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คํานํา 
 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   จัดทํารายงานประจําปฉบับนี้ เพื่อรายงาน   

ผลการดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร  โดยรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 

2552  ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552  ในการรายงานการ
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เจาหนาที่ รายงานผลการดําเนินงานของฝายตางๆ  และงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานในรอบป

ที่ผานมา 

 

 ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ทุกฝาย ที่ไดมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ   

และขอมูลการดําเนินงาน ดังปรากฏในเอกสารเลมนี้  ทั้งนี้ความสําเร็จโดยสมบูรณของภารกิจ

ตางๆ เกิดจากความรวมมือรวมใจปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการทํางานที่มีระบบอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ เพื่อนําพาคณะฯ ไปสูจุดมุงหมาย ดังวิสัยทัศน ที่วา “ป 2555 คณะพยาบาลศาสตร จะ

เปนสถาบันการศกึษาพยาบาลชั้นนําในระดับสากล มีการผลิตบัณฑิต การวิจัยที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเอง

ไดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   
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1. ชื�อคณะ คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
2. ที�ตั �ง  110  ถนนอนิทวโรรส   ตาํบลศรภีูม ิ   อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

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

 
3. ประวติัความเป็นมา 

โดยดํารขิองรัฐบาลเมื�อ พ.ศ. 2484  มนีโยบายให้มกีารจดัตั �งมหาวทิยาลยัส่วนภูมภิาค    
แต่ไดเ้กดิสงครามโลก ครั �งที� 2 ขึ�น การดําเนินงานจงึชะงกัลง   ต่อมาในปี พ.ศ. 2499  คณะรฐัมนตรมี ี
มตเิห็นชอบและอนุมตัิในหลกัการให้ตั �ง “โรงเรยีนแพทย์” ที�จงัหวดัเชยีงใหม่  ตามที�มหาวทิยาลยั
แพทยศาสตร ์และกระทรวงสาธารณสขุเสนอและใหจ้ดัตั �ง “โรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั”ขึ�น
พรอ้มกนั  

ต่อมาในปี พ.ศ.2502 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั �งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ใน
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ และให้โรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามยัเป็นแผนกวชิาด้านการ

พยาบาล เรยีกชื�อว่า “แผนกพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั” เริ�มตน้เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัร
ผูช้่วยพยาบาลในปี พ.ศ. 2503 หลกัสตูรอนุปรญิญาพยาบาลและอนามยัในปี พ.ศ. 2504 และหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรผดุงครรภ ์ในปี พ.ศ. 2507 

 

ในปี พ.ศ. 2508 เมื�อมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ได้รบัอนุมตัิ
จดัตั �งและเปิดสอนในระดบัอุดมศกึษา คณะแพทยศาสตร์

เชียงใหม่ได้ย้ายมาสงักดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แผนก
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามยั จงึมฐีานะเป็นแผนกวชิา
หนึ�งของคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ในปี 
พ.ศ. 2509  ไดเ้ริ�มเปิดสอนระดบัปรญิญาตรใีนหลกัสูตร

วทิยาศาสตรบณัฑติ (พยาบาล) ในปี พ.ศ. 2511 ไดป้รบัเปลี�ยนชื�อจากแผนกวชิา เป็นภาควชิาการ
พยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั และคณะกรรมการบรหิารสภาการศกึษาแห่งชาตมิมีตอินุมตัใิห้จดัตั �ง
เป็นคณะพยาบาลศาสตร ์ในสงักดัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เมื�อวนัที� 15 สงิหาคม พ.ศ. 2515 และมกีาร
แบง่สว่นราชการ ประกอบดว้ย 8 ภาควชิา และสาํนักงานเลขานุการ  

ในปี พ.ศ. ���� มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ได้ปรบัเปลี�ยนระบบการบรหิารมหาวทิยาลยัเป็น
มหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐั วนัที� � มนีาคม ���� และตามประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เรื�อง การ

แบง่สว่นงานในสว่นงานวชิาการและสว่นงานอื�น (ฉบบัที� �) วนัที� �� ธนัวาคม ���� ตามมตทิี�ประชุม 
สภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในคราวประชุมครั �งที� ��/���� เมื�อวนัที� �� ธนัวาคม ���� มมีตเิหน็ชอบ
โครงสรา้งการแบง่หน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร ์ประกอบดว้ย �. สํานักงานคณะฯ �. สาํนักวชิา
พยาบาลศาสตร ์�. ศูนยค์วามเป็นเลศิทางการพยาบาล และ �. ศูนยบ์รกิารพยาบาล 
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4. ปรชัญา  ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค ์  

ปัจจุบนัคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการดําเนินการต่างๆ ตามปรชัญา ปณิธาน วสิยัทัศน์   
พนัธกจิและวตัถุประสงค ์ดงันี� 

 

4.1  ปรชัญาของคณะพยาบาลศาสตร ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เชื�อว่าการศกึษาพยาบาลเป็นการพฒันา
บุคลากรทางการพยาบาลให้มศีักยภาพ มคีวามรบัผิดชอบ เป็นผู้นํา มคีุณธรรมและจรยิธรรมเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นสขุภาพของบคุคล ครอบครวั และชุมชน ที�มกีารเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา 
การจดัการศกึษาจงึต้องมหีลายระดบัโดยมุ่งเน้นในการพฒันาตนเอง ทําการวจิยั บรกิารวชิาการแก่
สงัคมและสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม รวมทั �งเป็นแบบอย่างที�ดใีนวชิาชพี ทั �งนี�ตอ้งจดัให้มบีรรยากาศทาง
วชิาการที�ด ี มคีวามร่วมมอืในการทํางานโดยการปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื�อง ใหค้ณะ
พยาบาลศาสตรเ์ป็นศูนยร์วมและความเป็นเลศิทางวชิาการ 

 

4.2   ปณิธาน  

คณ ะพ ยาบาลศาสต ร์ ยึดถือปณิ ธานตามของมหาวิทยาลัย เชีย งใหม่  ที� ว่ า 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกในส่วนภูมภิาคจดัตั �งขึ�นตามนโยบายของรฐัและ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวชิาการและวชิาชพีชั �นสูง เพื�ออํานวย
ประโยชน์แก่ท้องถิ�นและประเทศชาตโิดยสว่นรวม มหาวทิยาลยัแห่งนี�เป็นแหล่งสะสม คน้คว้า วจิยั 
และถ่ายทอดความรู้ตามหลกัแห่งเสรภีาพทางวชิาการ โดยยดึมั �นในสจัธรรมและคณุธรรม เพื�อความ

เป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ พงึฝักใฝ่ในการฝึกฝนตนเป็นผู้รู ้จรงิ คดิเป็น ปฏิบตัิได้ สามารถครองตน   
ครองคน และครองงานดว้ยมโนธรรม และจติสาํนึกต่อสงัคม 

 

4.3 วิสยัทศัน์ 

“ปี ����  คณะพยาบาลศาสตร ์จะเป็นสถาบนัการศกึษาพยาบาลชั �นนําในระดบัสากล  

มกีารผลติบณัฑติ การวจิยัที�มคีณุภาพ พึ�งพาตนเองตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 
 

4.4  พนัธกิจของคณะพยาบาลศาสตร ์

คณะพยาบาลศาสตร ์จะดําเนนิงานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ดงันี� 
1) จดัการศกึษาพยาบาลโดยมุ่งเน้นความเป็นสถาบนัการศกึษาพยาบาลชั �นนําตาม 

มาตรฐานสากล 
2) ผลติผลงานวจิยัที�มคีณุภาพทั �งระดบัพื�นฐานและประยุกต ์เพื�อนําไปสู่การพฒันาองค์

ความรูแ้ละแกไ้ขปัญหาสขุภาพ ทั �งในระดบัทอ้งถิ�นและประเทศ 
3) ใหบ้รกิารวชิาการที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและการมสีว่นร่วมของชุมชน 

4) ทํานุบาํรุงศลิปวฒันธรรม ศาสนา เพื�อรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น อนุรกัษ์
และพฒันาสิ�งแวดลอ้มเพื�อความยั �งยนือย่างสมดุล 
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4.5   วตัถปุระสงค ์

1) ผลิตบัณฑิตที�ม ีความรู้ ความสามารถใน
ระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ใน สังคมได้อย่างมี
ความสขุ 

2) ผลติผลงานวจิยัให้มคีุณภาพในระดบัสากล 
สอดคลอ้งกบัปัญหาของสงัคมและ ประเทศชาต ิและสามารถนํา
ผลงานวจิยัไปใชพ้ฒันาการเรยีนการสอนและการ พฒันาชุมชน 

3) ให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมทั �งชุมชนและใน
ระดบัสากล โดยการผสมผสานภารกจิด้านการจดัการเรยีนการ
สอนและการวจิยั 

4) เป็นสถาบนัการศึกษาพยาบาลชั �นนําตาม
มาตรฐานสากล 

5) มรีะบบการบรหิารงานที�ทันสมยั คล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนําเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการ
บรหิารจดัการ 

6) ส่งเสริมร่วมมอืในภารกิจทุกด้านกับสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ทั �งในระดับ 
ประเทศ และต่างประเทศ 

