 103.83 704.80 
 ปริญญาตรี 421.19 - 421.19 
 ปริญญาโท 165.21 103.83 269.04 
 ปริญญาเอก 14.57 - 14.57 

2553 รวม 623.29 100.75 724.04 
 ปริญญาตรี 481.25  - 481.25 
 ปริญญาโท 119.21 100.75 219.96 
 ปริญญาเอก 22.83  - 22.83 

 

ตารางท่ี 5 ผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
 ปีการศึกษา  

2551 2552 2553 
ปริญญาตรี 137 147 201 

ปริญญาโท 178 98 133 

ปริญญาเอก 5 15 9 

รวม 320 260 343 
 

ตารางท่ี 6 จํานวนบัณฑิตเกียรตินิยม รุ่นปีการศึกษา 2551 – 2553  

รุ่นปีการศึกษา 
เกียรตินิยม 

รวม 
อันดับหนึ่ง อันดับสอง 

2551 15 20 35 

2552 16 29 45 

2553 21 35 56 

รวม 52 84 136 
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สถาบันสมทบ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จํานวน ๓ แห่ง  ดังนี้ 

1)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง  
2)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  
3)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  

โดยมีคณะกรรมการประจําสถาบันสมทบและคณะอนุกรรมการประจําสถาบันสมทบ         
ทําหน้าที่พิจารณากําหนด ควบคุม กํากับดูแล มาตรฐานการศึกษาของสถาบันสมทบ โดยยึดถือ
ปณิธ าน  น โยบาย  ข้ อ บั ง คับ  และระ เบี ยบที่ เ ก่ี ย วข้ อ งของคณะพยาบาลศาสต ร์และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหลัก  ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ
ให้แก่สถาบันสมทบทั้ง 3 แห่ง ตลอดจนเป็นหน่วยงานซึ่งทําหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดบริการด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาของสถาบันสมทบตั้งแต่    
เร่ิมรับเข้าจนสําเร็จการศึกษา 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง  ตั้งแต่ พ.ศ.  2529  และได้ผ่านการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  โดยในปีการศึกษา 2553 คณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้ รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจาก

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กําหนด โดยมีผลการประเมิน
เฉลี่ยรวมตามแนวทาง สกอ. อยู่ ใน
ระดับ  ดีม าก คือ  4 .59  ผลการ
ประเมินเฉลี่ยรวมตามแนวทาง สมศ. 
อยู่ในระดับ ดี เท่ากับ 4.43 และมีผล
การประเมินเฉลี่ยรวมตามแนวทาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU_QA) อยูใ่นระดับ ดีมาก เท่ากับ 4.52  
 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพตามแนวทาง CMU-QA 

องค์ประกอบ 
คะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี ้

ผลการ
ประเมิน 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวน
การ 

ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และ
แผนการดําเนนิการ 

- 5.00 4.53 4.71 ดีมาก 

2. การเรียนการสอน 4.58 4.25 4.60 4.50 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 2.83 4.50 3.45 3.70 ดี 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 4.91 4.94 ดีมาก 

6. การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

7. การบริหารและการจัดการ - 4.75 3.95 4.59 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 4.59 4.30 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.15 4.67 4.46 4.52 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี ดีมาก 
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การวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล 

สอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติ และสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียน   
การสอนและการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัย และมีการพัฒนางาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีนโยบายด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ประจําทําการวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ และมีผังพิสัยงานวิจัย (research 
mapping) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 
รวมทั้งมีการกําหนดมาตรการและเป้าหมายที่ชัดเจน 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยดังกล่าว คณะฯ ได้กําหนดมาตรการ
ด้านการวิจัยหลายมาตรการ เช่น มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย  งบประมาณเพื่อ
การพัฒนาโครงร่างการวิจัย  สนับสนุนงบประมาณการจัดทํา manuscript และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
สนับสนุนการไปพัฒนาและฝึกอบรมด้านการวิจัย ณ ต่างประเทศ  (postdoctoral grant)  จัดให้มี
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทํา manuscript เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ   และมีวารสารพยาบาลสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
 

