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 ก

คํานําคํานํา  
 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จัดทํารายงานประจําปฉบับนี้เพื่อรายงานผล

การดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร  โดยรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕6 

ในระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕5 ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕6 ในการรายงานการดําเนินงาน

คณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานดานนกัศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่  รายงาน

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน และผลงานเดนในรอบปที่

ผานมา 

 ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ทุกฝาย ที่ไดมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะและ

ขอมูลการดําเนินงาน ดังปรากฏในเอกสารเลมนี้  ทั้งนี้ความสําเร็จโดยสมบูรณของภารกิจตางๆ 

เกิดจากความรวมมือรวมใจปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการทํางานที่มีระบบอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ เพื่อนําพาคณะฯ ไปสูจุดมุงหมาย ดังวิสัยทัศน ที่วา “คณะพยาบาลศาสตร เปน

สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําในระดับสากล ในดานคุณภาพบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการ

วิชาการแกสังคม มีการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

 

 

 

 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
 

 



 ข

สารบัญ  

 หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

ขอมูลพื้นฐาน  

- ประวัติความเปนมา  1 

- ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 3 

- ยุทธศาสตรในการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 8 

- โครงสรางองคกร  10 

- โครงสรางการบริหาร 11 

- คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะพยาบาลศาสตร 12 

- คณะกรรมการบริหารประจําคณะพยาบาลศาสตร 13 

- ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร  14 

- อัตรากาํลัง 15 

- การเงินและงบประมาณ 18 

- หลักสูตร 20 

- จํานวนนกัศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 22 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  

- สัมฤทธิผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานการจดัการเรียนการสอน 24 

- สัมฤทธิผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการวจิัย 25 

- สัมฤทธิผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการบริการวิชาการ 27 

- สัมฤทธิผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการทาํนุบํารุง 

                                    ศิลปวัฒนธรรม 

28 

- สัมฤทธิผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการพฒันา 

                                    ความเปนสากล 

29 

- สัมฤทธิผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการพฒันาระบบ 

                                    การบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

30 

ผลงานเดนในรอบปที่ผานมา  

-   กิจกรรมเดน 31 

-   อาจารย บุคลากร และนกัศกึษาดีเดน 41 
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โดยด ำริของรัฐบำลเมื่อ พ.ศ. 2484 มีนโยบำยให้มกีำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค  แต่ได้

เกิดสงครำมโลก ครั้งที่ 2 ขึ้น กำรด ำเนินงำนจึงชะงักลง ต่อมำในปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบและอนุมัติในหลักกำรให้ตั้ง “โรงเรียนแพทย์” ที่จังหวัดเชียงใหม่  ตำมที่มหำวิทยำลัย

แพทยศำสตร์และกระทรวงสำธำรณสุขเสนอและให้จัดตั้ง“โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย” 

ขึน้พรอ้มกัน 

ต่อมำในปี พ.ศ.2502 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งคณะแพทยศำสตร์เชียงใหม่ ใน

มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ และให้โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัยเป็นแผนกวิชำด้ำนกำร

พยำบำลเรียกชื่อว่ำ “แผนกพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย” เร่ิมต้นเปิดสอนหลกัสูตรประกำศนยีบตัร

ผู้ช่วยพยำบำล ในปี พ.ศ. 2503 หลักสูตรอนุปริญญำพยำบำลและอนำมัยในปี พ.ศ. 2504 และ

หลักสูตรประกำศนียบัตรผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2507 

ในปี  พ .ศ. 2508 เมื่อมหำวิทยำลัย เชียงใหม่  ได้รับอนุมัติจัดตั้ งและเปิดสอนใน

ระดับอุดมศึกษำ คณะแพทยศำสตร์เชียงใหม่ได้ย้ำยมำสังกัดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ แผนกพยำบำล

ผดุงครรภ์และอนำมัย จึงมีฐำนะเป็นแผนกวิชำหนึ่งของคณะแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
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 ใน ปี พ.ศ. 2509  ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญำตรีในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

(พยำบำล) ในปี พ.ศ. 2511 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจำกแผนกวิชำ เป็นภำควิชำกำรพยำบำลผดุงครรภ์และ

อนำมัย และคณะกรรมกำรบริหำรสภำกำรศึกษำแห่งชำติมีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยำบำล

ศำสตร์ ในสังกัดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ.2515 มีกำรแบ่งกำรบริหำรงำน 

ประกอบด้วย 8 ภำควชิำ และส ำนักงำนเลขำนุกำร  

ในปี พ.ศ. 2551 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเป็น

มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ เมื่อวันที่  6 มีนำคม 2551 และตำมประกำศมหำวิทยำลัย เชียงใหม่ 

เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนในส่วนงำนวิชำกำรและส่วนงำนอื่น (ฉบับที่ 1) วันที่ 30 ธันวำคม 2551              

ตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในครำวประชุม ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27  ธันวำคม  

2551 มีมติ เห็นชอบโครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนของคณะพยำบำลศำสตร์ ประกอบด้วย                        

1.  ส ำนักงำนคณะพยำบำลศำสตร์  2.  ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์   3. ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำร

พยำบำล  และ  4.  ศูนย์บริกำรพยำบำล 
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ปัจจุบันคณะพยำบำลศำสตร์ ได้มกีำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมปรัชญำ ปณิธำน วสิัยทัศน์  

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ปณธิานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภำค จัดตั้งขึน้ตำมนโยบำย

ของรัฐและเจตนำรมณ์ของประชำชนในภำคเหนือให้เป็นศูนย์กลำงทำงวิชำกำรและวิชำชีพ

ช้ัน สู ง เพื่ อ อ ำน วยป ระ โย ชน์ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ

ประเทศชำติโดยส่วนรวม 

มหำวิทยำลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้ำ 

วิจัย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ตำมหลักแห่งเสรีภำพ

ทำงวิชำกำร โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อ

ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร กำรประยุกต์ เผยแพร่ 

และกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 

บัณฑิตแห่งมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่

ในกำรฝึกฝนตน เป็นผู้ รู้จริง คิด เป็น ปฏิบัติ ได้ 

สำมำรถครองตน ครองคน ครองงำน ด้วยมโนธรรมและจติส ำนึกต่อสังคม 

วิสยัทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นมหำวิทยำลัยช้ันน ำ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในระดับ

สำกล ในคุณภำพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ

และมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีธรรมำภิบำลตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถ

พัฒนำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

พันธกจิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
1.จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและวิชำชีพช้ันสูง ที่มุ่งเน้นมำตรฐำนและคุณภำพทำง

วิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ โดยให้ควำมส ำคัญและค ำนึงถึงควำมเสมอภำคใน

โอกำสทำงกำรศึกษำ ควำมมีเสรีภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับควำมมี

คุณธรรม 

2.ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกำรท ำวิจัยในลักษณะบูรณำกำรและ             

สหวิทยำกำร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประเทศและสำกล 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๕6 (Annual Report ๒๐13)                                                    หน้าที่  ๔  
 

3.น ำควำมเช่ียวชำญและศักยภำพของมหำวิทยำลัย ในกำรบริกำรวิชำกำรแบบมีส่วน

ร่วมตำมควำมต้องกำรของชุมชน  

4.ท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมของภำคเหนือและของประเทศอย่ำงยั่งยืน  

5.พัฒนำควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันวิชำกำรในต่ำงประเทศ

ภูมิภำคอำเซียน เอเชียและนำนำประเทศ 

6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพด้วยหลักธรรมำภิบำลและตำมแนวทำง

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อควำมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง        

วัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ทักษะในระดับมำตรฐำนสำกล  รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่ำงมีเหตุผล และ

สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรและผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำร

ศกึษำ 

2.เพื่อผลิตผลงำนวิจัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่  และนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้

ประโยชน์ได้จริงในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น ประเทศชำติ และสำกล รวมทั้งสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและ

เป็นประโยชน์ในเชงิพำณิชย์ 

3.เพื่อร่วมพัฒนำชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยใน

และภำยนอกประเทศ และยกระดับกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและกำรสำธำรณสุขเพื่อก้ำวสู่

กำรเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพของภูมิภำคอย่ำงสมบูรณ์ 

4.เพื่อท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้ำนนำโดยกำรต่อ

ยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

5.เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับคุณภำพทำงวิชำกำรและงำนวิจัยร่วมกับ

สถำบันวิชำกำรตำ่งประเทศในภูมิภำคอำเซียน เอเชียและนำนำประเทศ 

6.เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ในด้ำนทรัพยำกรบุคคล กำรเงินและทรัพย์สินให้มี

ประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล และ

สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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ธงน า 
1. บัณฑติเป็นคนดี  มีทักษะ  ควำมรูค้วำมสำมำรถ 

2. มุ่งพัฒนำกำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยเชิงบูณรณำกำรที่สมบูรณ์แบบ 

3. บูรณำกำรบริกำรวิชำกำร / ควำมรูข้องมหำวิทยำลัยสู่ชุมชนอย่ำงมสี่วนร่วม 

4. น ำศลิปวัฒนธรรมไทยสู่สำกล 

5. น ำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นประชำคมอำเซียนและสำกล 

6. พัฒนำเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรเพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ด้วยธรรมำภบิำล 

 

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยำบำลศำสตร์ เป็นสถำบันกำรศึกษำพยำบำลช้ันน ำในระดับสำกล ในด้ำน

คุณภำพบัณฑติ ด้ำนกำรวิจัย ดำ้นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยยึด

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกจิคณะพยาบาลศาสตร์ 
1) จัดกำรศึกษำทำงกำรพยำบำลระดับอุดมศึกษำ โดยมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศทำง

วิชำกำร ผลติบัณฑิตมคีุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  

2) ผลิตผลงำนวิจัยทั้งระดับพื้นฐำนและประยุกต์ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์

ควำมรูแ้ละแก้ไขปัญหำดำ้นสุขภำพ 

3) ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม มีสว่นร่วมพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง 

4) ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ เพื่อควำมเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ภำคเหนือ 

5) พัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรในทุกๆ ด้ำน ด้วยหลักธรรมำภิบำล พึ่งพำ

ตนเองได้โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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วัตถุประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในระดับสำกล เป็นคนดี เก่ง สำมำรถอยู่

ในสังคมได้อย่ำงมคีวำมสุข 

2) ผลติผลงำนวิจัยใหม้ีคุณภำพในระดับสำกล สอดคล้องกับปัญหำของสังคมและ

ประเทศชำติ และสำมำรถน ำผลงำนวิจัยไปใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำร

พัฒนำชุมชน 

3) ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมทั้งชุมชนและในระดับสำกล โดยกำรผสมผสำน 

ภำรกิจด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

4) อนุรักษ์ ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญำท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

5) บริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมภบิำล  และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