7) พฒันาศกัยภาพและคณุภาพชวีติของบคุลากร 
8) จดัหาทรพัยากรและรายได้มาสนับสนุนการบรหิารจดัการงานในทุกด้านอย่าง 

เหมาะสมเพยีงพอและสามารถพึ�งพาตนเองไดต้ามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
9) อนุรกัษ ์สง่เสรมิศลิปวฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิ�นและสิ�งแวดลอ้ม 
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5. โครงสร้างองคก์ร 

 

แผนภมิู 1 โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์  
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แผนภมิู � โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร ์

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
 

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายวชิาการปรญิญาตร ี
 
ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายบณัฑติศกึษา 
 

รองคณบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์ 
 

ผูช้่วยคณบดฝ่ีายพฒันาคุณภาพนักศกึษาและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ์ 
 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารงานบุคคล ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายวจิยั 

ผูช้่วยคณบดฝ่ีายประกนัคุณภาพการศกึษาและกจิการพเิศษ 

หวัหน้าสาํนกังาน 

คณะพยาบาลศาสตร ์

รองคณบดฝ่ีายแผนและบรกิารวชิาการ
 

หวัหน้าสาํนกัวชิา 

พยาบาลศาสตร ์

ผูอ้ํานวยการศนูย์ความ 

เป็นเลศิทางการพยาบาล 

ผูอ้ํานวยการศนูย์ 

บรกิารพยาบาล 

คณะกรรมการอาํนวยการประจาํคณะฯ 

คณะกรรมการบรหิาร 

ประจําคณะฯ 
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 ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร ์
 

 
รศ. ดร. ธนารกัษ์ สุวรรณประพิศ 

คณบดี 
 

   
รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวสัดิ�  

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 

 

ผศ. ดร. กนกพร สุคาํวงั 

รองคณบดฝ่ีายแผนและบรกิารวชิาการ 

และรกัษาการผูอ้ํานวยการศนูย์บรกิาร

พยาบาล 
 

ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อคัคะเดชอนันต์ 

รองคณบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์ และ

รกัษาการผูอ้ํานวยการศนูย์ความเป็น

เลศิทางการพยาบาล 

   
ผศ. ดร.อจัฉราพร ศรีภษูณาพรรณ 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารงานบุคคล   

รศ. พนัทว ีเชื�อขาว 

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายวชิาการปรญิญาตร ี
 

รศ. ดร. ทิพาพร วงศห์งษ์กลุ 

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายบณัฑติศกึษา 

   
ผศ. สุธาทิพย ์อปุลาบติั 

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายพฒันาคุณภาพ
นกัศกึษาและศษิย์เกา่สมัพนัธ์ 

ผศ. ดร. ยุวยงค ์จนัทรวิจิตร 

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายวจิยั 

ผศ. ดร. โรจนี จินตนาวฒัน์ 

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายประกนัคณุภาพ
การศกึษาและกจิการพเิศษ 

 

   
รศ. ดร. ภทัราภรณ์ ทุ่งปันคาํ 

หวัหน้าสาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร ์

ผศ. ดร. ทวีลกัษณ์ วรรณฤทธิ�  

รองหวัหน้าสาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร ์

นางกมลชนก กาวิล 

รกัษาการเลขานุการสํานกังานคณะ 
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6.  ข้อมลูสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร ์ 

 

6.1  หลกัสูตร  

ปีการศกึษา ����คณะพยาบาลศาสตร ์มหีลกัสตูรที�เปิดสอนรวมทั �งสิ�น 17 หลกัสตูร ดงันี� 
 
ตารางที� � จาํนวนหลกัสูตรของคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ระดบั รวม 
ประเภทหลกัสูตร (จาํนวน) 

ปกติ พิเศษ นานาชาติ 

ประกาศนียบตัร 1 1 - - 

ปรญิญาตร ี 3 2 - 1 

ปรญิญาโท 11 10 (4) 1 

ปรญิญาเอก 2 1 - 1 

รวม 17 14 (4) 3 

 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี� 
 1. ระดบัตํ�ากว่าปริญญาตรี  

1.1  หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูช้่วยพยาบาล  
 2. ระดบัปริญญาตรี  

2.1  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 4 ปี) 
2.2  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
�.�  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรต่อเนื�อง � ปี) (ปิดหลกัสตูรในปี
การศกึษา ���� และอยูร่ะหว่างการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั) 

 
 3.  ระดบัปริญญาโท 

3.1   หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 11 หลกัสตูร 10 สาขาวชิา �� แผน ไดแ้ก ่
3.1.1  สาขาวชิาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์แผน ก และแผน ข ภาคปกต ิ 
3.1.2  สาขาวชิาการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช แผน ก ภาคปกต ิและ

แผน ข ภาคพเิศษ 
3.1.3  สาขาวชิาการบรหิารการพยาบาล หลกัสตูรปกต ิแผน ก แผน ข ภาค

ปกต ิ แผน ข ภาคพเิศษ และหลกัสตูรนานาชาต ิ(แผน ข ภาคพเิศษ งดรบันักศกึษาใหมใ่นปีการศกึษา 
2551) 

3.1.4  สาขาวชิาการพยาบาลดา้นการควบคมุการตดิเชื�อ แผน ก ภาคปกต ิ
3.1.5  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกต ิและแผน ข 

ภาคพเิศษ (หลกัสตูรแผน ข ภาคพเิศษ งดรบันักศกึษาใหม ่ในปีการศกึษา ����) 



 8

3.1.6  สาขาวชิาการพยาบาลผูส้งูอายุ แผน ก แผน ข ภาคปกต ิและ   
แผน ข ภาคพเิศษ 

3.1.7  สาขาวชิาการพยาบาลชุมชน แผน ก ภาคปกต ิและแผน ข ภาคพเิศษ 
(หลกัสตูร แผน ข ภาคพเิศษ งดรบันักศกึษาใหม ่ในปีการศกึษา ����) 

3.1.8  สาขาวชิาการผดุงครรภข์ั �นสงู แผน ก และแผน ข ภาคปกต ิ
3.1.9  สาขาวชิาการพยาบาลอาชวีอนามยั แผน ก ภาคปกต ิ

3.1.10 สาขาวชิาการพยาบาลสตร ีแผน ก ภาคปกต ิ(งดรบันักศกึษาใหม่
ตั �งแตปี่การศกึษา ����) 

 
 4.  ระดบัปริญญาเอก 

4.1   หลกัสตูรพยาบาลศาสตรดุษฎบีณัฑติ  
4.1.1  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑติ (หลกัสตูรปกต)ิ  

4.1.2    หลกัสตูรพยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑติ  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
 

นอกจากนี�  คณะฯ ยังได้จดัการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม จํานวน � 
หลกัสตูร คอื 

1. หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลกัสูตร
สาขาวชิาร่วม) จดัการเรยีนการสอนร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสชั
ศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ และบณัฑติ
วทิยาลยั 

2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ (หลกัสูตร
สาขาวิชาร่วม หลกัสูตรนานาชาติ) จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ และบณัฑติวทิยาลยั 
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พฒันาการของหลกัสูตร ที�คณะพยาบาลศาสตรเ์ปิดสอนตั �งแต่เร ิ�มดําเนินการจนถงึปัจจบุนั 

มรีายละเอยีดดงัตารางที� � 
 
ตารางที� � พฒันาการของหลกัสูตรที�เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 
หลกัสูตร 

หมายเหตุ 
ตํ�ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2503 ประกาศนียบตัร 
ผูช้่วยพยาบาล 

    

2504 อนุปรญิญาพยาบาล
และอนามยั 

   ปิดหลกัสูตร พ.ศ. 
2519 

2507 ประกาศนียบตัร 
ผดุงครรภ ์

   ปิดหลกัสูตร พ.ศ. 
2521 

2509  วท.บ. (พยาบาล)  
 

  

2514  วท.บ. (พยาบาล  
ต่อเนื�อง 2 ปี) 

  ปิดหลกัสูตร พ.ศ. 
2522 

2518  วท.บ. (พยาบาล
และผดุงครรภ์) 

  ปรบัปรุงจาก   
หลกัสูตร วท.บ. 

(พยาบาล) 

2522  วท.บ.                    

(การพยาบาล    
สาธารณสุขต่อเนื�อง 

2 ปี) 

  ปิดหลกัสูตร พ.ศ. 

2540 

2529   วท.ม. (พยาบาลศาสตร)์   

2532  พยาบาลศาสตร
บณัฑติ (พย.บ.)* 

พย.ม. (อายรุศาสตร์
และศลัยศาสตร์)** 

 *   ปรบัปรุงจาก 
หลกัสูตร วท.บ. 

(พยาบาลและ       
ผดุงครรภ์)  

     ** เปลี�ยนชื�อจาก
หลกัสูตร วท.ม. 

(พยาบาลศาสตร)์ 
(ปัจจบุนังดรบั

นกัศกึษาแลว้) 

2533   พย.ม. (การบรหิารการ

พยาบาล แผน ก) 

  

   พย.ม. (การพยาบาลแม่

และเดก็ แผน ก)* 

 * ปิดหลกัสูตร พศ. 