งบประมาณสนับสนุนการวจิัย ปีงบประมาณ   2552 - 2554 
ในปีงบประมาณ 2554 คณะพยาบาลศาสตร์  มีอาจารย์ที่ทําวิจัย  จํานวน 139  

คน  คิดเป็นร้อยละ 73.38 ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง มีโครงการวิจัย
ทั้งสิ้น 84 เรื่อง เป็นโครงการวิจัย ที่เร่ิมดําเนินการในปีงบประมาณ 2553 จํานวน 78  เรื่อง (เป็น
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน  จํานวน 9 เรื่อง  จากแหล่งทุนภายนอก  จํานวน  
69 เรื่อง) และโครงการวิจัยที่ดําเนินการต่อเนื่อง  จํานวน  6 เรื่อง  
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ตารางท่ี 8 จํานวนโครงการวิจัยและทุนวิจัย ปงีบประมาณ 2552 - 2554 

ปีงบประมาณ 
จํานวนโครงการ จํานวนเงิน ร้อยละ 

แหล่งทุน
ภายใน 

แหล่งทุน
ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน
ภายใน 

แหล่งทุน
ภายนอก 

รวม 
แหล่งทุน
ภายใน 

แหล่งทุน
ภายนอก 

2552 35 26 61 4,149,700 9,373,045 13,522,745 30.69 69.31 

2553 9 75 84 351,990 9,924,750 10,276,740 3.43 96.57 

2554 14 34 48 939,325 10,906,961 11,846,286 7.93 92.07 

 
 
ตารางที่ 9 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2552 - 2554 

ปี พ.ศ. 
จํานวนผลงาน (ครั้ง) 

รวม 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

2552 64 5 69 

2553 36 5 41 

2554 36 4 41 
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ความร่วมมือกับตา่งประเทศ  
 ในปีงบประมาณ  2554  คณะพยาบาลศาสตร์  ได้พัฒนาความร่วมมอืทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในตา่งประเทศอย่างตอ่เนื่อง  โดยได้มีการดําเนินงานด้านต่างประเทศ  ดังนี้  
1. ข้อตกลวความร่วมมือทางวิชาการ  

ลําดับ หน่วยงาน ประเทศ วันท่ีลงนาม 
1. University of Alabama at Birmingham สหรัฐอเมริกา 19  มกราคม  2554 

2. Air Langga University อินโดนนีเซยี 8  สิงหาคม  2554 

3. Baoson Group,                                        เวียดนาม 6  กันยายน  2554 

 
 
 
 

 
 
 
2. การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันตา่งๆ  

2.1 Professor Miasaki Tokuda จาก Faculty of Medicine, Kagawa University ประเทศ

ญี่ปุ่น ได้เดนิทางเขา้เยี่ยมคาราวะ คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่  22 พฤศจิกายน  2553 

2.2 คณะผู้บริหาร จาก Faculty of Nursing, Airlangga University, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย 

จํานวน 2 คน ได้เดินทางมาเย่ียมชมคณะฯ พร้อมท้ังเจรจาความ

ร่วมมือทางวิชาการในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 

2.3 Dr. Margaret Harris จาก School of Nursing and 

Midwifery, Faculty of Health, The University of Newcastle 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางเข้าพบ และเย่ียมคาราวะคณบดี 

พร้อมท้ังเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในวันท่ี 7 ธันวาคม 

2553 

2.4 President Lincoln Chen จาก China Medical Board (CMB) จะได้เดินทางมาเย่ียมชมและ

ติดตามความก้าวหน้าของทุน CMB ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2553 

2.5 คณะจากประเทศไต้หวัน จํานวน ๘ คน และคณะจากกรมสุขภาพจิต จาํนวน ๗ คน ได้

เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และ ความร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ของคณะ

พยาบาลศาสตร์ ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
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2.6 Prof. Peter Pook, Deputy Executive Dean, Dean of Pharmacy and Health Sciences, Prof. 