6) พัฒนำระบบบริหำรให้มีควำมทันสมัย  คล่องตัว  โดยกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำง

เหมำะสม 

7) พัฒนำศักยภำพและคุณภำพชวีิตของบุคลำกร 

8) จัดหำทรัพยำกรและรำยได้มำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในทุกด้ำนอย่ำง

เหมำะสม 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

“กำรมุง่สูค่วำมเป็นเลิศโดยกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรมีสว่นร่วมในองค์กร” 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
ควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพให้บรรลุเป้ำหมำยสู่ควำมเป็นเลิศ โดย

กำรเรียนรูร้่วมกัน กำรท ำงำนเป็นทีม  มีควำมสำมัคคี เสียสละ รับผิดชอบ และเอือ้อำทรซึ่งกัน           

และกัน 

อัตลักษณ์บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ 
อัตลักษณ์บัณฑิตของคณะพยำบำลศำสตร์  สอดคลอ้งกับของมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ที่ว่ำ  
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ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม   
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่แสดงพฤติกรรมอันบ่งบอกถึง

กำรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตำมลักษณะคุณภำพบัณฑิตตำมเจตนำรมณ์ของ

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งควำม

คำดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จึงได้ก ำหนดพฤติกรรมด้ำน

คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม พัฒนำคุณธรรม 

จรยิธรรมของนักศึกษำตำมแนวทำงกำรผลิตบัณฑติที่พึงประสงค์ ไว้ ดังนี้ 

1. มีควำมซื่อสัตย์ สุจรติ 

2. มีควำมกตัญญู 

3. มีควำมเพียร ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน มุ่งมั่นพัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ 

4. มีระเบียบ วินัย 

5. มีควำมเสียสละ จติอำสำ จติสำธำรณะ 

6. มีควำมอดทน อดกลั้น อดออม 

7. มี ค ว ำม ศ รั ท ธ ำก ำรป ก ค รอ ง ใน ร ะบ อบ ป ระช ำธิ ป ไต ย อั น มี

พระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

8. เคำรพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 

9. รู้รักสำมัคคี 

10. มีควำมยึดมั่นปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ 

โดยในปีกำรศึกษำ 2556  คณะพยำบำลศำสตร์  ได้มุ่งเน้นพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม

จรยิธรรมที่ตอ้งกำรสง่เสริม คือ  
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คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  มีกำรด ำเนินงำนตำมปรัชญำ ปณิธำน และ

วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน ได้แก่แผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ ระยะที่ 11 (พศ. 2555 – 2559 )   แผนฯ ดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำคณะฯ ในกำรประชุมสำมัญครัง้ที่  1/2555  เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 

2555 ประกอบด้วยยุทธศำสตร์หลัก 6 ยุทธศำสตร์   ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ตำมพันธกิจหลักของ

มหำวิทยำลัยและคณะฯ  4 ยุทธศำสตร์  ส่วนอีก 2 ยุทธศำสตร์ เป็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสนับสนุน

พันธกจิหลัก  โดยมีเป้ำประสงคด์ังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 

เป้ำประสงค ์ 1. บัณฑิตคณะพยำบำลศำสตรม์หำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจรยิธรรม เป็น

คนดี มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และทักษะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสำกล  

 2. มีกำรจัดกำรศึกษำพยำบำลที่มีคุณภำพในระดับสำกล  

 3. กำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเต็มศักยภำพแก่ผู้ที่มีควำมสำมำรถและ/หรือ

คุณลักษณะพิเศษ 

  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอน           

 การพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล 

เป้ำประสงค ์  ผลงำนวิจัยของคณะพยำบำลศำสตรม์ีคุณภำพ ได้รับกำรยอมรับในระดับประเทศและ

ระดับสำกล 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการ 

 ของชุมชนและท้องถิ่น 

เป้ำประสงค ์ 1. สรำ้งควำมรว่มมือกับเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำ องคก์ร และหน่วยงำนทั้งใน    และ

นอกท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรกิำรวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและ

วิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชำติ และนำนำชำติ 

 2. คณะฯ เป็นที่พึ่งและร่วมพัฒนำกับชุมชนและสังคม 

 3. ให้ควำมรว่มมือในกำรบรกิำรสุขภำพแก่ภูมิภำคอำเซียน / เอเชยี (Health Hub) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4   มุ่งท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่ม  

 ชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค ์ 1. ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้ำนนำ ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม ได้รับกำรสืบสำน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 2. คณะฯ มีกำรจัดกำรสภำพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี (เน้น Green and clean 

environment) และเอือ้ต่อกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   พัฒนาความเป็นสากลของคณะพยาบาลศาสตร์ 

เป้ำประสงค ์ 1. พัฒนำควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์กับสถำบันกำรศึกษำและวิชำกำรต่ำงประเทศ 

ในภูมิภำคอำเซียน เอเซียและนำนำชำติ พร้อมทั้งเตรียมคณะพยำบำลศำสตร ์

พรอ้มเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี 2558 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดแีละมีประสิทธภิาพ 

เป้ำประสงค์  1. มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้            

ตำมหลัก ธรรมำภิบำลภำยใต้แนวทำงปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

 2. บุคลำกรมีควำมรูใ้นกำรพัฒนำคณะเป็นองคก์รแห่งกำรเรยีนรู ้และมีควำมสุขในกำร

ปฏิบัติงำน 

 3. บุคลำกรมีกำรเรียนรู้ มีทักษะ มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้วยจิตส ำนึกต่อ

หน้ำที่ควำมรับผดิชอบ 

 4. คณะฯ สำมำรถแสวงหำทรัพยำกรและสำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี ๒๕๕6 (Annual Report ๒๐13)                                                    หน้าที่  ๑๐  
 

 

 
 

คณะพยำบำลศำสตร์ แบ่งหน่วยงำนของคณะพยำบำลศำสตร ์ออกเป็น ๔ หน่วยงำน

ดังนี้ 

1) ส ำนักงำนคณะพยำบำลศำสตร์ 

2) ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ 

3) ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรพยำบำล    

4) ศูนย์บริกำรพยำบำล  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

แผนภูมิท่ี 1  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

ส านักงานคณะ

พยาบาลศาสตร์

ส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์

ศูนย์ความเป็น

เลิศทางการ

พยาบาล

ศูนย์บรกิาร

พยาบาล
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แผนภูมิท่ี 2  โครงสร้างการบรหิารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะกรรมการอ านวยการ

หัวหน้าส านัก

วิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้อ านวยการ

ศูนย์บรกิารพยาบาล

ผู้อ านวยการ

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการพยาบาล

เลขานุการ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร

ประจ าคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายวจัิยและนวัตกรรมรองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายบรหิาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์และวิจัยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการ

ความรู้ในองค์กรและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบรหิารและกิจการพเิศษ

ผู้ช่วยภารกิจคณบดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศกึษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยภารกิจคณบดี

คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชยั  เชื้อรัตนพงษ ์

ประธานกรรมการ 

  
ศาสตราจารยเ์กียรตคิุณ ดร.วิจิตร  ศรสีุพรรณ 

กรรมกำร 

นายแพทย์วัฒนา  กาญจนกามล 

กรรมกำร 

   
ดร. ภานพุงศ์  ศักดาทร 

กรรมกำร 

รองศาสตราจารย์  ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 

กรรมกำร 

นางวณีา  ภัทรประสทิธิ ์

กรรมกำร 

  
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คณุาวิกติกุล 

กรรมกำรและเลขำนกุำร 

รองศาสตราจารย์  ดร.พรรณพิไล  ศรอีาภรณ์ 

ผู้ช่วยเลขำนกุำร 
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ศ. ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

ประธานกรรมการ 

   
รศ.ดร.อารีวรรณ  กลัน่กลิ่น 

กรรมกำร 

รศ.ดร.กรรณิการ์  กันธะรักษา 

กรรมกำร 
 

รศ.ดร.พรรณพไิล  ศรอีาภรณ์ 

กรรมกำร 

   
ผศ.ดร.อัจฉรา  สคุนธสรรพ ์

กรรมกำร 

รศ.ดร.ทวีลักษณ์  วรรณฤทธิ ์

กรรมกำร 
 

รศ.ดร.ลนิจง  โปธิบาล 

กรรมกำร 

  
รศ.ดร.เรมวล  นันท์ศุภวัฒน ์

กรรมกำร 

นางกมลชนก  กาวลิ 

เลขำนุกำรทีป่ระชมุ 
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ศ. ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

คณบด ี

   
รศ.ดร.อารีวรรณ  กลัน่กลิ่น 

รองคณบดีฝำ่ยแผนและบริกำร

วชิำกำร 

รศ.ดร.กรรณิการ์  กันธะรักษา 

รองคณบดีฝำ่ยบรหิำร 
 

รศ.ดร.พรรณพไิล  ศรอีาภรณ์ 

รองคณบดีฝำ่ยวจิยัและนวตักรรม 

   
ผศ.ดร.อัจฉรา  สคุนธสรรพ ์

รองคณบดีฝำ่ยวชิำกำร 

ผศ.สุธาทพิย์  อุปลาบัต ิ

ผู้ช่วยคณบดฝี่ำยพฒันำคณุภำพ

นักศึกษำและสษิยเ์กำ่สมัพนัธ์ 
 

ผศ.ดร.พิกลุ  นันทชัยพันธ ์

ผู้ช่วยคณบดฝี่ำยพฒันำคณุภำพและ

กำรจดักำรควำมรูใ้นองคก์รและ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

   
อ.สิรลิักษณ์  วรรธนะพงษ ์

ผู้ช่วยคณบดฝี่ำยบรหิำรและกจิกำร

พเิศษ 

อ.ดร.สุภารัตน์  วังศรคีูณ 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ำยวชิำกำร 

อ.ดร.พนดิา  จันทโสภพีันธ ์

ผู้ช่วยคณบดฝี่ำยวเิทศสมัพนัธ์และวจิยั 
 

   
ผศ.ปยิวรรณ  สวัสดิ์สงิห ์

ผู้ช่วยภำรกจิคณบด ี

ผศ.ดร.เดชา  ท าด ี

ผู้ช่วยภำรกจิคณบด ี

นางกมลชนก กาวลิ 

เลขำนุกำรคณะฯ 
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อัตราก าลัง 

จ านวนอาจารย์ประจ าปงงบประมาณ  2556  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำปีงบประมำณ  2556  คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

มีอำจำรย์ประจ ำรวมทั้งหมด  136 คน  เป็นอำจำรย์วุฒิปริญญำเอกจ ำนวน  75  คน  ปริญำโท

จ ำนวน  61  คน  ส ำหรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร  มีศำสตรำจำรย์จ ำนวน 1 คน  รองศำสตรำจำรย์

จ ำนวน  36  คน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จ ำนวน  57  คน  อำจำรย์จ ำนวน  42 คน    มีอำจำรย์