2547 

   พย.ม. (สุขภาพจติและ

การพยาบาลจติเวช   
แผน ก) 
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พ.ศ. 
หลกัสูตร 

หมายเหตุ 
ตํ�ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2535  พย.บ. (ต่อเนื�อง   
2 ปี)* 

พย.ม. (การพยาบาล
ดา้นการควบคุมการ  
ตดิเชื�อ แผน ก) 

 *ปิดหลกัสูตรตั �งแต่  
ปีการศกึษา ���� 

2537   โครงการ POHNED 

สําหรบันกัศกึษาจนี       
2  สาขาวชิา คอื 
1) พย.ม. (การพยาบาล

อายรุศาสตรแ์ละ
ศลัยศาสตร์)  

2) พย.ม. (การพยาบาล
แม่และเดก็) 

 โครงการมรีะยะเวลา   

5 ปี สิ�นสุดเมื�อ
พฤษภาคม 2543      
มผีูส้ําเรจ็การศกึษา

ทั �งสิ�น 84 คน 

2539   พย.ม.(การพยาบาล 
ผูสู้งอาย ุแผน ก) 

  

2540  พย.บ. (ต่อเนื�อง    
1 ปี)* 

พย.ม. (การบรหิารการ
พยาบาล แผน ข       

ภาคพเิศษ)  

พย.ด. แบบ2(2) *ปิดหลกัสูตรตั �งแต่  
ปีการศกึษา ���� 

   พย.ม. (การพยาบาล

สตร ี แผน ก) ** 

 ** งดรบันกัศกึษา

ตั �งแต่ปีการศกึษา 
2548 

2541   พย.ม. (การพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์แผน ก) 

 
 

 

2542    พย.ด.  แบบ 1 (1) 

           แบบ 1 (2) 
           แบบ � (�) 

          แบบ 2 (2) 
(หลกัสูตรปกตแิละ

หลกัสูตรนานาชาต ิ
และร่วมสถาบนั) 

 

2543   พย.ม. (สุขภาพจติและ
การพยาบาลจติเวช   

แผน ข ภาคพเิศษ) 

  

2544   พย.ม. (การพยาบาล  

ผูใ้หญ่ แผน ก และ  
แผน ข)* 

 * ปรบัปรุงหลกัสูตร

และเปลี�ยนชื�อจาก 
พย.ม (อายรุศาสตร์

และศลัยศาสตร์) 
2545   พย.ม. (การพยาบาล 

อาชวีอนามยั แผน ก) 

  

2546  พย.บ. * 

(นานาชาต)ิ 

พย.ม. (การบรหิาร 

การพยาบาล แผน ก) 
(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

 * ปรบัปรุงเหลกัสูตร 
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พ.ศ. 
หลกัสูตร 

หมายเหตุ 
ตํ�ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

  

2548   พย.ม. (การบรหิารการ

พยาบาล) 
 
พย.ม. (การพยาบาล 

กุมารเวชศาสตร)์ 
 

พย.ม. (การพยาบาลดา้น
การควบคุมการตดิเชื�อ) 

 
พย.ม. (การพยาบาล

ผูสู้งอาย)ุ 
 

พย.ม. (การพยาบาล
ชุมชน) 

 
พย.ม. (การพยาบาล

สุขภาพจติและจติเวช)* 
 

 ปรบัปรุงหลกัสูตร

ตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรของ สกอ. 
พ.ศ. ���� และ ตาม

เกณฑส์ภาการ
พยาบาล โดย

ปรบัปรุงหลกัสูตร  
ใหม้ที ั �งแผน ก และ

แผน ข ทุกหลกัสูตร 
 

 
 

 
 

 
* ปรบัปรุงหลกัสูตร

และเปลี�ยนชื�อเป็น 
พย.ม (การพยาบาล

สุขภาพจติและ     
จติเวช) 

2549   พย.ม. (การผดุงครรภ์     
ข ั �นสูง แผน ก และ     

แผน ข)  
 

 

พย.ด.       
(พยาบาลศาสตร)์* 

 - หลกัสูตรปกติ 
 - หลกัสูตรนานาชาติ 

* ปรบัปรุงหลกัสูตร
ตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตรของ สกอ. 
พ.ศ. ���� และ แยก 

การบรหิารจดัการ
ระหว่างหลกัสูตรปกต ิ
และหลกัสูตร

นานาชาตอิอกจาก
กนั ม ี� แบบ คอื 

แบบ �.�, �.�, �.� 
และ �.� 

2550   พย.ม. (การพยาบาล
ผูใ้หญ่ แผน ก และ     

แผน ข) * 
 

พย.ม. (การพยาบาล       
อาชวีอนามยั แผน ก และ 

แผน ข) * 

 * ปรบัปรุงหลกัสูตรตาม
เกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตรของ สกอ. 
พ.ศ. ���� 
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พ.ศ. 
หลกัสูตร 

หมายเหตุ 
ตํ�ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2551 ประกาศนียบตัร
ผูช้่วยพยาบาล * 

 
 

พย.ม. (การพยาบาล
ผูสู้งอาย ุแผน ข ภาค
พเิศษ)  

 * ปรบัปรุงหลกัสูตร
ตามเกณฑข์องสภา
การพยาบาล 

2552 

 

 

 

 พย.บ. * พย.ม. (การบรหิารการ

พยาบาล หลกัสูตร
นานาชาต)ิ ** 
 

พย.ม. (การพยาบาล
ชุมชน แผน ก และแผน 

ข ภาคพเิศษ) ** 

 * ปรบัปรุงหลกัสูตร 

ตามเกณฑข์องสภา
การพยาบาล 
 

** ปรบัปรุงหลกัสูตร
ตามเกณฑข์องสภา

การพยาบาล 

 
นอกจากนี�เมื�อสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ได้อนุมตัใิหร้บัสถาบนัการศกึษาพยาบาลใน

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ เขา้เป็นสถาบนัสมทบของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
จาํนวน � แห่ง คอื 

 
1) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง ในคราวประชุมสามญัครั �งที� 6/2539  

เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2539   
2) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี พะเยา  ในคราวประชุมสามญัครั �งที� 1/2540       

เมื�อวนัที� 29 มนีาคม 2540   
3) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีเชยีงใหม ่ ในคราวประชุมสามญัครั �งที� 1/2549    

เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2549  
 
โดยมคีณะกรรมการประจําสถาบนัสมทบและคณะอนุกรรมการประจําสถาบนัสมทบ ทํา

หน้าที�พจิารณากําหนด ควบคมุ กํากบัดูแล มาตรฐานการศกึษาของสถาบนัสมทบ โดยยดึถอืปณธิาน 
นโยบาย ข้อบงัคบั และระเบยีบที�เกี�ยวข้องของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่     
เป็นหลกั 

 
คณะพยาบาลศาสตร ์ จงึเป็นหน่วยงานหลกัใน

การพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านวิชาการให้แก่สถาบัน
สมทบทั �ง 3 แห่ง ตลอดจนเป็นหน่วยงานซึ�งทําหน้าที�
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ในการจดับรกิารด้านต่างๆ ให้แก่นักศกึษาของสถาบนัสมทบ
ตั �งแต่เร ิ�มรบัเขา้จนสาํเรจ็การศกึษา  
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6.2  นักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ รบันักศกึษาใหมทุ่กระดบั จํานวนทั �งส ิ�น 
401 คน  โดยมรีายละเอยีด ดงัตารางที� 3  

 
ตารางที� 3 จาํนวนใหม่นักศึกษาปีการศึกษา ���1 

หลกัสูตร นักศึกษาใหม่ 

พยาบาลศาสตรบณัฑติ  (หลกัสตูร � ปี) 195 

พยาบาลศาสตรบณัฑติ  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 34 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  (แผน ก และ แผน ข ภาคปกต)ิ 93 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 7 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  (แผน ข ภาคพเิศษ) 60 

พยาบาลศาสตรดุษฏบีณัฑติ  (หลกัสตูรปกต)ิ 11 

พยาบาลศาสตรดุษฏบีณัฑติ  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 1 

รวม 401 

 
ปีการศกึษา ���1 มผีู้สาํเรจ็การศกึษารวมทั �งส ิ�น �20 คน  เป็นผู้สาํเรจ็การศกึษาจาก

หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี137 คน  และหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา �83 คน แยกเป็นระดบัปรญิญา
โทของคณะฯ �77 คน  ของบณัฑติศกึษาสถาน 1 คน  และระดบัปรญิญาเอก 5  คน 
 

ตารางที� � จาํนวนนักศึกษาทั �งหมด จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบั ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปรญิญาตร ี 736 - 736 

ปรญิญาโท 341 265 606 

ปรญิญาเอก 84 - 84 

รวม 1161 165 1426 

 
ตารางที� � จาํนวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบั ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปรญิญาตร ี 356.97 - 356.97 

ปรญิญาโท 194.79 88.97 283.75 

ปรญิญาเอก 13.96 - 13.96 

รวม 565.72 88.97 654.68 
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6.3  บคุลากร      

ปีงบประมาณ ���2 มบีคุลากรที�ปฏบิตังิานจาํนวนรวมทั �งสิ�น 293 คน  ดงัตอ่ไปนี� 
 

ตารางที� 6 แสดงโครงสร้างกาํลงัคน – จาํนวนบคุลากรแบง่ตามสายงาน 

สงักดั 

สายงาน 

รวม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั 

ลจ. 