Lim Pek Hong, Head of Nursing Division และ Ms. Wong Pak Fong, Programme Coordinator จาก 

International Medical University (IMU) จากประเทศมาเลเซีย จะได้เดินทางมาเย่ียมชมคณะฯ และเจรจา

ความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง ๒ สถาบัน ในด้านการจัดการศึกษาภายหลังท่ีสําเร็จการศึกษา (Post 

registration clinical) ท้ังด้านหลักสูตร การทําวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรในวันท่ี ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๔ 

2.7 Assistant Prof. Matsuo และ Ms. Eriko Iwazaki จาก Graduate School of Health Sciences, 

Kobe University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการทําวิจัยร่วมสถาบัน และ

จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 2 สถาบัน ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2554 

2.8 Dean Takagi, Assist. Prof. Rie Sayama และ Prof. 

Mari จาก School of Nursing, Faculty of Medicine, Toho 

University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทาง

วิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน ในวันท่ี 

20 กรกฎาคม 2554 

2.9 Prof. Haruhiko Sakamoto, Dean, Prof. Masaaki Tokuda, Chair, 

International Exchange Committee และ Ms. Yhuko Ogata, President, Medical IT Laboratory จาก Faculty 

of Medicine, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึษา 

และการจัดทําความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2554 

2.10 Mrs. Purwaningsih, S.Kp., M.Kes, Dean และ Prof. Dr. Suhato, SpPD., KPTI., MSc., 

MPdk., DTMH, Representative of Magister Program จาก Faculty of Nursing, Airlangga University, 

Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ได้เดินทางมาลงนามใน MOA (Memoradum of Agreement) เพื่อความร่วมมือ

ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนระหว่างสองสถาบันการศึกษาในวันท่ี 8 สิงหาคม 2554 

2.11 Prof. Dr. Marjorie A. Muecke, Assistant Dean for Global Health Affairs จาก School of 

Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเ้ดินทางมาเข้าพบคณบดี คณะพยาบาล

ศาสตร์ และผู้บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการใน

วันท่ี 8 สิงหาคม 2554 

2.12 Prof. Naoki Nakasono จาก Graduate School of Health Sciences, Kobe University ประเทศ

ญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้านการทําวิจัยร่วมสถาบัน และเย่ียมชมคณะฯ ในวันท่ี 20 กันยายน 

2554 
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3. การจัดบรรยายโดยผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศ 

3.1 ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ได้เชิญ Dr. Linda H. Aiken, Director of the 
Center for Health Outcomes and Policy Research, University of Pennsylvania, School of Nursing 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นที่ปรึกษาและบรรยายเสวนาวจัิย ในหัวข้อเรื่อง Impact of Nursing on 
Patient Outcomes: International Evidence โดยจะได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมคาราวะคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

3.2 Prof. Dr. Yumi Tamura, Ms. Uesugi และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท จํานวน ๒ 
คน รวมทั้งสิ้น ๔ คน จาก Graduate School of Health Sciences, Kobe University ประเทศญี่ปุ่น จะ
ได้เดนิทางมาศึกษาดูงานที่คณะฯ และจะได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Reflective Nursing Practioner 
and Management โดย Prof. Dr. Yumi Tamura ในระหว่างวันที่ ๗-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

3.3 Prof. Dr. Anita E. Molzahn, Dean และ Prof. Dr. Judy Mill, Associate Dean จาก 
Faculty of Nursing, University of Alberta ประเทศแคนาดา จะได้เดินทางมาเยีย่มชมคณะฯ และร่วม
พิจารณาการจัดทําขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน รวมทั้งได้บรรยายพิเศษใน
หัวข้อเรื่อง Nursing Education in Canada โดย Prof. Dr. Judy Mill ในระหว่างวันที ่๒๖ กุมภาพันธ ์– 
๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 