ปฎิบัติงำนจรงิ  113  คน   อำจำรย์ลำศึกษำต่อจ ำนวน  23  คน   

ตารางที่ 1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิ (จ าแนกตามภาควิชา) 

สังกัด 
ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มวิชำกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 10 55.6 8 44.4 18 100 

กลุ่มวิชำกำรพยำบำลจิตเวช 4 36.4 7 63.6 11 100 

กลุ่มวิชำกำรพยำบำลพืน้ฐำน 5 62.5 3 37.5 8 100 

กลุ่มวิชำกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ 10 47.6 11 52.4 21 100 

กลุ่มวิชำกำรพยำบำลสำธำรณสุข 14 58.3 10 41.7 24 100 

กลุ่มวิชำกำรพยำบำลสูติศำสตรแ์ละนรเีวชวิทยำ 11 45.8 13 54.2 24 100 

กลุ่มวิชำกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ 12 66.7 6 33.3 18 100 

กลุ่มวิชำบริหำรกำรพยำบำล 9 75 3 25 12 100 

รวม 75 55.1 61 44.9 136 100 

แผนภูมิท่ี 3  ร้อยละของอาจารย์ แยกตามวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

วฒิุปริญญา
เอก 

55.1%

วฒิุปริญญาโท
44.9%
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ตารางที่ 2  จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิ (จ าแนกตามภาควิชา)   

สังกัด 
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย์ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลกุมำร

เวชศำสตร์ 

- - 6 33.30 11 61.10 1 5.60 18 100.00 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลจติเวช - - 2 18.20 5 45.50 4 36.40 11 100.00 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลพื้นฐำน - - 2 25.00 5 62.50 1 12.50 8 100.00 

กลุม่วิชำกำรพยำบำล

ศัลยศำสตร์ 

- - 5 23.80 6 28.60 10 47.60 21 100.00 

กลุม่วิชำกำรพยำบำล

สำธำรณสุข 

- - 5 20.80 10 41.70 9 37.50 24 100.00 

กลุม่วิชำกำรพยำบำลสูติ

ศำสตรแ์ละนรีเวชวิทยำ 

- - 10 41.70 7 29.20 7 29.20 24 100.00 

กลุม่วิชำกำรพยำบำล

อำยุรศำสตร์ 

1 5.56 4 22.23 9 50.00 4 22.20 18 100.00 

กลุม่วิชำบรหิำรกำรพยำบำล 1 8.30 1 8.36 4 33.30 6 50.00 12 100.00 

รวม 2 1.47 35 25.74 57 41.90 42 30.90 136 100.00 

 

แผนภูมิท่ี 4  ร้อยละของอาจารย์ แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 

อ

   

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์
1.47%

รอง
ศาสตราจารย์
25.74%

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

41.9%

อาจารย์
30.9%
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ข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลยั  

6%

พนกังานวิชาการ
1%

พนกังานมหาวิทยาลยั
30%

ลกูจ้างประจ า
19%

พนกังานสว่นงาน
33%

พนกังานองค์กรในก ากบั
11%

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน   ประจ าปงงบประมาณ  2556 

 ประจ ำปีงบประมำณ  2556  คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  มีบุคลำกรสำย

สนับสนุน (รวมนักวจิัย) จ ำนวน 151  คน  รำยละเอียด  ดังนี ้ 

 ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย   จ ำนวน     9    คน 

 พนักงำนวิชำกำร    จ ำนวน     1  คน 

 พนักงำนมหำวิทยำลัย   จ ำนวน    45   คน 

 ลูกจำ้งประจ ำ    จ ำนวน    29   คน 

พนักงำนส่วนงำน    จ ำนวน    50  คน 

พนักงำนองคก์รในก ำกับ   จ ำนวน    17   คน 

 

แผนภูมิท่ี 5  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน   
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การเงนิและงบประมาณ 

ปีงบประมำณ  2556  คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  มงบประมำณแผน่ดิน

และเงินรำยได้คณะพยำบำลศำสตร ์ ดังนี้ 

ตารางที่ 3  รายจ่ายจริงประจ าปงงบประมาณ 2556 จ าแนกตามแผนงาน   

 

 
 

แผนภูมทิี่ 6 รายจ่ายจริง ประจ าปงงบประมาณ 2556 จ าแนกตามแผนงาน 

 

71.97%

1.79%

0.19%

0.36%

0.19%

25.25%

0.25%

แผนงานการเรียนการสอน

แผนงานวิจยั

แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคม

แผนงานสนบัสนนุวิชาการ

แผนงานการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และ
สิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั

แผนงานบริการสขุภาพ

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผน่ดนิ 
งบประมาณ 

เงินรายได ้
งบประมาณรวม ร้อยละ 

แผนงานการเรียนการสอน   102,912,742.66 13,796,023.74   116,708,766.40   71.97 

แผนงานวิจยั -    2,898,871.25 2,898,871.25 1.79 

แผนงานบริการวิชาการแกส่ังคม -    312,496.25 312,496.25 0.19 

แผนงานสนบัสนุนวชิาการ 301,434.00 279,279.00   580,713.00 0.36 

แผนงานการศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 -    315,530.00 315,530.00     0.19 

แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั 26,945,500.90 14,000,957.05 40,946,457.95 25.25 

แผนงานบริการสุขภาพ 405,537.00 -        405,537.00 0.25 

รวม 130,565,214.56   31,603,157.29   162,168,371.85 100.00 

สัดส่วนงบจ่ายจริง 80.52 19.48 100.00  
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ตารางที่ 4  รายจ่ายจริงประจ าปงงบประมาณ 2556 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

 
แผนภูมทิี่ 7 สรุปงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปงงบประมาณ  2556 

 

 

29.65%

41.64%

7.73%

0.13%
17.38%

0.14%

2.50%

0.84%

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินอดุหนนุท่ีเบิกเป็นเงินเดือน-ค่าจ้าง

ค่าตอบแทน ใช้สอย วสัดุ

ค่าสาธารณปูโภค

เงินอดุหนนุอ่ืนๆ

ค่าครุภณัฑ์

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอ่ืน

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผน่ดนิ 
งบประมาณ 

เงินรายได ้
งบประมาณรวม ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าจ้าง 39,862,320.00 8,214,388.10 48,076,708.10 29.65 

เงินอุดหนนุทีเ่บิกเปน็เงนิเดือน-ค่าจ้าง 67,531,291.00 - 67,531,291.00 41.64 

ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัด ุ 7,264,656.15 5,267,176.33 12,531,832.48 7.73 

ค่าสาธารณปูโภค - 207,508.87 207,508.87 0.13 

เงินอุดหนนุอื่นๆ 15,906,947.41 12,273,130.99 28,180,078.40 17.38 

ค่าครุภณัฑ ์ - 225,353.00 225,353.00 0.14 

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง - 4,056,000.00 4,056,000.00 2.50 

รายจ่ายอ่ืน - 1,359,600.00 1,359,600.00 0.84 

รวม 130,565,214.56 31,603,157.29 162,168,371.85 100.00 

สัดส่วนงบรายจา่ยจริง 80.52 19.48 100.00  
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หลักสูตร 
  ในปีกำรศึกษำ  2556  คณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  มีหลักสูตรที่เปิดสอน  

รวมทั้งสิน้  15  หลักสูตร  คอืหลักสูตรระดับปรญิญำตรขีึน้ไป  จ ำนวน  14  หลักสูตร  และหลักสูตร

ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตร ี จ ำนวน  1  หลักสูตร 

 

ตารางที่ 5 หลักสูตร / สาวิชาที่เปิดสอน 

ระดับ รวม 
ประเภทหลักสูตร 

ปกติ พิเศษ นานาชาต ิ

ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล 1 - 1 - 

ปรญิญำตร ี 2 1 - 1 

ประกำศนียบัตรบัณฑิต - - - - 

ปรญิญำโท 10 9 (6)* 1 

ประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง - - - - 

ปรญิญำเอก 2 1 - 1 

รวม 15 12 7 3 

 

(6)* เป็นหลักสูตรแผน ข ภำคพเิศษ  ซึ่งรวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรปกติ 

 

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ ำนวน   1   หลักสูตร 

1) หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ ช่วยพยำบำล (เป็นหลักสูตรที่ เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำน และได้รับกำรรับรองจำกสภำกำรพยำบำล) 

ระดับปริญญาตรี  จ ำนวน   2   หลักสูตร 

1) หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปกติ) 

2) หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ระดับปริญญาโท   จ ำนวน  10  หลักสูตร 

1)   หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  9  สำขำวิชำ  ได้แก ่

1.1) สำขำวิชำกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 

1.2) สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 

1.3) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรพยำบำล  

1.3.1)  หลักสูตรปกติ แผน ก แผน ข  ภำคปกติ และแผน ข ภำคพเิศษ   

1.3.2) หลักสูตรนำนำชำติ   
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1.4) สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่  แผน ก แผน ข ภำคปกติ  และแผน ข             

ภำคพเิศษ  (แผน ข ภำคพเิศษ งดรับนักศึกษำใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2555) 

1.5) สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและกำรควบคุมกำรติดเชื้อ        

แผน ก  ภำคปกติ 

1.6)   สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ แผน ก  แผน ข ภำคปกติ  และแผน ข       

ภำคพเิศษ  

1.7) สำขำวิชำกำรพยำบำลอำชีวอนำมัย  แผน ก และ แผน ข ภำคปกติ และ 

แผน  ข ภำคพเิศษ  

1.8)   สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์  แผน ก ภำคปกติ  

1.9) สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภำคปกติ และแผน ข       

ภำคพเิศษ  (แผน ข ภำคพเิศษ งดรับนักศึกษำใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2555) 

2) หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) เป็นหลักสูตรปรับปรุง

จำกหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำกำรบริหำรพยำบำล หลักสูตร

นำนำชำติ ประกอบด้วย  3  แขนงวิชำ ได้แก ่

2.1)  แขนงวิชำกำรบริหำรกำรพยำบำล 

2.2) แขนงวิชำกำรพยำบำลแม่และเด็ก 

2.3) แขนงวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 

ระดับปริญญาเอก  จ ำนวน  2  หลักสูตร 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร ์ ได้แก ่ 

1) หลักสูตรพยำบำลศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์  

(หลักสูตรปกติ)  

2)  หลักสูตรพยำบำลศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำพยำบำลศำสตร ์  

(หลักสูตรนำนำชำติ) 
 

นอกจำกนี ้คณะฯ ยังได้จัดกำรเรยีนกำรสอนในหลักสูตรสำขำวิชำรว่ม จ ำนวน  2 หลักสูตร 

ดังนี้ 

1)  หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ (หลักสูตร
สำขำวิชำร่วม)จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับคณะแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะ       
เภสัชศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตรสุขภำพ  และ
บัณฑติวิทยำลัย 