ปจ. 

ลจ.

ชค. 

พิเศษ 

องคก์ร 

ใน 

กาํกบั 

เดิม 

สาย 

ก. 

สาย 

ข. 

สาย 

ค. 

วิชา 

การ 

ปฏิบติั 

การ 

พ. 

ส่วน 

งาน 

สาํนกังานคณะพยาบาลศาตร ์ - 11 12 1 24 47 39 1 - 135 

สาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร์ 98 - - 50 - - - - - 148 

ศนูย์บรกิารพยาบาล - - - - - - - - 10 10 

ศนูย์ความเป็นเลศิทางการ

พยาบาล 

- - - - - - - - - - 

รวมทั �งหมด 98 11 12 51 24 47 39 1 10 293 

 
 

แผนภมิูที� 3  แสดงสดัส่วนบคุลากรตามสายงาน 

 

 
 

 
 
 
 

ปฏบิตัิการ

8.19 %

ลจ.ปจ.

13 .31 %

วชิาการ

17 .41 %

สาย ค.

4 .10 %

สาย ข .

3.75 %

พ.สว่นงาน

16 .04 %

ลจ .ชค.พเิศษ

0.34 %

องคก์รในกาํกบัเดมิ

3.41 % สาย ก.

33 .45 %
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ในระหว่างปีงบประมาณ 2552 คณะพยาบาลศาสตร์  มอีาจารย์ทั �งส ิ�นรวม 149 คน (อยู่
ระหว่างลาศกึษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 20 คน)   อาจารย์มคีุณวุฒกิารศกึษาระดบั
ปรญิญาเอก จํานวน 66 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 83 คน (ในจํานวนนี�กําลงัศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 20 คน) คิดเป็นสัดส่วนคุณวุฒิ (เอก : โท : ตรี) เท่ากับ 44.3 : 55.7 : 0  
รายละเอยีดดงัตารางที� � 

 

ตารางที� 7 แสดงจาํนวนอาจารยป์ระจาํจาํแนกตามวฒิุการศึกษา 

สงักดั 
ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สาํนักงานคณะพยาบาลศาตร ์ 1 100   1 100 

สาํนักวชิาพยาบาลศาสตร ์ 65 44.30 83 55.70 148 100 

ศูนยบ์รกิารพยาบาล - - - - - - 

ศูนยค์วามเป็นเลศิทางการพยาบาล - - - - - - 

รวมทั �งหมด 65 44.30 83 55.70 149 100 

 

สาํหรบัคณุวุฒขิองบคุลากรสายสนับสนุนทุกประเภท จาํนวน ��� คนมคีณุวฒุกิารศกึษา
ระดบัปรญิญาโท จาํนวน �� คน ปรญิญาตร ี60 คน ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี�� คน คดิเป็นสดัสว่นคณุวุฒ ิ
(โท : ตร ี: ตํ�ากว่าปรญิญาตร)ี เท่ากบั ��.�� : 41.67 : 43.05 

 

 

แผนภมิูที� 4  แสดงสดัส่วนอาจารยจ์าํแนกตามวฒิุการศึกษา 

 
 

 

ปรญิญาโท 
55.70% 

ปรญิญาเอก  
44.30% 
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ในระหว่างปีงบประมาณ ���� ดา้นการดํารงตําแหน่งทางวชิาการของคณะฯ มศีาสตราจารย ์
จํานวน 2 คน  รองศาสตราจารย ์จํานวน �� คน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จํานวน 51 คน และอาจารย ์ 
จาํนวน 55  คน  คดิเป็นสดัส่วนตําแหน่งทางวชิาการ  (ศ. : รศ. : ผศ. : อ.) เท่ากบั 1.34 : 27.52 : 
34.23 : 36.91   

 

ตารางที� 8 แสดงจาํนวนอาจารยป์ระจาํจาํแนกตาํแหน่งทางวิชาการ 

ภาควิชา 

ศาสตราจารย ์ รอง

ศาสตราจารย ์

ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

อาจารย ์ รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สาํนักงานคณะพยาบาลศาตร ์ 1 100 - - - - - - 1 100 

สาํนักวชิาพยาบาลศาสตร ์ 1 0.68 41 27.70 51 34.46 55 37.16 148 100 

ศูนยบ์รกิารพยาบาล - - - - - - - - - - 

ศูนยค์วามเป็นเลศิทางการ

พยาบาล 

- - - - - - - - - - 

รวม 2 1.34 41 27.52 51 34.23 55 36.91 149 100 

 
 

แผนภมิูที� 5 แสดงจาํนวนอาจารยป์ระจาํจาํแนกตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 
 
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์

34 .23 %

รองศาสตราจารย์ 

27 .52 %

ศาสตราจารย์

1 .34 % 
อาจารย์

36 .91% 
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6.4   อาคารสถานที�   

คณะพยาบาลศาสตรม์พี ื�นที�อยู่ในความดูแลรบัผดิชอบประมาณ  24  ไร่  แบ่งเป็น 2 
สว่น คอื ในบรเิวณมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตสวนดอก  จาํนวนประมาณ  12 ไร่ และพื�นที� ต. แม่สา  
อ. แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่ จาํนวน 2 แปลง พื�นที�ประมาณ 12 ไร่ มอีาคารอยู่ในความดูแลดงัต่อไปนี� 

 
บริเวณมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(1) อาคาร  1  คณะพยาบาลศาสตร ์  6 ชั �น  พื�นที�ประมาณ 6,200 ตารางเมตร 
(2) อาคาร  2  คณะพยาบาลศาสตร ์  5 ชั �น  พื�นที�ประมาณ 4,800 ตารางเมตร 

(3) อาคาร  3  คณะพยาบาลศาสตร ์  5 ชั �น    พื�นที�ประมาณ 1,950 ตารางเมตร 
(4) อาคาร  4  คณะพยาบาลศาสตร ์  5 ชั �น    พื�นที�ประมาณ    4,967  ตารางเมตร       
(5) อาคารเรยีนรวมคณะพยาบาลศาสตร-์   พื�นที�ประมาณ 3,200 ตารางเมตร 
 เทคนิคการแพทย ์5 ชั �น  (เฉพาะชั �น 1, 2, 4 และ 5 ) 
(6) อาคารหอพกันักศกึษาพยาบาล  1         4 ชั �น   พื�นที�ประมาณ 6,600 ตารางเมตร 
(7) อาคารหอพกัในกํากบั 2 (หอพยาบาล)   7 ชั �น   พื�นที�ประมาณ 7,630 ตารางเมตร 
(8) อาคารหอพกัพยาบาล 2 (แฟลตอาจารย)์ 2 ชั �น   พื�นที�ประมาณ 1,200 ตารางเมตร 
(9) อาคารหอพกัพยาบาล 3 (หอพกัอาจารย)์ 3 ชั �น   พื�นที�ประมาณ 2,800 ตารางเมตร 
(10) อาคารหอพกัพยาบาล 6 (หอพกัอาจารย)์ 4 ชั �น  พื�นที�ประมาณ 1,600 ตารางเมตร 

 

บริเวณ ต. แม่สา อ.แม่ริม  จ. เชียงใหม่ 

(1) อาคารปฏบิตักิาร คณะพยาบาลศาสตร ์   2 ชั �น   พื�นที�ประมาณ         2,100  ตารางเมตรใช้

เป็นศูนยพ์ฒันาศกัยภาพสปาเพื�อสขุภาพ  คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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6.5  งบประมาณ  

ปีงบประมาณ ���2 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) คณะพยาบาลศาสตร ์
ไดร้บังบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากงบประมาณแผ่นดนิ  จาํนวน  89,972,900.- บาท  และ
งบประมาณเงนิรายไดค้ณะฯ (ไม่รวมงบประมาณจากศูนย์บรกิารพยาบาล) จํานวน 47,000,000.- 
บาท  

รายจ่ายจรงิในปีงบประมาณ 2552 มทีั �งส ิ�น 135,956,842.98 บาท โดยเบกิจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 105,728,300.87 และงบประมาณเงินรายได้  ���2 จํานวน 
30,228,542.11 บาท  โดยคณะพยาบาลศาสตร ์มรีายละเอยีดรายจ่ายจาํแนกตามภารกจิและหมวด
รายจา่ย ดงัตารางที� 9 และ 10 

 
ตารางที� 9 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณจาํแนกตามภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร ์

ภารกิจของคณะฯ 

จาํนวนรายจ่ายแยกตามแหล่ง

งบประมาณ รวมรายจ่าย 
คิดเป็น

ร้อยละ 
งบแผน่ดิน งบเงินรายได้ 

1. ภารกจิดา้นการจดัการเรยีนการสอน 80,328,333.64 7,357,899.25 87,686,232.89 64.50 

2. ภารกจิดา้นการบรหิาร 18,770,280.43 10,792,120.36 29,562,400.79 21.74 

3. ภารกจิดา้นการพฒันานักศกึษา 106,230.00 1,700,154.33 1,806,384.33 1.33 

4. ภารกจิดา้นการสนบัสนุนวชิาการ 1,872,818.00 4,825,835.30 6,698,653.30 4.93 

5. ภารกจิดา้นการวจิยั 2,598,608.80 2,322,777.00 4,921,385.80 3.62 

6. ภารกจิดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 2,052,030.00 223,201.00 2,275,231.00 1.67 