3.4 Prof. Dr. Richard M. Grimes, Division of General Internal Medicine และ Prof. Dr. 

Deanna E. Grimes จาก The University of Texas Health Science Center at Houston ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะฯ พร้อมทัง้บรรยายพิเศษ

เรื่อง Issue and Trends in HIV/AIDS Prevention and Care ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2554 

3.5 Prof. Dr. Shak Katafian จาก School of Nursing, University of Michigan, Ann Arbor 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดนิทางมาเจรจาความร่วมมอืในการจัดหลักสตูรพยาบาลศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และการส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปศึกษา/พัฒนางานวิจัย ณ 

มหาวิทยาลยัมิชิแกน รวมทั้งได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา และ

อาจารย์ของคณะฯ ในหัวข้อเรื่อง Preparation for studying at University of Michigan for doctoral 

students ในวันที่ 8 กันยายน 2554 

3.6 นักวิชาการดา้นการพยาบาลจากสถาบันการศึกษา และชุมชนตา่งๆ จากประเทศ

ไต้หวัน จํานวน ๑๐ คน ได้เดนิทางมาศึกษาดูงานดา้น Health care delivery system, Health 

workforce education system, Role and function of the community based nurses in health care 

delivery system, Community based nursing teaching และ Baccalaureate education in community 

in Thailand และจะได้บรรยายพิเศษในหัวขอ้เรื่อง Nursing Education and Curriculum in Taiwan โดย 

Prof. Mei-Chih Huang, President of Taiwan Association of Nursing Education 
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4. การจัดประชุมและจัดหลักสูตรระยะส้ันนานาชาต ิ
4.1 Ms. Mailin Bornander และ Ms. Astrid Bengtsson นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที ่2 จาก 

Kristianstad University College ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ และฝึกปฏิบัติงาน ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์ ภายใตโ้ครงการ Linneus-Palme Exchange Programme ในระหว่างวันที ่13 ธันวาคม 
2553 – 18 มีนาคม 2554 

4.2 Dr. Hamidah Hassan จาก Department of Nursing, Faculty of Medicine, University of 
Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซยี ได้นาํอาจารย์พยาบาล จํานวน ๒ คน เดินทางมาศึกษาดู
งานที่คณะฯ ด้านการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิบัตกิารพยาบาลขั้นสงู ในระหว่างวันที่ ๑๗-
๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

4.3 หลักสตูร Community Health Management and Community Empowerment towards 
Healthy Community  ระหว่างวันที่ 2 – 20 พฤษภาคม  2554  
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การบริการวิชาการแก่สังคม 
คณะพยาบาลศาสตร์  ดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนท่ัวไปในชุมชน  ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชนบท  และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลโดยดําเนินการเป็น 6 
ประเภท คือ  

1. โครงการบริการท่ีรับการสนับสนุนการดําเนินงานด้วยเงินรายได้ของคณะฯ   
1.1  โครงการต่อเนื่อง ซึ่งมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีรับการสนับสนุนการดําเนินงานด้วยเงินรายได้ของคณะฯ มีจํานวน 8 
โครงการ ได้แก่  

• โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

• โครงการเตรียมหญิงต้ังครรภ์เพื่อการคลอด 

• โครงการ Healthy Play 

• โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต 

• โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กและผู้ดูแล  
• โครงการสร้างเสริมโภชนาการสําหรับแม่ท่ีให้นมบุตร 

• โครงการสร้างเสริมสุขภาพองคร์วมในชุมชน 

• โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน  
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1.2  โครงการบริการวิชาการระยะสั้นซึ่งจัดโดยกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชา สําหรับบุคลากร
ทางสุขภาพและประชาชนท่ัวไปในประเทศ เช่น  

• โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. ให้แก่  ผู้สูงอายุ
 และประชาชนท่ัวไปและในชุมชนควรค่าม้า  