2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ (หลักสูตร

สำขำวิชำร่วมหลักสูตรนำนำชำติ )จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับคณะแพทยศำสตร์ คณะ                     

ทันตแพทยศำสตร์  คณะเภสัชศำสตร ์ คณะสัตวแพทยศำสตร ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์  สถำบันวิจัย 

วิทยำศำสตรส์ุขภำพ  และบัณฑิตวิทยำลัย 
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จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีกำรศึกษำ 2556 คณะพยำบำลศำสตร ์มีนักศึกษำทุกระดับรวมทั้งหมด จ านวน 1,337  

คน  โดยมีนักศึกษำใหม่ทุกระดบั จ านวน  379 คน เป็นนักศึกษำระดับประกำศนียบัตร จ ำนวน  101 

คน นักศึกษำระดับปรญิญำตร ีหลักสูตรปกติ จ ำนวน 155 คน    ระดับปรญิญำโท หลักสูตร แผน ก 

และแผน ข  ภำคปกติ จ ำนวน  117  คน หลักสูตร หลักสูตรนำนำชำติ  จ ำนวน  10 คน และระดับ

ปรญิญำเอกหลักสูตรปกติ จ ำนวน  6  คน  หลักสูตรนำนำชำติ จ ำนวน  9  คน 

มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ านวนทั้งสิ้น 459 คน 

เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรระดับ

ประกำศนี ยบั ต ร  จ ำนน  97 คน  ระดั บ

ปรญิญำตร ี 229 คน และระดับบัณฑติศึกษำ  

133 คน แยกเป็นระดับปริญญำโท 119 คน 

และระดับปรญิญำเอก 14 คน  

 

 

ตารางที่  6   จ านวนนักศึกษาทั้งหมด และผู้ส าเร็จการศึกษา  ในปงการศึกษา 2556 

ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม

ประกาศนยีบัตร 101 - - - 101 97

ปริญญาตรี 155 513 - 18 686 229

ปริญญาโท 117 324 10 14 465 119

ปริญญาเอก 6 35 9 35 85 14

รวม 379 872 19 67 1337 459

ระดับ
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ

รวมท้ังหมด
ส าเรจ็

การศึกษา
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ตารางที่  7   จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

ระดับ ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

ประกาศนยีบตัร 101 - 101

ปริญญาตรี 686 - 686

ประกาศนยีบตัรบณัฑติ - - -

ปริญญาโท 343 122 465

ประกาศนยีบตัรบณัฑติขัน้สงู - - -

ปริญญาเอก 85 - 85

รวม 1215 122 1337
 

 

ตารางที่  8  จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ   

ระดับ ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

ประกาศนยีบตัร 122.36 - 122.36

ปริญญาตรี 419.14 - 419.14

ประกาศนยีบตัรบณัฑติ - - -

ปริญญาโท 191.25 24.375 215.63

ประกาศนยีบตัรบณัฑติขัน้สงู - - -

ปริญญาเอก 43.50 - 43.5

รวม 776.25 24.38 800.63
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร 
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สัมฤทธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในระดับบัณฑิตศึกษำมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 

จ ำนวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.91  และ และผลงำนกำรตีพิมพ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปรญิญำเอก  เท่ำกับร้อยละ  105  

ผลสอบกำรขึ้นทะเบียนประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและผดุงครรภ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2555  มีนักศึกษำเขำ้สอบทั้งหมด 193 คน  สอบผ่ำน 173 คน  คดิเป็นร้อยละ 89.64   

บัณฑิตของคณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ที่ได้ท ำงำนและประกอบอำชีพ

อิสระภำยใน 1 ปี  จ ำนวน  204  คน  โดยมีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 212 คน   จ ำนวนผู้ตอบ

แบบส ำรวจจ ำนวน  204 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะพยำบำล

ศำสตร ์ เท่ำกับร้อยละ 3.94  

ผลกำรตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแนวทำงของ สกอ. 

และ สมศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ  2555  อยู่ในระดับดีมำก (4.58)  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ระยะที่   11  

ประจ ำปีงบประมำณ  2556  ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพในระดับสำกล  

คณะพยำบำลศำสตร์  สำมำรถด ำเนินกำรผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม คณะฯสำมำรถด ำเนินกำร

บรรลุผลตำมตัวชีว้ัดในแผนยุทธศำสตรจ์ ำนวน 18 ตัวชีว้ัด จำก 24 ตัวชีว้ัด หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 58.3  
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สัมฤทธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวิจัย 

 คณะพยำบำลศำสตร์ มีระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ระบบและ

กลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ มีกำรพัฒนำงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยใน

ปีปฎิทิน  2556  นี้ คณะพยำบำลศำสตร์  มีผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของอำจำรย์

และนักวจิัย  จ ำนวน  37  เรื่อง  คิดเป็นร้อยะ  32.46  ของอำจำรย์และนักวจิัยทั้งหมด และมีจ ำนวน

ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติและระดับนำนำชำติโดยมีหนังสือรับรอง

กำรใช้ประโยชน์  จ ำนวน  20  ผลงำน   คดิเป็นร้อยละ  17.54   

ในปีงบประมำณ  2556  คณะพยำบำลศำสตร ์ ได้รับสนับสนุนงำนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยใน 

จ ำนวนเงิน  1,430,350  บำท  จำกแหล่งทุนภำยนอกจ ำนวน  10,518,135 บำท  มีอำจำรย์ได้รับ

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย  นวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรรค์จำกแหล่งทุนภำยใน  จ ำนวน  34  คน   จำก

แหล่งทุนภำยนอกจ ำนวน  35  คน  รวมทั้งสิน้   69  คน 

 

ตารางที่ 6 งบประมาณงานวิจัย  จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

แหล่งทุน 
จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

งบประมาณแหล่งทุนภายใน 

งบประมำณเงินรำยได้คณะฯ 

งบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย 

 

22 

3 

1,430,350 

1,169,220 

261,130 

งบประมาณแหล่งทุนภายนอก 

ภำยในประเทศ 

ภำยนอกประเทศ 

 

25 

- 

10,518,135 

10,518,135 

- 
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คณะพยำบำลศำสตร์   มีจ ำนวนโครงกำรวิจัยที่บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนหรือองค์กร

ต่ำงๆ ในกลุ่มประเทศอำเซียน และนำนำชำติ  ในปีงบประมำณ  2556  จ ำนวน  1  โครงกำร  คือ 

Research of coping behavior against perimenstrual  symptoms of college students in Japan and 

Thailand  รว่มกับ  Kobe University 

มีผลงำนวิจัย นวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและ

ลิขสิทธิ์  จ ำนวน  4  ผลงำน  แยกเป็น  ลิขสิทธิ์  3 ผลงำน  สิทธิบัตร  1  ผลงำน มีผลงำนที่ได้รับกำร

จดทะเบียนสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์  จ ำนวน  2  ผลงำน  คือ  โปรแกรมกำรสร้ำงเสริม

ทักษะบิดำมำรดำเพื่อป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น โดย รศ.ดร.วำรุณี ฟองแก้ว และ โปรแกรม

กำรรำยงำนผลด้ำนสขุภำพโดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร ์ภำยใต้โครงกำรกำรพัฒนำกำรรำยงำน

ผลด้ำนสุขภำพโดยใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร ์ ต ำบลสำรภี  อ ำเภอสำรภี  จังหวัดเชียงใหม่  โดย  

ผศ.ดร.วรำภรณ ์ บุญเชียง 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ระยะที่   11  

ประจ ำปีงบประมำณ  2556  ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำงำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมที่น ำไปใช้

ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ  สังคมและควำมมั่นคงของท้องถิ่น  ประเทศ

และสำกล  บรรลุด้วยชีว้ัด 6 ตัวชีว้ัด  จำก 13 ตัวชีว้ัด  คดิเป็นร้อยละ 46.15 
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สัมฤทธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมำณ  2556  คณะพยำบำลศำสตร์  มีกำรจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอด

ควำมรู/้บรกิำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

สังคม  ชุมชนและประเทศชำติ  จ ำนวน  82  โครงกำร  ทั้งนี้เป็นโครงกำรที่คณะพยำบำลศำสตร์

ด ำเนินกำรในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและศักยภำพให้กับท้องถิ่นชุมชนและสังคม  จ ำนวน  52  

โครงกำร 

คณะพยำบำลศำสตร์มีโครงกำรที่มีควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำ  องค์กร  

และหน่วยงำนทั้งในและนอกท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน

วิชำกำรและวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม  ชุมชน  

ประเทศชำติและนำนำชำติ  จ ำนวน  23  โครงกำร  และในปีงบประมำณ  2556  คณะพยำบำล

ศำสตร ์มีรำยได้จำกกำรบรกิำรวชิำกำร  จ ำนวน 18,535,260 บำท (สิบแปดล้ำนห้ำแสนสำมหมื่นห้ำ

พันสองรอ้ยหกสิบบำทถว้น)   

ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์

จำกกำรให้ บ ริกำรวิ ชำกำรมำใช้ ในกำร

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวจิัย  คดิเป็น

ร้อยละ  64.71  จำกจ ำนวนบริกำรวิชกำร

ทั้งหมด 17 โครงกำร  เป็นโครงกำรบริกำร

วิชำกำรที่พัฒนำกำรเรียนกำรสอน  จ ำนวน  8  

โครงกำร  โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่พัฒนำ

งำนวิจัย  จ ำนวน  2  โครงกำร  และโครงกำร

บรกิำรวชิำกำรที่พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำงำนวิจัย  จ ำนวน  1 โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ระยะที่   11  

ประจ ำปีงบประมำณ  2556  ยุทธศำสตรท์ี่   3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรบรกิำรวชิำกำรและกำรให้บริกำร

บนพื้นฐำนควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น  ด ำเนินกำรบรรลุผลส ำเร็จตำมวัยถุประสงค์ของ

ตัวชีว้ัด  ทั้งหมด   9 ตัวชีว้ัด  คดิเป็นร้อยละ 100 
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สัมฤทธผิลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 คณะพยำบำลศำสตร์มี โครงกำร/กิจกรรมในกำรอนุรักษ์พัฒนำและท ำนุบ ำรุงศำสนำ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้ำนนำ จ ำนวน 15  โครงกำร  มีกำรส่งเสริมและสนับสนุน

ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม กำรพัฒนำสุนทรยีภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม  เช่น กำรสนับสนุน

ให้อำจำรย์บุคลำกรได้แต่งกำยดว้ยผ้ำพืน้เมืองและผ้ำไทยทุกวันศุกร์  เป็นต้น กำรด ำเนินกำรทำงด้ำน