7. ภารกจิดา้นการทํานุบาํรงุฯ - 360,827.00 360,827.00 0.27 

8. ภารกจิดา้นการพฒันาบคุลากร - 2,645,727.87 2,645,727.87 1.95 

รวมทั �งสิ�น 105,728,300.87 30,228,542.11 135,956,842.98 100.00 

 
แผนภมิูที� 6 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณจาํแนกตามภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร ์

 

 

1. 33%1. 95%

64 . 50% 

21 .74%

4.93% 0. 27%

3.62 % 

1.67 % 

1. ภารกจิดา้นการจัดการเรยีนการสอน

2. ภารกจิดา้นการบรหิาร

3. ภารกจิดา้นการพัฒนานักศกึษา

4. ภารกจิดา้นการสนับสนุนวชิาการ

5. ภารกจิดา้นการวจิัย

6. ภารกจิดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

7. ภารกจิดา้นการทํานุบํารุงฯ

8. ภารกจิดา้นการพัฒนาบุคลากร
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ตารางที� 10 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2551 จาํแนกตามหมวดรายจ่าย 

ภารกิจของคณะฯ 

จาํนวนรายจ่ายแยกตามแหล่ง

งบประมาณ รวมรายจ่าย 
คิดเป็น

ร้อยละ 
งบแผน่ดิน งบเงินรายได้ 

1. เงนิเดอืนและคา่จา้งประจํา/คา่จา้งชั �วคราว 66,069,729.30 5,766,682.00 71,836,411.30 52.84 

2. คา่ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุและ  

   คา่สาธารณูปโภค 

6,953,765.52 6,370,766.39 13,324,531.91 9.80 

3. เงนิอุดหนุน 30,976,206.05 14,290,110.22 45,266,316.27 33.29 

4. คา่ครภุณัฑ ์ 1,728,600.00 382,614.50 2,111,214.50 1.55 

5. คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง - 78,369.00 78,369.00 0.06 

6. รายจ่ายอื�น - 3,340,0000.00 3,340,000.00 2.46 

รวมทั �งสิ�น 105,728,300.87 60,288,542.11 135,956,842.98 100.00 

 

 

แผนภมิูที� 7  การใช้จ่ายงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2551 จาํแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

2 .46 %0 .06 %

1.55 %

33 .29 %

9 .80 %
52 .84 %

1. เงนิเดอืนและคา่จา้งประจํา 
คา่จา้งชั �วคราว

2. คา่ตอบแทน ใชส้อย
วสัดแุละคา่สาธารณูปโภค 

3. เงนิอุดหนุน

4. คา่ครุภณัฑ์

5. คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

6. รายจ่ายอื�น
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6.6  งานวิจยั 

ในปีงบประมาณ 2552 คณะพยาบาลศาสตร ์ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุน
งานวจิยั  จาก 4 แหลง่ทุน คอื  

1)  งบประมาณเงนิแผ่นดนิ จาํนวน 5 โครงการ จาํนวนเงนิ 2,510,200 บาท  
2)  งบประมาณเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั (ทุนนักวจิยัรุ่นใหม)่  จาํนวน � โครงการ    

จาํนวนเงนิ ���,��� บาท  งบประมาณเงนิรายไดค้ณะพยาบาลศาสตร ์ จาํนวน 30 โครงการ    
จาํนวนเงนิ 1,253,105 บาท    

3)  งบประมาณจากแหลง่ทุนภายนอก จาํนวน 27 โครงการ จาํนวนเงนิ 9,883,525 บาท  
 
คณะพยาบาลศาสตร ์ไดส้นับสนุนงบประมาณในการจดักจิกรรม/โครงการเพื�อการพฒันา

และส่งเสรมิการทําวจิยั  การตพีมิพเ์ผยแพร่ การนําเสนอผลงานวจิยั เป็นจาํนวน 289,503 บาท  โดย
ปีงบประมาณ ���2 มผีลสมัฤทธิ �ดา้นการวจิยั ดงันี�  

 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั มจีํานวน 29 เรื�อง แยกเป็นระดับชาติ 25 เรื�อง  
ระดบันานาชาต ิ4 เรื�อง 

 การนําเสนอผลงานวิจยั มจีํานวน 11 เรื�อง  แยกเป็นระดับชาติ 2 เรื�อง  ระดับ
นานาชาต ิ9 เรื�อง 

 การจดักจิกรรม/โครงการดา้นการวจิยั จาํนวน 2 โครงการ ซึ�งประกอบดว้ย 

1) โครงการ TCEBNM Day  ในวันที�  26 มกราคม 2552     
ณ หอ้งประชุมวเิชยีร ทวลีาภ  ชั �น � อาคาร � คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อแนะนําบทบาทและ
การดําเนินงานของศูนย์ความรู้เชงิประจกัษ์ทางการพยาบาลและ 
ผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย (The Thailand Centre for Evidence 
Based Nursing and Midwifery : A Collaborating Centre of the 
Joanna Briggs Institute)  การขอรับคําปรึกษาในการทบทวน
วรรณกรรมอย่ างเป็นระบบ (Systematic Review) และการใช้
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ (Evidence based practice) และวธิกีารคน้หา
แหลง่ขอ้มลูและผลงานของศูนย ์TCEBNM และ JBI  

2) โครงการประชุมวชิาการเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง การทบทวน

วรรณ กรรมอย่ างเป็น ระบบ  (Systematic Review) ระยะที�  1      
ระหว่างวนัที� �� – 20 พฤษภาคม ����  ณ ห้องเรยีน 411 อาคาร 
4  คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถบอกความหมายและความสําคญั
ของการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบได ้ อธบิายขั �นตอนต่างๆ 
ของกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบได ้ และทําการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเรื�องที�สนใจได ้
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6.7  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  

คณะพยาบาลศาสตร ์  
ได้มกีารดําเนินงานด้านการบริการ
วิช าการแ ก่ ชุ ม ชน  เพื� อ พัฒ น า
คุณภาพชวีติของประชาชนทั �วไปใน
ชุมชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาสใน
ชนบท และพฒันาวชิาชีพพยาบาล 
ประกอบดว้ย 

 
1) โครงการบรกิารวชิาการแบบต่อเนื�องซึ�งได้บูรณาการกบัการเรยีนการสอนหรือ    

การวจิยั มจีาํนวนทั �งหมด 6 โครงการ  ไดแ้ก่  

 โครงการดูแลสขุภาพผูส้งูอายุ 

 โครงการเตรยีมหญงิตั �งครรภเ์พื�อการคลอด 

 โครงการวนัแห่งการเลน่ 

 โครงการวนัเดก็แห่งชาต ิ 

 โครงการสปัดาหส์ง่เสรมิสขุภาพจติ 

 ศูนยศ์กึษาเดก็เลก็  

 
2) โครงการบริการวิชาการระยะสั �น การประชุม 

อบรมสมัมนาทางสุขภาพสาํหรบับคุลากรทางสขุภาพและประชาชน
ทั �วไปในประเทศ ซึ�งจดัโดยภาควชิาฯ หรอืหน่วยงานต่างๆของคณะฯ มจีํานวน �� โครงการ เช่น 
โครงการประชุมวชิาการเรื�อง การบูรณาการความรู ้สูก่ารดูแลผูสู้งอายุเรื�อรงั โครงการใหค้วามรู้เร ื�อง
การดูแลสขุภาพตนเอง โครงการที�ปรกึษาและอบรมใหค้วามรูก้ารเลี�ยงเดก็แก่ผูต้อ้งขงัหญงิ ฯลฯ  

3) โครงการที� ดํ าเนินการโดย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพื�อพฒันาศกัยภาพดา้นวชิาการ การวจิยัของบคุลากรทมีสขุภาพ มจีาํนวน
ทั �งหมด �� โครงการ แบง่เป็น � รูปแบบ คอื    

 �.� หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง ระยะสั �น � เดอืน จาํนวน � หลกัสตูร ไดแ้ก่  

 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาควบคุมโรคติดเชื�อและการ

 พยาบาลผูป่้วยโรคตดิเชื�อ  

 หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิางตา  

 หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยวกิฤต ิ 

 (ทารกและเดก็)  

 หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยวกิฤต ิ

 (ผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ)  
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 หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิั �วไป  

 หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาอาชวีอนามยัและ 

 สิ�งแวดลอ้ม  

 หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบรหิารการพยาบาล  

 
 �.� การประชุมวชิาการ และ การประชุมเชงิปฏบิตักิาร จํานวน �� โครงการ เช่น 

การประชุมวชิาการเรื�อง การประเมนิสุขภาพขั �นสูง การประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง การดูแลแบบ
ผสมผสาน : ทางเลอืกใหมเ่พื�อภาวะสขุภาพ เป็นตน้   