• โครงการอบรมการประเมินและการจัดการภาวะคับขันของทารกใน
 ครรภ์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

• โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

        
 

2. โครงการบริการวิชาการท่ีแสวงหารายได้  ดําเนินการโดยศูนย์บริการพยาบาล  คณะ
พยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ  

 2.1 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ระยะสั้น ๔ เดอืน จํานวน 9
หลักสูตร ได้แก ่

• โครงการอบรมการเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเช้ือและการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือ รุ่น 5 

• โครงการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผูใ้หญแ่ละ
ผู้สูงอายุ รุ่นท่ี 8 

• โครงการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีว อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม รุ่นท่ี 4 

• โครงการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นท่ี 1 

• หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ท่ีจะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชํานาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลดา้นการให้ยาระงับ
ความรู้สึก 

• หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป  
(การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 13 

• หลักสูตรการพยาบาลเฉาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา รุ่น 9 

• การหลักสูตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 14 

• หลักสูตรอบมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล  
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 2.๒ การประชุมวิชาการ และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 9  โครงการ 
เช่น  ประชุมวิชาการ เร่ือง Critical care  in Daily Practice : Early Detection and Management  ในระหว่างวันท่ี 10 - 

11 กุมภาพันธ์ 2554  โครงการอบรมเร่ือง สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินสุขภาพเบ้ืองต้น : การ
เตรียมพร้อมสําหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง ในระหว่างวันท่ี 9-13 พฤษภาคม 2554 การประชุม
วิชาการ เร่ือง " พยาบาลกับการใช้ยา " ในระหว่างวันท่ี 15-17 มิถุนายน 2554 

    
 

3. โครงการบริการวิชาการของศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ    คณะ
พยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้ตกลงความร่วมมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ
โครงการกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพ ซึง่ได้จัดโครงการอบรม จํานวน 3  โครงการ คือ  

• โครงการอบรมผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa manager) 

• โครงการอบรมผูใ้ห้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa therapist) 
• โครงการอบรมต่อยอดความรู้ผูใ้ห้บริการสปาเพื่อสุขภาพเร่ืองการ

  นวดล้านนาเอ็กโซติกและเร่ืองโยคะและฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ 
 

   
 

 4. การศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ ในด้านต่างๆ เช่น การจัดการเรียน การสอน  
การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ จาํนวน   6  คร้ัง  

 5.  การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม อบรม สัมมนาให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน   268  คร้ัง   
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การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์  มีการดําเนินงานด้านการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวทั้งไดน้ําศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ  ตลอดจนการประหยดั
พลังงาน  โดยยึดตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ในปีงบประมาณ  2554  มีการ
ดําเนินงานดังนี้  

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทงประจําป ี 2553 
- กิจกรรมประดิษฐ์  โคมไฟหรอืกิจกรรมอื่นๆที่เก่ียวข้องกับวันลอยกระทง 
- การจัดทําซุ้มประตูปา่ 

2. โครงการสานสัมพันธ์  อาจารย์  ขา้ราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงรานตืประจําป ี

2554  
- กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมอืง 
- กิจกรรมสาธิตการทําขนมเทยีน 
- กิจกรรมร่วมขบวนแห่พระพุมธสิหงิค์ 
- กิจกรรมคาวระดําหัวคณบดี  คณาจารย์อาวุโสและขา้ราชการ 
- กิจกรรมคารวะดําหัวอธิการบดีและผูอ้าวุโสมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

4. โครงการหล่อเทีนยพรรษาและถวานเทียนพรรษา  ประจําป ี 2553 
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจําปี  2553  ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
- กิจกรรมนําเทียนพรรษาร่วมสมโภชกับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ณ ศาลาธรรม 
- กิจกรรมนําเทียนพรรษาถวายวัด 

5. โครงการทําบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบลาศาสตร์  ประจําปี  2554 
6. กิจกรรมมอบโล่รางวัลอาจารย์และบคุลากรดีเด่น 
7. กิจกรรมมอบโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากร  ที่ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์  ครบ 

30 ปี  ประจําป ี 2554 
8. โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อน

กําหนด  ประจําปี 2554 
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รางวัลและการยอมรับ 
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.  ชวพรพรรณจันทร์  ประสทิธิ ์
รับรางวัลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น ดีมาก: ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์'ดีมาก' ปี
การศึกษา 2553  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันท่ี  23  มกราคม  2554 

 

 

 

รองศาสตราจารย์  ดร.ดวงฤดี    ลาศุขะ 
ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจําปี 2554  เมื่อวันท่ี  
19  กันยายน  2554 จากสภาการพยาบาล  และ  รางวัลดีเด่น การเสนอผลงานวิจัยทางโปสเตอร์  เมื่อ
วันท่ี  9  พฤศจิกายน  2553  จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เดชา   ทําด ี
ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น ประจําปี 2554 ในผลงานดีเด่น เร่ือง “ผลของการเจือจาง Dexamethasone ใน
การให้ยาทางหลอดเลือดดําต่ออาการคันตามร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับเคมีบําบัด” เมื่อวันท่ี  20  
กรกฎาคม  2554 จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย R2R 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นันทพร   แสนศิริพนัธ ์
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอกเมื่อวันท่ี  23 มกราคม  2554 จากมหาวิทยาลฃัย
เชียงใหม่ 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์  ดร.  วิภาดา    คุณาวิกติกุล 

ได้รับรางวลัดังต่อไปนี ้
- Internaional Nurse Researcher Hall of Fame จาก Sigma Theta Tau International, Honor 

Society, USA Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, USA  เมื่อวันท่ี  15  กรกฎาคม  
2554  

- รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคํา" ประจําปี พ.ศ.2553มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันท่ี  
25  มกราคม  2554 

- รางวัล A Visionary Leader in Nursing and Health จาก University of Alabama at Birmingham 
USA School of Nursing ,The University of Alabama at Birmingham ประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันท่ี  22  
ตุลาคม  2553  

- รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปอมท.ประจําปี พ.ศ.2553ท่ีประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) เมื่อวันท่ี  18 ส.ค.54 
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รองศาสตราจารย์  ดร.สสุัณหา  ย้ิมแย้ม 
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิชาการ/วิจัย  จาก สมาคม

ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี  19  มนีาคม  2554 
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รางวัลและการยอมรับ 
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

 
 

นางสาวโสภา  กรรณสูต 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 การประชุมวิชาการการวิจัยสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที 3 

ประเภทการนําเสนอภาคบรรยาย (สาขากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เมื่อวันท่ี  1  เมษายน  2554 
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รางวัลและการยอมรับ 
ศิษย์ปัจจุบัน 

 

นางสาวอรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขา้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาต ิและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจําปี 
2554  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร  ในงานวนัเยาวชนแห่งชาติ ประจาํปี 2554 วันอังคารท่ี 20 กันยายน 2554  
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อาจารย์และบุคลากรดีเด่น 
อาจารย์ดีเด่น 

 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  เทียนสวัสด์ิ                                 

อาจารย์ดีเด่นสาขาการจัดการเรียนการสอน                                          

 

                                                  

    

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา  ยิ้มแย้ม                                       

                           อาจารย์ดีเด่นสาขาการวิจัยทางการพยาบาล 
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อาจารย์และบุคลากรดีเด่น 
บุคลากรดีเด่น 

 

 

 
นางประไพ  อินตา 
           บุคลากรดีเด่นสายปฎิบัติการ   

 
 

 
                                                          

  นายประยูร  หล้ามูล 
                         บุคลากรดีเด่นสายบริการ 

 
 

 

 
นายมนัส  สิทธิเสนา 
             บุคลากรดีเด่นสายปฎิบัติการ   

 

 

 

 
 