ศิลปวัฒนธรรมได้ด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรท ำนุบ ำรุงสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพของคณะฯ  ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ ให้มีควำมสวยงำมและเอือ้ต่อกำรเรียนรูแ้ละกำรพักอำศัยของนักศึกษำ   

 คณะพยำบำลศำสตร์  มีจ ำนวนผลงำนที่ได้ด ำเนินกำรเพื่ออนุรักษ์ แก้ไข ลดปัญหำ

สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคมภำยนอก  จ ำนวน  6  โครงกำร  ในแต่ละโครงกำรมีกำรด ำเนิน

กิจกรรมเพื่อลดปัญหำให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  ได้แก่กิจกรรมจิตอำสำ  บ ำเพ็ญประโยชน์  ใน

โครงกำรโครงกำรลูกช้ำงเชือกใหม่ ใส่ใจคุณธรรมโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ “คุณธรรมน ำปัญญำ  

จิ ต อ ำส ำพั ฒ นำ ชุม ชน ”   ส ำห รับ นั กศึ กษ ำพ ยำบ ำล ช้ันปี ที่  1  คณ ะพยำบ ำลศ ำสต ร ์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนในโครงกำรสัมมนำบุคลำกรสำยสนับสนุน  

กิ จกรรมปลู กป่ ำ ใน โครงกำรคื น ชีวิต ให้ ผื นป่ ำ  เพื่ อถวำยแด่ สม เด็ จพ ระนำงเจ้ ำสิ ริกิ ติ์ 

พระบรมรำชินีนำถเนื่องในวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ และโครงกำรบัณฑิตอำสำ ปลูก

ป่ำ พัฒนำคุณธรรม 

รอบปีที่ผ่ำนมำ บุคลำกรและนักศึกษำมีควำมพึงพอใจของต่อกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติ

ทำงศิลปะและวัฒนธรรม  ในระดับดีขึน้ไปค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่ระดับ 4.12  และมีควำมพึงพอใจ

ต่อสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอือ้ต่อกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ  3.71  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ระยะที่   11  

ประจ ำปีงบประมำณ  2556  ยุทธศำสตรท์ี่  4 ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ในภำพรวม  คณะ

พยำบำลศำสตรส์ำมำรถด ำเนินกำรบรรลุตำมตัวชีว้ัด จ ำนวน  9  ตัวชีว้ัด  คดิเป็นร้อยละ  100 
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สัมฤทธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการพัฒนาความเป็นสากล 

 คณะพยำบำลศำสตร์ ได้มีกำรพัฒนำควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์กับสถำบันกำรศึกษำ

และวิชำกำรต่ำงประเทศ ในภูมิภำคอำเซียน เอเชียและนำนำชำติ พร้อมทั้งเตรียมคณะพยำบำล

ศำสตร ์พรอ้มเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี 2558 โดยในปีงบประมำณ  2556  คณะพยำบำลศำสตร ์

มีโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับนำนำชำติ (MOU) ที่ยังคงมีผลในปีงบประมำณ  2556  

จ ำนวนทั้งสิ้น  21  ฉบับ  เป็นโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับนำนำชำติเดิมที่ยังคงมีผลควำม

รว่มมือ  จ ำนวน  19  ฉบับ  เป็นโครงกำรควำมรว่มมือทำงวิชำกำรกับนำนำชำติ ใหม่  จ ำนวน  มีกำร

ลงนำมควำมรว่มมือทำงวิชำกำรกับนำนำชำติ (MOU) ในปี 2556  จ ำนวน  5  ฉบับ  และมีโครงกำร

ที่มีแนวโน้มว่ำจะมีกำรลงนำมอีกจ ำนวน  3  โครงกำร   

 ในปีงบประมำณ  2556  ได้ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรกับนำนำชำติ  จ ำนวน  1  

โครงกำร  คือกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The 8 th Biennial Joanna Briggs International 

Colloquium 2012 ในหัวข้อเรื่อง Channelling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy 

and Practice และมีโครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์  นักวจิัย  และนักศึกษษนำนำชำติ  ทั้งหมด  จ ำนวน 

6 โครงกำร ได้แก ่ โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำระหว่ำงคณะฯ กับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 

ประจ ำปี 2556 โครงกำร Linneaus-Palme International Exchange Programme (อำจำรย์) โครงกำร

แลกเปลี่ยนนักศึกษำระหว่ำงสถำบันภำยใต้กำรประชุมเอเชีย – แปซิฟิก พันธมิตรของผู้น ำด้ำน

สุขภำพ ในหัวข้อเรื่อง {Students Exchange Program under Asia-Pacific Alliance of Health Leaders 

(APAHL)} 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ระยะที่   11  

ประจ ำปีงบประมำณ  2556  ยุทธศำสตร์ที่  5 ในด้ำนพัฒนำควำมเป็นสำกลของคณะพยำบำล

ศำสตร ์ สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด  จ ำนวน  4  ตัวชีว้ัด  จำก 5 ตัวชีว้ัด  คิด

เป็นร้อยละ  80 
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สัมฤทธผิลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธภิาพ 

 คณะพยำบำลศำสตร์ มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ  มีกำร

ก ำหนดค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นลำยลักษณ์อักษรและสื่อสำรให้แก่บุคลำกรทุกระดับใน

องคก์รได้รับทรำบและถือปฏิบัติ   มีระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  ระบบและกลไกกำรบรหิำร

กำรเงินงบประมำณที่ดี    มีกำรพัฒนำคณะให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ และองค์กรสร้ำงเสริม

สุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง  บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมสุขในกำรท ำงำน  คดิเป็นร้อยละ  87.17 

ด้ำนคุณวุฒิอำจำรย์ คณะพยำบำลศำสตร์ มีอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 

จ ำนวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.1 มีอำจำรย์ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับศำสตรำจำรย์  

จ ำนวน  1  คน  รองศำสตรำจำรย์จ ำนวน  37  คน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  จ ำนวน  58  คน  52.90  

และมีกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสอน กำรวิจัยและทักษะอย่ำงต่อเนื่องโดยอำจำรย์

และบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำกำรทำงวิชำกำรวิชำชีพ คิดเป็นร้อยละ 100   มีอำจำรย์บรรจุใหม่

จ ำนวน  5  คน   ได้รับกำรปฐมนิเทศทุกคน  คดิเป็นร้อยละ 100   

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ระยะที่   11  

ประจ ำปีงบประมำณ  2556  ยุทธศำสตร์ที่  6 ในด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและมี

ประสิทธิภำพสำมำรถด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด  จ ำนวน  15  ตัวชี้วัด จำก 19 ตัวชี้วัด 

คดิเป็นร้อยละ  78.95 
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1. ศูนย์ควำมรู้เชิงประจักษ์ทำงกำรพยำบำลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยำบำลศำสตร ์

ร่วมกับ The Joanna Briggs Insitute, The University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย ประชุม

วิ ช า ก า รน าน า ช า ติ  The 8th Biennial Janaan Briggs International Colloquium 2012 

“Channelling the Rivers of Knowledge in 

Improve Global Policy and Practice” ผู้ เข้ ำ ร่ ว ม

ประชุมประกอบด้วย อำจำรย์ นักศึกษำ พยำบำล 

นักวจิัย นักวชิำกำร ผู้เช่ียวชำญทำงคลินิกและผู้ก ำหนด

นโยบำยด้ำนสุขภำพทั้ งในและต่ำงประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อรว่มอภิปรำย ระดมสมอง ตลอดจนได้

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและหำแนวทำงในกำรพัฒนำนโยบำยสุขภำพ และกำรปฏิบัติเพื่อกำรดูแล

สุขภำพทั่วโลกโดยใช้ข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์  

กำรประชุมจัดขึน้ระหว่ำงวันที่ 12-14 พฤศจิกำยน 2555 

ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด

เชียงใหม่ 

        นอกจำกนี้ในระหว่ำงวันที่ 5-9 พฤศจิกำยน 2555  

ได้จัด ให้มีกำรฝึกอบรม Comprehensive Systematic 

Review แ ล ะ  Train-the-Trainer Program ใ ห้ แ ก่

นักวิชำกำรจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่สนใจเข้ำอบรมกำรทบทวนควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

และเพื่อเตรียมให้เป็นวิทยำกรอบรมหัวข้อนี้ต่อไปในอนำคต โดยมีวิทยำกรจำกศูนย์ JBI ประเทศ

ออสเตรเลียเป็นวิทยำกร รวมทั้งในวันที่ 15-16 พฤศจิกำยน 2555 ได้จัดให้มีกำรประชุม Committee 

of Directors Meeting ของผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมรู้เชิงประจักษ์ที่เป็นเครือข่ำยของ JBI ทั่วโลก เพื่อ

ติดตำมควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินงำนของศูนย์ต่ำงๆ  
 

2. คณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   

จัดงำน “วิถีวิจัย  : วิถีสู่อนาคต” (Research 

Path : The Path to the Future)   

ระหว่ำงวันที่  22  – 23   พฤศจิกำยน   2555                    

ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  วัตถุประสงค์

เพื่อ เป็นกำรถ่ำยทอด   องค์ควำมรู้  ควำมคิด

สร้ ำงสรรค์  น วัตกรรมจำกงำนวิจั ยต่ อยอด

ผลงำนวิจัยอันเนื่องมำจำกงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ออกสู่สำธำรณชนและน ำไปสู่กำร

พัฒนำคุณภำพเชิงพำณิชย์      
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3. คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และศำสนำ  คณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   

จัดกิจกรรมสอนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 

(ใบตอง) ให้แกอ่ำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่และนักศึกษำ    

ในวันอังคำรที่ 27 พฤศจิกำยน  2555  ณ  ลำนดอกปีบ   

คณะพยำบำลศำสตร ์ เป้ำหมำยเพื่อส่งเสรมิควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงและเป็น

กำรประดิษฐ์กระทงวัสดุธรรมชำติ  จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม            

ที่ดีงำมของไทยให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งเป็นกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่และ

นักศึกษำ 

 

4. หน่วยบรหิำรงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร  คณะพยำบำลศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัดกำรบรรยายพิเศษ  เรื่อง “Genetics 

and Genomics Era : New Challenges in Nursing 

Research”  

ส ำ ห รั บ ค ณ ำ จ ำ ร ย์ แ ล ะ

นักศึกษำ โดยมี  ดร.นำดำ  ลัคนหทัย  พยำบำลวิชำชีพจำก

ต่ำงประเทศ  เป็นวิทยำกร  ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกำยน  2555 

ณ  ห้องประชุมวิเชียร  ทวีลำภ  อำคำร  1 คณะพยำบำล

ศำสตร ์  
 

5. คณะกรรมกำรองค์กรสร้ำงเสริมสุขภำพ คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัด

โครงการมหกรรมสร้างเสรมิสุขภาพ ประจ าปง 2555  

โดยได้รับควำมร่วมมือจำกคณะเทคนิคกำรแพทย์ มช. เป็นผู้ให้บริกำร ในวันศุกร์ที่ 21  ธันวำคม 