4) ศูนย์พฒันาศกัยภาพการบรกิารสปาเพื�อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร ์ซึ�งได้ให้
ความร่วมมอืกบักรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื�อพฒันา
คุณภาพบุคลากรด้านธุรกิจบริการสุขภาพด้วย  โดยในปี ���� ได้จดัโครงการอบรมหลกัสูตร
ผูด้ําเนินการสปาเพื�อสขุภาพ � โครงการ ระหว่างวนัที� � – 19  มถิุนายน ����  

5) การศกึษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ ในดา้นต่างๆ เช่น การจดัการเรยีน การ
สอน การประกนัคณุภาพการศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ จาํนวน �� ครั �ง  

6) การรบัเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม อบรม สมัมนาให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ภายนอกมหาวทิยาลยั จาํนวน ���  ครั �ง   
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 การทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 

คณะพยาบาลศาสตร ์มกีารดําเนินงานดา้นการทํานุ
บาํรุงศลิปวฒันธรรม ศาสนา และอนุรกัษ์ส ิ�งแวดลอ้ม รวมทั �งได้นํา
ศลิปวฒันธรรมไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ ตลอดจนการประหยดั
พลงังาน โดยยึดตามแนวนโยบายของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใน
งบประมาณ ���2 มกีารดําเนินการดงันี�        

1)  โครงการ/กิจกรรมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณทีอ้งถิ�นในโอกาสต่างๆ ตามแผน เช่น พธิไีหวค้รู 
งานทําบุญเนื�องในวนัสถาปนาคณะ โครงการสบืสานประเพณีเนื�อง
ในวนัลอยกระทงและทําขนมไทยลา้นนา โครงการตดัตุงปี�ใหมเ่มอืง
เนื� องในวันสงกรานต์ งานดําหัวคณบดี อาจารย์อาวุโส และ
ขา้ราชการอาวุโส โครงการทศันศกึษาศลิปวฒันธรรม ศาสนา ไหว้

พระ ตามรอยพระพุทธบาท พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื� องในวัน
เข้าพรรษา งานมุทติาจติผู้เกษียณอายุราชการ  รวมทั �งส ิ�นจํานวน 
23 โครงการ 

2) โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ส ิ�งแวดล้อม  ได้แก่ 
โครงการพฒันาสิ�งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม ่ประจาํปี 2552 โครงการหอพกัน่าอยู่  จาํนวน 2 โครงการ 

3)  โครงการ/กิจกรรมที�ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื�น เช่น กิจกรรมทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรมศาสนากบัหน่วยงานทั �งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เช่น งานประเพณีทอดกฐนิ 
งานประเพณีทอดผ้าป่า งานประเพณีทําบุญตักบาตรเนื�องในวนัสําคญัทางพุทธศาสนา งานดําหัว
ผู้บรหิารมหาวิทยาลยั กิจกรรมวันสถาปนามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คณะ และสถาบนัต่างๆ ของ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่รวมทั �งสิ�นจาํนวน 32 โครงการ 

4) โครงการแลกเปลี�ยนนักศกึษาของคณะฯ กบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 
เพื�อใหน้ักศกึษาไดนํ้าศลิปวฒันธรรมไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ  จาํนวน 3 โครงการ   
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�.�  ความร่วมมือกบัต่างประเทศ   

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื�อง โดยในปีงบประมาณ ����  ไดม้กีารดําเนนิงานดา้นต่างประเทศดงันี� 

 
6.9.1 การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 

      จาํนวน � แห่ง ไดแ้ก ่
6.9.1.1 Kristianstad University College, Sweden 

under Linneaus-Palme Project  

6.9.1.2 The University of Texas Health Science 
Center San Antonio, School of Nursing, 
USA 

6.9.1.3 Hong Kong Polytechnic University,  
Hong Kong 

 
6.9.2 การต้อนรบัผู้แทนจากสถาบนัต่างๆ 

ในปีงบประมาณ ���� คณะพยาบาลศาสตร ์ไดใ้หก้ารตอ้นรบัผูแ้ทนจากสถาบนั
ต่างประเทศ ดงันี� 

6.9.2.1 Dr. Eva Granath  จาก Department of Health Science, Kristianstad University 
College ประเทศสวเีดน  เดนิทางมาเจรจาความร่วมมอืทางวชิาการที�คณะฯ  ระหว่างวนัที� � – �� 
ตุลาคม ���� 

6.9.2.2 Professor Margaret Sedgley จาก University 
of New England ประเทศออสเตรเลยี  ไดเ้ดนิทางมาเจรจาความ
ร่วมมอืทางวชิาการ  และเยี�ยมชมคณะฯ  ในวนัที� �� พฤศจกิายน 
2551 

6.9.2.3 Mr. Eduardo Klien, Regional Representative  
จาก Help Age International  มา เจรจาความร่วมมอืในการจดัทํา
โครงการวจิยัในดา้นผูส้งูอายุ  ในวนัที� � ธนัวาคม ���� 

6.9.2.4 Mrs. Ping Fen Tang, Vice Dean  จาก School 
of Nursing, Kunming Medical University  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมอืทางในการส่ง
นักศึกษามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที�คณะฯ  ในวันที� �� 
ธนัวาคม ���� 
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6.9.2.5 Mrs. Nanette Welton, Associate Director of the Health Sciences Libraries และ 
Dr. William Welton, Director of the Master’s Program in Health Administration จาก University 
of Washington ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ได้เดนิทางมาเยี�ยมชมและเจรจาความร่วมมอืทางวชิาการที�
คณะฯ  ในวนัที� �� มกราคม ���� 

6.9.2.6 Professor Naoki Nakazono และ Professor Yumi Tamura  ผู้บริหารของ Kobe 
University  ประเทศญี�ปุ่ น  ไดเ้ดนิทางมาเจรจารวามร่วมมอืทางวชิาการ  และศกึษาดูงานที�คณะฯ  ใน

วนัที� �� มกราคม ���� 
6.9.2.7 Mrs. Rebecca Firestone  จาก China Medical Board  ประเทศสหรฐัอเมรกิา ได้

เดินทางมาเจรจาความร่วมมอืกับคณะฯ ในการพฒันาและเสรมิสร้างความเข้มแข็งด้านการศกึษา
พยาบาลใหแ้ก่ประเทศลาว และเวยีดนาม  ระหว่างวนัที� �� – �� กุมภาพนัธ ์���� 

6.9.2.8 Professor Kathleen Fahy อาจารยด์า้นการผดงุครรภ ์สาขาวชิาพยาบาลศาสตรแ์ละ
การผดุงครรภ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก University of Newcastle ประเทศออสเตรเลยี ได้
เดนิทางมาเจรจาความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มลูด้านวชิาการกบัคณะพยาบาลศาสตร ์
ในวนัที� � มนีาคม ���� 

6.9.2.9 Professor Dr. Robert Anders จ าก  University of Texas El Paso  ป ร ะ เท ศ
สหรฐัอเมรกิา  ไดเ้ดนิทางมาเจรจาความร่วมมอืในการส่งนักศกึษาพยาบาลมาพฒันางานวจิยัที�คณะฯ 

ระหว่างวนัที� � – � เมษายน ���� 
6.9.2.10 Dr. Mary Bullock ประธานคณะกรรมการของ China Medical Board (CMB)  ได้

เดนิทางมาเยี�ยมชมคณะฯ  และทบทวนตดิตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที� CMB ได้ให้ทุน
สนับสนุนดําเนินงาน  ระหว่างวนัที� � – � พฤษภาคม ���� 

6.9.2.11 Professor Dr. Eileen T. Breslin, คณ บดี และ Professor Dr. Kay C. Avant  
จาก  School of Nursing, University of Texas Health Science Center San Antonio  ป ระเท ศ
สหรฐัอเมรกิา  ไดเ้ดนิทางมาร่วมลงนามความร่วมมอืทางวชิาการกบัคณะพยาบาลศาสตร ์ ระหว่าง
วนัที� �� – �� พฤษภาคม ���� 

6.9.2.12 Professor Hirofumi Takagi, Director  แ ล ะ  Dr. Rie Sayama  จ า ก  Toho 
University ประเทศญี�ปุ่ น  ได้เดินทางมาเนจรจาความร่วมมือ และเยี�ยมชมคณะฯ ในวันที� �� 
กรกฎาคม ���� 

6.9.2.13 Professor Masaaki Tokuda ตํ า แ ห น่ ง  Chair of International Exchange 
Committee และ Assistant Professor Dr. Hideto Yakoi จาก Department of Medical Informatics, 
Faculty of Medicine, Kagawa University ประเทศญี�ปุ่ น จะไดเ้ดนิทางมาพบและเยี�ยมคารวะคณบดี
ในโอกาสที�เขา้รบัตําแหน่งใหม ่ในวนัที� �� สงิหาคม ���� 
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6.9.3 การจดับรรยายและประชุมโดยผู้เชี�ยวชาญจากต่างประเทศ 

          ในปีงบประมาณ ���� ไดจ้ดัการบรรยายและจดัโครงการดงันี� 
6.9.3.1 Dr. Margaret Harris และ Ms. Teresa Stone 

จาก  School of Nursing and Midwifery, Faculty of Health, 
Newcastle University ประเทศออสเตรเลีย เดินทางมาจัด
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร ในหวัข้อเรื�อง Writing and Presentation 
Skills ระหว่างวนัที� �� ตุลาคม – � พฤศจกิายน ���� 

6.9.3.2 Professor Dr. Jane Mattisson (Ekstam)  จาก  Kristianstad University College  
ประเทศสวเีดน  เดนิทางมาเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษในหวัข้อเรื�อง Academic Writing in English  
สาํหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  ระหว่างวนัที�  2 – �� มนีาคม ���� 

6.9.3.3 Professor Dr. Eileen T. Breslin, คณบดี และ Professor Dr. Kay C Avant  จาก 
School of Nursing, University of Texas Health Science Center San Antonio  ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา  ได้ เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื�อง  Nursing Theory: Application to 
Research and Clinical Practice  ระหว่างวนัที�  27 – �� พฤษภาคม ���� 

6.9.3.4 คณะฯ ไดจ้ดัโครงการการพฒันางานวจิยัของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (หลกัสตูร
นานาชาติ) โดยได้เชิญ Dr. Margaret M. Keitkemper, Professor, Department of Biobehavioral 
Nursing and Health Systems, School of Nursing, University of Washington, Seattle ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา มาเป็นวทิยากร ระหว่างวนัที�  � - � สงิหาคม ���� 
 

6.9.4 การจดัประชุมวิชาการและจดัหลกัสูตรระยะสั �นนานาชาติ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัองคก์รและหน่วยงานระหว่างประเทศในการ
จดัประชุมวชิาการและจดัหลกัสตูรระยะสั �นนานาชาต ิประจาํปี ���� จาํนวน � โครงการ ดงันี� 

6.9.4.1 ใหค้วามร่วมมอืกบัสาํนักงานความร่วมมอืเพื�อ
การพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.) และกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNFPA) จดัหลกัสูตร Enhancing Community 
Capacity in Managing the Emerging Challenges of 
Population Ageing  สําหรบัผูร้บัทุนนานาชาต ิจํานวน �� คน  
ระหว่างวนัที� �� – �� พฤศจกิายน  ���� 

6.9.4.2 ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามยัโลกด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

WHOCC 203 (World Health Organization Collaborating Center for Nursing and Midwifery 
Development: WHOCC) ไดใ้หค้วามร่วมมอืกบัองคก์ารอนามยัโลก  จดัการประชุม Second Meeting 
of Network of Medical Councils of South-East Asia Region  มผีูเ้ขา้ร่วมการประชุมจากประเทศใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเจ้าหน้าที�จาก WHO SEARO, HQ, WPRO และ Temporary 
Advisor  จาํนวน �� คน  ระหว่างวนัที� �� – �� พฤศจกิายน ���1 
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6.9.4.3 ให้ความร่วมมอืกบัสํานักงานความร่วมมอืเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.)  
และองคก์ารทุนเพื�อเดก็แห่งสหประชาชาต ิ(UNICEF) จดัหลกัสตูร Nutrition for Maternal and Child 
Health สาํหรบัผูร้บัทุนนานาชาต ิจาํนวน �� คน ระหว่างวนัที� �� พฤศจกิายน – � ธนัวาคม ���� 

6.9.4.4 ให้ความร่วมมอืกับสํานักงานความร่วมมอืเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.)  
และองคก์ารความร่วมมอืระหว่างประเทศญี�ปุ่ นประจําประเทศไทย (JICA)  จดัหลกัสูตร Capacity 
Building on Comprehensive Management for STI and HIV/AIDS for Timor-Leste  สําหรับผู้ร ับ

ทุนจากประเทศตมิอร-์เสลเต  จาํนวน 13  คน  ระหว่างวนัที�  � – �� กุมภาพนัธ ์���� 
6.9.4.5 ให้ความร่วมมอืกับสํานักงานความร่วมมอืเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.)  

จดัหลกัสูตร Prevention and Management in Traumatic Injury: A Nursing Perspective สําหรับ
ผูร้บัทุนนานาชาตจิาก �� ประเทศ ระหว่างวนัที� �� – �� มนีาคม ����  

6.9.4.6 เป็นเจา้ภาพร่วมในการจดัประชุมนานาชาต ิเรื�อง การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ
ภ าคพื� น เอ เชี ย แ ป ซิ ฟิ ก  พ .ศ . � ���  (HIA 2008 Asia and Pacific Regional Health Impact 
Assessment Conference) โดยมคีณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(คสช.) เป็นเจา้ภาพหลกั  ระหว่าง
วนัที� �� – �� เมษายน ���� ณ หอ้งประชุม The Empress Grand Hall, The Empress Convention 
Centre โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่าย
ต่างประเทศในแถบเอเชยี แปซฟิิก ทั �งจากภาครฐัและเอกชน องคก์รระหว่างประเทศ อาท ิUNDP 

WHO WB ADB CIDA JBIC กลุม่ประเทศเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ลาว กมัพูชา เวยีดนาม มาเลเซยี 
และเครอืข่ายในประเทศไทย รวมจาํนวนประมาณ ��� คน 

6.9.4.7 ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
(WHO/SEARO) จดัหลกัสตูร Update Midwifery Education and Practice สาํหรบัพยาบาลผดุงครรภ์
ผู้รบัทุนองคก์ารอนามยัโลกจากประเทศบงัคลาเทศ จํานวน � คน ระหว่างวนัที� � มถิุนายน – �� 
กรกฎาคม ���� 

6.9.4.8 จัดหลักสูตร Training Course on Hospital Accreditation สําหรับบุคลากรทาง
การแพทย ์จากประเทศบงัคลาเทศ จาํนวน � คน ระหว่างวนัที� �� – �� กรกฎาคม ���� 

6.9.4.9 ใหค้วามร่วมมอืกบัสํานักงานความ
ร่วมมอืเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.) และ
องค์การทุนเพื�อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  

จัดหลักสูตร HIV/AIDS Prevention and Care for 
Children and Vulnerable Young People สําหรับ
ผูร้บัทุนนานาชาต ิ จาํนวน �� คน  ระหว่างวนัที� 24 
สงิหาคม – 4 กนัยายน ���� 
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6.9.5 การแสวงหาและสรา้งเครือขา่ยกบัสถาบนัในต่างประเทศ 

ในปีงบประมาณ ���� คณะพยาบาลศาสตร์ มกีารดําเนินงานดา้นการแสวงหาและสรา้ง
เครอืข่ายกบัสถาบนัในต่างประเทศ ดงันี� 

6.9.5.1 รองศาสตราจารย ์ดร. ธนารกัษ์ สุวรรณประพศิ 
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์  ไดร้บัเชญิจาก University of Health 
Sciences กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาวให้เดินทางไปเจรจาความร่วมมอืทางวชิาการกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ University of Health Sciences ณ ประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  ระหว่างวนัที� �� – 16 
ธนัวาคม ���� 

6.9.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์
ไดร้บัเชญิจาก China Medical Board  ใหเ้ดนิทางไปใหข้อ้คดิเหน็ และคาํแนะนํา เกี�ยวกบัสถานการณ์

การศกึษาพยาบาล ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวให้แก่ China Medical Board 
เพื�อจดัทําแผนพฒันาความสามารถด้านพยาบาลในประเทศลาว รวมทั �งเพื�อเจรจาความร่วมมอืทาง
วชิาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ และ College of Health Technology 
ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในวนัที� �� มกราคม ���� ณ College of Health 
Technology เมอืงเวยีงจนัทน์ ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ระหว่างวนัที� 14 – 15 
มกราคม ����   

6.9.5.3 รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์,    
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ด ร .กนกพร สุคํ าวัง รองคณ บดีฝ่ ายแผนและบริการวิชาการ  และ                
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. โรจนี จนิตนาวฒัน์ ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายประกนัคุณภาพการศกึษาและกจิการ
พเิศษ ได้รบัเชญิจากสํานักพฒันาการตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสรมิการส่งออก ให้ร่วมเดนิทางกบั
คณะนักธุรกจิเพื�อไปเจรจาการคา้ การลงทุน การศกึษาไทย และจบัคูธุ่รกจิ ณ เมอืงเซี�ยเหมนิ ประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อขยายตลาดการคา้ การศกึษาของไทย ระหว่างวนัที�    
9 – �� เมษายน ���� 

6.9.5.4 รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารกัษ์ สุวรรณประพศิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้
เดนิทางไปเข้าร่วมการอบรม และศกึษาดูงานเพื�อพฒันาผู้บรหิารระดบัสงูของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ณ บรษิัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด มหาชน (SCG) และมหาวิทยาลยัอัสสมัชญั (ABAC) ในวันที� �� 
เมษายน ���� และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี�ปุ่ น (โอซาก้า) ระหว่างวันที� �� – �� 
พฤษภาคม ���� 

6.9.5.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.     
รัตนาวดี ชอนตะวัน และ Mrs. Joanne Hendry  ได้ร ับเชิญจาก Vietnam Nurses Association     
ประเทศเวยีตนาม ใหเ้ดนิทางไปทําการสมัภาษณ์เจาะลกึบคุลากรสาธารณสขุของประเทศเวยีตนาม ณ 