2555  ณ ห้องโถงชัน้ 1 อำคำรเรยีนรวมพยำบำลและเทคนิคกำรแพทย์ (NT) นอกจำกนั้นในวันจันทร์

ที่ 24 ธันวำคม 2555  ได้จัดกิจกรรมมหกรรมสร้ำงเสริม

สุขภำพประจ ำปี 2555 กิจกรรมประกอบด้วย กำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปีส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร กำร

น ำเสนอนิทรรศกำรนวัตกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพและ    

กำรประกวดประดิษฐ์สิ่งของจำกวัสดุเหลือใช้ มหกรรม

สร้ำงเสริมสุขภำพจัดขึ้นเพื่อให้คณำจำรย์ บุคลำกรและ

นักศึกษำตระหนักถึงประโยชน์ของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  ณ ห้องโถงช้ัน 1 อำคำรเรียน 2         

คณะพยำบำลศำสตร์ ทั้งนีก้จิกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพของอำจำรย์และบุคลำกรของคณะฯ จะมี

ขึน้เป็นประจ ำในช่วงเดือนธันวำคม ของทุกปี 
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6. คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัดงำนสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษา “รื่นเริงปงใหม่ สดใส  สองห้าห้าหก” เพื่อให้

อำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำทุกหลักสูตรทุกช้ันปี  ได้พบปะ

สั งสรรค์  มี กิ จกรรมร่วมกัน  โดยกำรแข่งขันกีฬ ำและ

นันทนำกำรต่ำงๆ เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและ

ควำมเข้ำใจที่ดีระหว่ำงกัน ในวันพุธที่  26  ธันวำคม  2555  

ณ สนำมกฬีำหลังหอพักนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ 
 

7. คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและศำสนำ คณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

จัดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมบูรณาการ

กับการเรียนการสอน  เรื่อง “ธรรมปัญญา  พัฒนา

จริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย” เพื่อให้อำจำรย์และ

นักศึกษำเข้ำใจหลักค ำสอนทำงศำสนำและสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในกำรปฎิบัติกำรพยำบำลและกำรด ำเนิน

ชีวติประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข

รวมทั้งปลูกฝังจิตส ำนึกและตระหนักรักในวิชำชีพพยำบำลแก่นักศึกษำและ

ตระหนักถึงคุณค่ำในตนเองในกำรให้กำรพยำบำลแก่ผูป้่วยกำรจัดกจิกรรม

ครั้งนี้มี พระมหำอำวรณ์  ภูริปญโญ  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฎิบัติธรรม      

วัดปันเสำ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยำกร วันอังคำรที่ 12 มีนำคม 2556   

ณ ห้องประชุมชัน้ 5 อำคำร 4 

 

8.คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตัวบ่งชี้คุณภาพ

และแนวทางการประกันคุณ ภาพการศึ กษ าภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปงการศึกษา  2555”  

โดยม ีรองศำสตรำจำรย์ อุษณีย์  ค ำประกอบ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  เป็นวิทยำกร 

ณ คณะพยำบำลศำสตร ์ ในวันศุกรท์ี่ 8 มีนำคม  2556 
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9.คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่             

จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตใน

โลกาภิวัฒน์ แห่งศตวรรษท่ี 21”  

ระหว่ำงวันที่  26-28 มีนำคม 2556  ณ คณะ

พยำบำลศำสตร์ และอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ 

เซนทำรำบูติค อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีอำจำรย์

ของคณะเข้ำรว่มสัมมนำ จ ำนวน 100 คน กำรสัมมนำดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณำจำรย์ได้รับ

ทรำบข้อมูลควำมส ำคัญและแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) 

และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเตรยีมบัณฑติเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21  

 

10.คณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ประจ าปง  2556  Time to Share : Time to Care : Time to 

Change โดยมีหัวหน้ำงำน หัวหน้ำหน่วยและผู้ปฎิบัติงำนแต่ละ

สำยงำนเข้ำร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนระหว่ำงสำยงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนคณะ

พยำบำลศำสตร์ และสรุปบทเรียน

จำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร (ACTION PLAN) ประจ ำปี และ

ให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนคณะฯ เกิดควำมต่อเนื่อง 

เพื่อให้บุคลำกรส ำนักงำนคณะฯ ได้มีกำรประสำนสัมพันธ์ สร้ำงควำม

สำมัคคีระหว่ำงสำยงำนและองค์กร รณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกในกำร

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลำกรส ำนักงำนคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษำยน 2556 ณ ห้องประชุม

เปรียบ ปัณยวณิช   

 

11.คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและศำสนำ  คณะ

พยำบำลศำสตร์  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปง๋ใหม่เมือง เนื่องใน

ประเพณีสงกรานต์  ประจ าปง 2556  เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์และสืบ

สำนประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดกจิกรรมตัดตุง ณ ลำนดอกปีป คณะ

พยำบำลศำสตร์ ในวันพุธที่  10 เมษำยน  2556 และร่วมกับ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ในวันที่ 13 เมษำยน 2556  นอกจำกนั้นยังเข้ำร่วม

กิจกรรมอธิกำรบดี  ผู้บริหำรและคณำจำรย์อำวุโส  ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19  เมษำยน  

2556  ณ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
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12. คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและศำสนำ            

คณะพยำบำลศำสตร์ และสโมสรนักศึกษำ ร่วมกับสมำคมศิษย์

เกำ่คณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รว่มอนุรักษ์และ

สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีแบบล้ำนนำอันดีงำม จัดพิธีคารวะ

ด าหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโส ประจ าปง  

2556  ในวันพฤหัสบดีที่  18  เมษำยน  2556  ณ ลำนดอกปีป   
 

13. คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัดงานการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล  ( Innovation for Health :                    

Show & Share)  ในวันจันทรท์ี่  29  เมษำยน  2556   

ณ ห้องประชุมวิจติร  ศรสีุพรรณ  อำคำรเรยีน 2  

คณะพยำบำลศำสตร์  เพื่อให้คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำร

พยำบำล  นักวิจัย  นักศึกษำและผู้สนใจทั่วไปได้รับควำมรู ้

ควำมเข้ำใจ ตลอดจนเปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสรำ้งนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล  รวมกันจัดตั้งกลุ่มที่มีควำมสนใจรว่มกันในกำร

สรำ้งนวัตกรรมและพัฒนำโครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรมต่อไป 
 

14. คณะพยำบำลศำสตร์ ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำทั้งในและ

ต่ำงประเทศจัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ในการจัดประชุม

วิชาการ International Conference on Health, Healing, & 

Harmony: Nursing Values ระหว่ำงวันที่ 1-3 พฤษภำคม 

2556 รว่มกับคณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ 

โดยมีคณบดีร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ และมีคณำจำรย์และนักศึกษำ เข้ำรว่มประชุมและน ำเสนอ

ผลงำนวิชำกำร จ ำนวน 4 คน 
 

15.ผู้บรหิำร  คณำจำรย์  บุคลำกรและนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของคณะพยำบำลศำสตร ์ 

ร่วมโครงการบัณฑิตอาสา  ปลูกป่า  พัฒนาคุณธรรม  ส าหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติถวำย

เป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องใน

วโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ  12  สิงหำมหำรำชินี  ณ  องค์กำร

บรหิำรส่วนต ำบลแม่วิน  อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่  ในวันเสำร์

ที่ 24 สิงหำคม 2556 
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16. คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัดกำรประชุมเพื่อรับทรำบแนวทำงกำรถำ่ยทอดแผน

กลยุทธ์ไปสู่กำรปฎิบัติ  ประจ ำปีงบประมำณ  2557  โดยเชิญ รองศำสตรำจำรย์ อุษณีย์  ค ำประกอบ  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  เป็นวิทยำกรบรรยาย เรื่อง “แนว

ทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฎิบัติ ในระดับ

หลักสูตรและสาขาวิชา” ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย

คณะผู้บริหำร คณำจำรย์และบุคลำกรของคณะฯ  ในวัน

พฤหัสบดีที่ 5 กันยำยน 2556  ณ  ห้องประชุมช้ัน 5 อำคำร 

4 คณะพยำบำลศำสตร ์
 

 

 

17. คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัดโครงกำรกิจกรรม 5 ส.  ประจ ำปี  2556   

กิจกรรมประกอบด้วยกำรบรรยาย เรื่อง การจัดสถานที่ท างานให้น่าอยู่ตามหลัก 5 ส. หลักจาก

ปฎิบัติกิจกรรม 5 ส. ณ สถำนที่ท ำงำนของแต่ละหน่วยงำน ในวันจันทร์ที่ 9 กันยำยน  2556  ณ ห้อง

ประชุมวิเชียร  ทวีลำภ  อำคำร  1  คณะพยำบำลศำสตร ์  
 

18. คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัดการอบรม

เชิงปฎิบัติการ  เรื่อง การจัดเตรียมท าแผนการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ ประจ าปง 2556  ซึ่งได้เชิญ

เจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ส ำนักงำนเทศบำล  

นครเชียงใหม่  เป็นวิทยำกร  กิจกรรมส ำหรับนักศึกษำจัดขึ้น     

วันอำทิตย์ที่ 8 กันยำยน  2556  ณ ห้อง N4 307 อำคำร 4 และ

กิจกรรมส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกรจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 กันยำยน 2556 ณ ห้องประชุมวิเชียร      

ทวีลำภ อำคำร 1  คณะพยำบำลศำสตร์ 
 

19. คณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัดงาน

แสดงมุทิตาจิตคารวะแด่ผู้ เกษียณอายุราชการ

ประจ าปง  2556   “ด้วยรักและผูกพันวันเกษียณอัน

ภาคภูมิ”  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรประกอบด้วยอำจำรย์อำวุโส 

บุคลำกรอำวุโส  หัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล  โรงพยำบำล

มหำรำชนครเชียงใหม่   นกยกสมำคมพยำบำลแห่ง

ประเทศไทยฯ  สำขำภำคเหนือ  นำยกสมำคมศิษย์เก่ำ

พยำบำลศำสตร์  มช.  คณำจำรย์ และบุคลำกร ในวันจันทร์ที่ 16 กันยำยน 2556 ณ ห้องประชุม  ช้ัน 5 

อำคำร 4  
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20. คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรองกำรประเมินคุณภำพกำรรับรอง

มำตรฐำนสำกลของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย

ในคน ตำมมำตรฐำนสำกล SIDCER-FERCAP และ 

SIDCER-NECAST และได้ เข้ำร่วมรับ Certificate จำก 

SIDCER/FERCAP Recognition Ceremony และ National 

Ethics Committee Accreditation System ; NECAST ใน

ระหว่ำงวันที่ 17-20 พฤศจิกำยน 2556 ณ เมืองบำหลี 

ประเทศอินโดนีเซยี 
 

 

21. เนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ 5 ธันวำคม 2556 คณะพยำบำลศำสตร ์

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ร่วมกับมูลนิธิพยำบำลศำสตร ์

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ เดินเพื่อชีวิต (Walking 

for Life) เพื่อเทดิพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

ตลอดจนเพื่ อเป็ น

ก ำ ร ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้

ประชำชนเห็นควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ

ที่ดี ลดปัญหำกำรเจ็บป่วย ผู้ร่วมงำนประกอบด้วยนักเรียน 

นักศึกษำ ผู้บริหำร อำจำรย์ ข้ำรำชกำร และประชำชนผู้สนใจ 

จ ำนวนประมำณ 1,000 คน และยังมีกิจกรรมที่ให้ควำมรูแ้ละ

บริกำรในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยที่

เกี่ยวกับกำรออกก ำลังกำย ของอำจำรย์และนักศึกษำ ฯลฯ  

ในวันที่ 1 ธันวำคม 2556 เวลำ 06.00-10.00 น. ณ ภำยในบรเิวณมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 

22. คณะพยำบำลศำสตร์ จัดประชุมวิชาการ เพื่อร่วมการฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร :  

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแล

สุ ข ภ า พ  (The Future of Population’s Health : 

Transcultural Nursing and Health Care Quality) ใน

ระหว่ำงวันที่ 3-4 กุมภำพันธ์ 2557  ณ โรงแรมเซ็นทำรำ 

ดวงตะวัน  เชียงใหม่   โดยมี คณ ะพยำบำลศำสตร์

มหำวิทยำลัย, Sigma Thela Tau International Honor Society of Nursing (STTI), Phi Omega at-Large 

Chaper, สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคเหนือ และสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลศำสตร์ เป็น
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หน่วยงำนร่วมจัด โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจำกสถำบันทำงกำรพยำบำลและสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ทั่ว

ประเทศ จ ำนวน 32 แห่ง รวม 350 คน 

23. คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เข้ำร่วมเป็น Co-Sponsor ในการประชุมวิชาการ

นานาชาติกับแผนกวิชาพยาบาลศาสตร์ กับ

มหาวิทยาลัยอีว่า (Ewha University)  

ณ กรุงโซล   ประเทศเกาหลีใต้  และยังได้ร่วม

ประชุมวิชำกำรเนื่องในโอกำสครบรอบ 110 ปี 

กำรศึ กษ ำพยำบำล ในหั วข้ อ เรื่ อ ง Innovative 

program for Nursing Education to Enhance Global 

Health  ในระหว่ำงวันที่ 13-14 มีนำคม 2557 ในกำร

ประชุมครัง้นีม้ีผูเ้ข้ำรว่มประชุมประมำณ  

300  คน จำกกว่ำ 10 ประเทศและได้เจรจำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมเป็น              

co-sponsor จำกประเทศญี่ปุน่ แคนำดำ สหรัฐอเมรกิำ ออสเตรเลีย และเกำหลีใต้ 

 

24. คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้าง

นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 

“Innovation for Health ; Show & Share 2” 

ในวันที่ 2 พฤษภำคม 2557 ณ ห้องโถงช้ัน 1 อำคำร 2  

คณะพยำบำลศำสตร์  กิจกรรมประกอบด้วยกำรบรรยำยำย

พิ เศษ กำรอภิปรำย กำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้  และกำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนนวัตกรรมของ

สถำบันกำรศึกษำ และโรงพยำบำลชุมชน  จ ำนวน 24 แห่ง 
 

25. คณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการเรยีนรู้ 

แห่งศตวรรษที่ 21 ส าหรับคณาจารย์ของคณะ  โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อให้คณำจำรย์ได้มีควำมรูค้วำมเข้ำใจทักษะใน

วิถีกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตระหนักถึงควำมส ำคัญ

ของ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำและบูรณำกำรกำร

จัดกำรเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกระบวนวิชำต่ำงๆ 

อย่ำงเป็นรูปธรรม กำรสัมมนำครัง้นี ้มีขึ้น  

ใน วั นที่  1-2  เมษำยน  แล ะ 16 , 19-20  พฤษภำคม  2556   ณ  คณ ะพยำบำลศำสตร ์

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และสิบแสนรสีอรท์ แอนด์สปำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

 

 

http://portal.nurse.cmu.ac.th/pralbum/2557/02-05-57-Innovation for Health Show and Share II/DSC_0052.jpg
http://portal.nurse.cmu.ac.th/pralbum/2557/01-04-57-การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21/13.jpg
http://portal.nurse.cmu.ac.th/pralbum/2557/12-03-57-ครบรอบ 110 ปีการศึกษาพยาบาล Ewha University/18.jpg
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26. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์  ในปี พ.ศ. 2556 คณะพยำบำลศำสตร์ ได้จัด

โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำระหว่ำงคณะฯ กับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษำได้มีโอกำสในกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำพยำบำลและระบบบริกำร

สุขภำพในระดับนำนำชำติ รวมทั้งเพื่อเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยและมิตรภำพอันดีระหว่ำงนักศึกษำของ

คณะฯ และนักศึกษำต่ำงสถำบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำและกำรท ำงำน รวมถึงควำมร่วมมือ

ทำงด้ำนวิชำกำรพยำบำลต่อไปในอนำคต โดยคณะฯ ได้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยให้อำจำรย์และนักศึกษำของ

คณะฯ จ ำนวน 23 คน เพื่อไปศึกษำดูงำนภำยใต้โครงกำรแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่ำว ณ Kristianstad 

University ป ระ เท ศ ส วี เด น , Toho University, University of Ryukyus, Miyazaki Prefectural Nursing 

University, Kobe University ประเทศญี่ปุน่  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจำกนี้เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ในปี พ.ศ. 2558 คณะฯ ได้

สนับสนุนให้นักศึกษำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิชำกำรและควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ 

กับมหำวิทยำลัยในประชำคมอำเซียน จัดโดยวิทยำลัยนำนำชำติ  มีนักศึกษำของคณะฯ จ ำนวน 9 คน 

เดินทำงไปศึกษำดูงำน ณ Kampong Chheuteal High School ประเทศกัมพูชำ, Nonglam University และ 

Vietnam National University ประเทศเวียดนำม  

 

ในขณะเดียวกัน คณะพยำบำลศำสตร์ ได้จัดโครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงกำร

พยำบำลของอำจำรย์และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ภำยใต้โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ

และอำจำรย์กับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2556  ซึ่งมีอำจำรย์และนักศึกษำจำก
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มหำวิทยำลัยต่ำงๆ จ ำนวน 42 คน จำก 2 มหำวิทยำลัยของประเทศสวีเดน และ 5 มหำวิทยำลัยของ

ประเทศญี่ปุ่น มำเข้ำร่วมโครงกำรฯ  โดยในกำรจัดโครงกำรครั้งนี้ คณะฯ ได้เพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับกำร

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไว้ในก ำหนดกำรศึกษำดูงำนด้วย เพื่อให้นักศึกษำของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในกำร

จัดกิจกรรมเพิ่มมำกขึ้น โดยให้นักศึกษำที่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนฯ                

ณ ต่ำงประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดกิจกรรมและร่วมกันด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกันเอง                                                

โดยมีกำรน ำเสนอกิจกรรมและเสนองบประมำณในกำรจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย กำรสำธิตกำรแต่ง

กำยแบบล้ำนนำ กำรท ำกระทง กำรตัดตุงล้ำนนำ กำรท ำขนมไทย (กำรท ำลูกชุบ) และกจิกรรม Farewell 

Party เป็นต้น   

 

   

 

27. โครงการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

คณะพยำบำลศำสตร์ มีศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรบริกำรสปำเพื่อ

สุขภำพ เป็นแหล่งฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร

บริกำรสปำเพื่อสุขภำพ ซึ่งด ำเนินกำรโดยอำศัยควำมร่วมมือ

ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ รัฐบำล และองค์กรเอกชน และกำร

สนับสนุนจำกกลุ่มจังหวัด

ภ ำ ค เห นื อ ต อ น บ น  1 

(เชียงใหม่ ล ำปำง ล ำพูน แม่ฮ่องสอน)  ส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดเชียงใหม่ และสมำคมไทยล้ำนนำสปำ  โดยจัดกำรอบรม

บุคลำกรด้ำนสปำเพื่อสุขภำพ ทั้ง Spa Manager  Spa Therapist  

และ Spa Owner  มำตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ต่อเนื่องมำจนถงึปัจจุบัน 



 

 

 

อาจารย บุคลากร 

และนักศกึษาดเีดน 
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1. รองศาสตราจารย์ ดร. อารวีรรณ  กลั่นกลิ่น  อำจำรย์ประจ ำกลุ่มวิชำกำรพยำบำลพืน้ฐำน 

 ได้รับรำงวัลพยำบำลดีเด่น สภำกำรพยำบำลประจ ำปี พ.ศ. 2555 

สำขำกำรศึกษำพยำบำล ประภทอำจำรย์พยำบำล   โดยเข้ำ

รับประทำนรำงวัลจำกพระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวร

รำชำธินัดดำมำตุ ในงำนวันพยำบำลแห่งชำติ ประจ ำปี 2555 เมื่อวันที่ 

25 ตุลำคม 2555 

 

2. อาจารย์  ดร. อรอนงค์  วิชัยค า  ได้รับ

รำงวัลศิษย์เก่ำดีเด่นด้ำนวิชำกำรของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  

พะเยำ  จำกวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีพะเยำ   เมื่อวันที่   14  

ธันวำคม  2555 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  สร้อยวงศ์  คณะกรรมกำร

บริหำรและส่งเสริมกำรวิจัย  ผู้แทนคณบดี  คณะพยำบำลศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  รับมอบเกียรติบัตรผลกำรประเมินคุณภำพ

ผลงำนวิจัย เชิงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ

สถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย ประจ ำปี  2554 จำก ศ.ดร.สวัสดิ์  

ตันตระรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 

คณะฯ ได้รับกำรประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) สำขำวิชำพยำบำล-

ศำสตร ์ วันอังคำรที่ 12 มีนำคม  2556 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำรค์  กรุงเทพฯ   

 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น   รองคณบดีฝ่ำย

แผนและบริกำรวิชำกำร อำจำรย์ประจ ำกลุ่มวิชำกำรพยำบำลพืน้ฐำน 

ได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น

รำงวัลครุฑทองค ำ เนื่องใจวันข้ำรำชกำรพลเรือ ประจ ำปี 2556 จำก

นำงสำวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 

2556  ณ ตึกสันติไมตร ีท ำเนียบรัฐบำล กรุงเทพมหำนคร 

 

 

http://portal.nurse.cmu.ac.th/pralbum/2555/25-10-55-พยาบาลดีเด่น สภาการพยาบาล ประจำปี 2555/รศ.ดร.อารีวรรณ.jpg
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์  พิเชียรเสถียร สังกัดกลุ่ม

วิชำกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ ได้รับรำงวัล Winner of Top 10 

Abstracts จำกกำรน ำ เสนอบทคั ดย่ อ เพื่ อ น ำ เสนอแบบ  Oral 

presentation เ รื่ อ ง  Promoting Evidence-Based Pratice in the 

Management of Peripheral Intravascular Devices among Thai 

Nurses ในกำรประชุม The 6th International Congress of The Asia 

Pacific Society of Infection Control (APSIC) ระห ว่ ำ งวันที่  10-13 

เมษำยน 2556 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์   ผู้อ ำนวยกำร

ศูนย์บรกิำรพยำบำล ได้รับรำงวัล “84 ปี คนดีศรสี่วนบุญฯ” จำกสมำคม

ศิษย์เกำ่ และโรงเรยีนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดล ำพูน  

เมื่อวันที่  16  เมษำยน  2556 
 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล  นันทชัย

พันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพและกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับรำงวัล “84 ปี คนดี ศรีส่วนบุญฯ”                

จำกสมำคมศิษย์เกำ่ และโรงเรยีนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดล ำพูน   

เมื่อวันที่  16  เมษำยน  2556 
 

8. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  คณบดีคณะพยำบำล

ศำสตร์ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น President ของ Sigma Theta Tau Internaltional Honor Society of 

Nursing, Phi-Ornega at –Large Chapter โดยเป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกับ 7 มหำวิทยำลัยในประเทศ

ไทย ที่จัดกำรศึกษำในระดับปรญิญำเอกร่วมกับสภำกำรพยำบำลและที่ประชุมคณบดีสำขำพยำบำล

ศำสตร์ โดยพิธีรับเข้ำเป็นสำขำ ในวันที่ 15 มิถุนำยน 2556 โดย  President ของ STTI จำกประเทศ

สหรัฐอเมรกิำ 
 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช  ชูโต  อำจำรย์ประจ ำ

กลุ่มวิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ ได้รับ

รำงวัลชนะเลิศ The Best Practice ในหัวข้อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เรื่อง กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนและกำรวิจัยในช้ันเรียน ในกิจกรรม KM 

Day : Show & Share ประจ ำปี 2556 ซึ่งจัดโดยคณะเภสัช

ศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหำคม 2556 

ณ ห้องประชุมอำคำรคณะเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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10. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ  ต๊ะปินตา  อำจำรย์

ประจ ำกลุ่มวิชำกำรพยำบำลจิตเวช ได้รับรำงวัลพยำบำลจิต

เวชดีเด่น ด้ำนวิชำกำรพยำบำล ประจ ำปี 2556 จำกสมำคม

พยำบำลจิตเวชแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เข้ำรับโล่รำงวัลและ

ประกำศเกียรติคุณในกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2556 เรื่อง 

“กำรพยำบำลจิตเวชในสังคมพหุวัฒนธรรมของประชำคม

อำเซยีน” ระหว่ำงวันที่     4-6 กันยำยน 2556 ณ โรงแรมตะวันนำ กรุงเทพมหำนคร 
 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  ฟองแก้ว  อำจำรย์ประจ ำ

สำขำวิชำกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น

อำจำรย์ดีเด่น สำขำกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล ของคณะพยำบำล

ศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2556 

 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  เทียนสวัสดิ์  อำจำรย์ประจ ำ

สำขำวิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนำรีเวชวิทยำ ได้รับกำร

คัดเลือกให้เป็นอำจำรย์ดีเด่น สำขำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของ

คณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 

2556 

 

13. นายสมศักดิ์  ใหม่ศรี  นักกำรเงินและบัญชี สังกัดส ำนักงำน

คณะพยำบำลศำสตร์ ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นบุคลำกรดีเด่นสำย

ปฏิบัติกำร ของคณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2556 
 

14. นายสุรัตน์  สิงห์ทร  นักกำรเงินและบัญชี สังกัดส ำนักงำน

คณะพยำบำลศำสตร์ ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นบุคลำกรดีเด่นสำย

บรกิำรของคณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2556 
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 ในช่วงปีงบประมำณ 2556 มีอำจำรย์และบุคลำกรได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำง

วิชำกำร และต ำแหน่งช ำนำญกำรพเิศษ ดังต่อไปนี ้ 

 

 ศาสตราจารย ์

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วารุณ ี ฟองแกว้ ได้รับอนุมตัจิำกสภำ

มหำวิทยำลยั ใหด้ ำรงต ำแหนง่ศำสตรำจำรย์ ตำมประกำศ กพอ. และ

ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตร ีลงวนัที่ 22 กันยำยน 2556 และมีพระบรม

รำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ ใหด้ ำรงต ำแหนง่  ตัง้แต่ 1 พฤศจิกำยน 2554 

 

 รองศาสตราจารย์  

 1. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร  ค าผลศิริ  ได้รับอนมุัตจิำกสภำมหำวิทยำลัยในกำร

ประชุมคร้ังที่ 5/2556 เมื่อวนัที่ 15 มิถุนำยน 2556  ให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์   

โดยมีผลตั้งแต ่13 กรกฎำคม 2554 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชร ี วรกิจพูนผล ได้รับอนมุัติจำกสภำมหำวิทยำลยัในกำร

ประชุมคร้ังที่ 7/2556 เมือ่วันที่ 17 สงิหำคม 2556 ให้ด ำรงต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย ์ 

โดยมีผลตั้งแต ่1 สิงหำคม 2555 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
1. อาจารย์ธารีวรรณ  ไชยบุญเรอืง  ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลยัในกำรประชุม 

คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวนัที่ 16 มนีำคม 2556 ให้ด ำรงต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์โดยมีผล 

ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2555 

2. อาจารย์ ดร.จินดารัตน์  ชัยอาจ  ได้รับอนุมัติจำก สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม 

คร้ังที่ 5/2556 เมื่อวนัที่ 15 มถิุนำยน 2556 ใหด้ ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 

โดยมีผลตั้งแต ่7 มิถุนำยน 2554 

 

http://portal.nurse.cmu.ac.th/pralbum/2557/21-05-57-ร่วมยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ (รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง)/IMG_0153.jpg
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  ในส่วนของบุคลำกรสำยสนับสนุน มีผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งช ำนำญกำร

พิเศษ จ ำนวน  1 รำย ดังต่อไปนี ้ 

1. นางนงนุช  ไชยยศ ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่  14/2556          

เมื่อวันที ่4 กันยำยน 2556  ให้ด ำรงต ำแหน่งช ำนำญกำรพเิศษ โดยมีผลตั้งแต่ 16 ธันวำคม 2554 
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1.นางสาววรันธรณ์  จงรุ่งโรจน์สกุล  นักศึกษำระดับปริญญำเอก หลักสูตรนำนำชำติ คณะพยำบำล

ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้รับรำงวัล The Best Oral Presentation พร้อมเงินรำงวัล 6,000 บำท 

จำกกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย เรื่อง Participatory Development of a Program for Reducing Occupational 

Health Hazards in a Wood Furniture Industry in Northern 

Thailand ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ New Voices in Global 

Health Conference : The 1st International Conference on New 

Research in Global Health 2013  ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธำนี  ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2556 โดยมี

อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชวพรพรรณ  

จันทร์ประสิทธิ์ อ.ดร.ธำนี แก้วธรรมำนุกูล และ Associate Professor Dr.Thomas A Mackey, จำก School 

of Nursing, University of Texas Houston, USA 
 

2. นักศึกษาพยาบาลชั้นปงที่ 4 คณะพยำบำลศำสตร์ ในนำม

ของ “Green Nurses” ได้รับรำงวัลชนะเลิศผลงำนนวัตกรรม

ทำงกำรพยำบำล แบบบรรยำย (oral presentation) เรื่อง “Trash 

& Throw project: นวัตกรรมระบบเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรขยะ

บนถนนคนเดิน” ในงำนตลำดนัดเพื่อสุขภำพ เนื่องในโอกำสกำ้วสู่

ปีที่ 90   คณะพยำบำลศำสตร์ แมคคอรม์ิค มหำวิทยำลัยพำยัพ   

ในวันที่ 7 ธันวำคม 2555 ณ มหำวิทยำลัยพำยัพ 
 

3. นางสาวสิรินาฎ  ดชีัยรัมภ์  นักศึกษำช้ันปีที่ 4  ได้รับรำงวัลนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดีมำก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
 

4. นางสาวจริยา  ชุ่มลือ  นักศึกษำช้ันปีที่ 2  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ในกำรแข่งขันจักรยำนชิงแชมป์

แห่งประเทศไทย 

5. นางสาวจิตถนอม  สังขนันท์  นักศึกษำระดับปริญญำเอก  หลักสูตรนำนำชำติ  คณะพยำบำล

ศำสตร์   มหำวิทยำลั ย เชียงใหม่   ได้ รับรำงวัล  The Best Oral 

Presentation จำกกำรน ำเสนอ ผลกำรวิจัย เรื่อง Development of a 

Model for Prevention and Control of Catheter Associated Urinary 

Tract Infection in a Tertiary Cere Hospital ในกำรประชุมวิ ชำกำร

นำนำชำติ  “THE 2013 international Nursing Conference on Health, 

Healing, and Harmony : Nursing Values”  ร ะ ห ว่ ำ ง วั น ที่  1  – 3 

พฤษภำคม  2556 ณ โรงแรมออคดิรสีอรท์แอนด์สปำ จ.ภูเก็ต 
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6. นางสาวอรุโณทัย  สิงห์ตาแก้ว  รหัสประจ ำตัว 521210173 

ได้รับรำงวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่ำงสูงต่อแม่ จำกพระเจ้ำวรวงศ์

เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ ในงำนวันแม่

แห่งชำติ ประจ ำปี 2556 จัดโดยสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหำนคร   

ในวันที่ 12 สิงหำคม 2556 
 

 

7. นางสาวจิราพร  ยะสืบ  รหัสประจ ำตัว 531210028 ได้รับทุนกำรศึกษำ 

Best Practice in Adult Nursing ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  
 

8. นางสาวรุ่งทวิา  ปุ๊กใจอิ่น  รหัสประจ ำตัว 531210144 ได้รับทุนกำรศึกษำ 

Best Practice in Adult Nursing ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

 

11. นางสาวจิณห์นิภา  ไชยสอน  รหัสประจ ำตัว 551210024  ได้รับรำงวัลผลกำรศึกษำยอดเยี่ยมขั้น

วิทยำศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัยช้ันปีที่ 1  ของมูลนิธิ ศำสตรำจำรย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ  ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2556 

 

 