เมอืงฮานอย และโฮจมินท์  เพื�อนําข้อมูลมาพฒันาแผนการจดัการศึกษาในระดับบณัฑิตสําหรับ
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ประเทศในกลุม่ลุม่นํ�าโขง  ระหว่างวนัที� �� - �� พฤษภาคม ���� โดยไดร้บัการสนับสนุนจาก China 
Medical Board 

6.9.5.6 รองศาสตราจารย ์ดร. สจุติรา เทยีนสวสัดิ � รองคณบดฝ่ีายวชิาการ  ได้รบัเชญิจาก
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ให้เดนิทางไปพฒันาคูม่อืการ
เขยีนแนวปฏบิตักิารผดงุครรภใ์หแ้ก่ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  ระหว่างวนัที� � – 
�� กรกฎาคม ���� โดยไดร้บัการสนับสนุนจาก JICA (Japan International Cooperation Agency) 

6.9.5.7 รองศาสตราจารย ์ดร. ธนารกัษ์ สุวรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ ได้รบั
เชิ ญ จ า ก  Yamaguchi University Faculty of Health Sciences Graduate School of Medicine 
ประเทศญี�ปุ่ น ให้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Forum of the Asia-Pacific Alliance for Health 
Leaders (APAHL), Developing Health Leaders for the Future ระหว่างวันที�  �� สิงหาคม – � 
กนัยายน ���� 

6.9.5.8 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจติรา เทยีนสวสัดิ � รองคณบดฝ่ีายวชิาการ  ได้รบัเชญิจาก 
JICA (Japan International Cooperation Agency) ให้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม และให้คําแนะนํา
ปรกึษาในการประชุม รวมทั �งสนับสนุนการพฒันาคู่มอืการเขียนแนวปฏิบตัิการผดุงครรภ์ให้แก่
ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  ระหว่างวนัที� �� – �� กนัยายน ���� 

 

6.9.6 การจดัประสบการณ์การศึกษาดงูานให้แก่นักศึกษาและบคุลากรต่างประเทศ 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้จ ัดประสบการณ์ศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
ต่างประเทศ ดงันี� 

6.9.6.1 นักเรียนนานาชาติจาก Lanna International 
School จงัหวัดเชียงใหม่ จํานวน 13 คน และอาจารย์ � คน   
ได้มาศึกษาดูงานด้านการจดัการเรยีนการสอนของคณะฯ ใน
วนัที� 15 มกราคม ���� 

6.9.6.2 นักศึกษ าพยาบาลจาก Messiah College 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา จาํนวน �� คน ไดเ้ดนิทางมาศกึษาดูงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และ     
เยี�ยมชมคณะฯ ในวนัที� �� มกราคม ���� 

6.9.6.3 Associate Professor Julie Havlena และนักศึกษาพยาบาล จํานวน � คน จาก 
Edgewood College ประเทศสหรฐัอเมรกิา เดินทางมาศึกษาดูงานที�คณะฯ  ระหว่างวนัที� �� – �� 
มถิุนายน ���� 

6.9.6.4 นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จาก HongKong Polytechnic University 
ประเทศฮ่องกง จาํนวน � คน ไดเ้ดนิทางมาศกึษาดูงานที�คณะฯ  ระหว่างวนัที� � – �� สงิหาคม ���� 

6.9.6.5 นักศกึษาพยาบาลระดบัปรญิญาตร ีจํานวน � คน และอาจารย์พยาบาล จาํนวน � 

คน จาก Miyazaki Prefectural University ประเทศญี�ปุ่ น จะไดเ้ดนิทางมาศกึษาดูงานที�คณะฯ ระหว่าง
วนัที� �� – �� สงิหาคม ���� 
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6.9.7 การพฒันานกัศึกษา  

ในปี���� คณะพยาบาลศาสตร์ มีการพัฒนานักศึกษาระดับต่างๆ ตามโครงการ
แลกเปลี�ยนนักศกึษาระหว่างคณะและสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ และการสนับสนุนการศกึษาดูงาน 
ณ สถาบนัต่างประเทศ จาํนวน � โครงการ ดงันี�  

6.9.7.1 โครงการแลกเปลี�ยนนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีณ สถาบนัการศกึษาในประเทศญี�ปุ่ น 
ประกอบดว้ย 

(1) ณ Toho University ระหว่างวนัที� �� – �� พฤษภาคม ���� มนีักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จํานวน � คน  โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐติิณัฏฐ์ อคัคะเดชอนันต ์
รองคณบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ ์เป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบดูแล 

(2) ณ Miyazaki Prefectural Nursing University 
ระหว่างวันที� �� – �� พฤษภาคม ����       
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน � คน 

โดยม ีผูช้่วยศาสตราจารย ์สธุาทพิย ์อุปลาบตั ิ
ผูช้่วยคณบดฝ่ีายพฒันานักศกึษาและศษิยเ์ก่า
สมัพันธ์ และอาจารย์ชมพูนุท ศรีร ัตน์ เป็น
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบดูแล 

(3) ณ Yamaguchi University ระหว่างวนัที� 4 – 7 
พฤษภาคม ���� มนีักศกึษาเขา้ร่วมโครงการ 
จํานวน � คน โดยในการศึกษาดูงานครั �งนี�    
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนารกัษ์ สวุรรณประพศิ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมการ
ป ร ะ ชุ ม  Asia Pacific Alliance for Health 
Leaders (APAHL)  ณ มหาวทิยาลยัดงักล่าว 

เป็นผูร้บัผดิชอบดูแล 
 

6.9.7.2 การศกึษาดูงาน ของนักศกึษาระดบัปรญิญาโท ไดแ้ก ่
(1) สาขาวชิาการพยาบาลสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช แผน ข ภาคพเิศษ จาํนวน  

คน ��  ระหว่างวนัที� 6 - 9 ธนัวาคม 2551 ณ มหาวทิยาลยัอวีา (Ewha Womans 
University) สาธารณรฐัเกาหลใีต ้   

(2) สาขาวชิาการผดุงครรภข์ั �นสงู แผน ก ภาคปกต ิ จาํนวน �� คน ระหว่างวนัที� 4 - 7 
เมษายน ���� ณ ศูนยส์ง่เสรมิสขุภาพ และโรงพยาบาลในกรุงโซล ประเทศเกาหล ี
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6.9.7.3 การศกึษาและทําวจิยัในต่างประเทศของนักศกึษาระดบัปรญิญาเอก ระยะเวลา � ปี 
จาํนวน 8 คน  ดงันี�  

(1) ณ University of Washington, Seattle, USA  จาํนวน 3 คน 
(2) ณ University of Michigan Ann Arbor, USA  จาํนวน � คน 
(3) ณ University of California at San Francisco, USA  จาํนวน � คน 
(4) ณ University of Oklahoma, Health Sciences Center, USA  จาํนวน � คน 

(5) ณ University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, USA     
จาํนวน � คน 

 
6.9.8 การพฒันาศกัยภาพของอาจารยแ์ละบคุลากร 

ในปีงบประมาณ ���� ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบคุลากรของคณะพยาบาลศาสตร ์ไดเ้ขา้
ร่วมโครงการศกึษาดูงาน ประชุม อบรม และสมัมนาทางวชิการ ณ สถาบนัในต่างประเทศ ดงันี� 

3.9.8.1 การจดัโครงการศึกษาดูงานตามแผนพฒันาผู้บรหิาร  คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ระหว่างวันที� 12 – 16 กันยายน 2552  ณ College of Nursing, Yonsei 
University และ College of Nursing, Seoul National University ประเทศเกาหล ี  สําหรับคณะ
ผูบ้รหิารและหวัหน้างาน จาํนวน �� คน   

 

 
 

3.9.8.2 การเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนาทางวชิาการ การประชุมเชงิปฏบิตักิาร และ
การนําเสนอผลงานวจิยั สาํหรบัอาจารย ์จาํนวน 30 คน บคุลากรสายสนับสนุน  จาํนวน 1 คน 

3.9.8.3 การอบรมระยะสั �นของอาจารย ์ จาํนวน 3 คน 

3.9.8.4 การเป็นวทิยากรต่างประเทศของอาจารย ์ จาํนวน 2 คน 
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6.10  การประกนัคณุภาพการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ  โดยพจิารณาจากองค์ประกอบที�เกี�ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศกึษา ตามที�สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา(สมศ) กําหนด  และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUQA)  นอกจากนี�ยังได้มีการดําเนินการตามมาตรฐานการรับรอง
สถาบนัการศกึษาการพยาบาลและการผดุงครรภข์องสภาการพยาบาล  และไดพ้ฒันาระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพอย่างต่อเนื�อง โดยมรีะบบการบรหิารจดัการและกลไกการดําเนินงานตามแผนภูมิ
ที� � และแผนภูมทิี� � 
 

 
 

แผนภมิูที�  8  ระบบบริหารการประกนัคณุภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ์ 

 

อธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร ์

งานนโยบายและแผน 

หน่วย 

ประกนัคณุภาพการศึกษา 

คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจดัทาํ 

รายงานการประเมินตนเองและ 

คู่มือการประกนัคณุภาพฯ 

คณะอนุกรรมการฯ  

ฝ่ายตรวจสอบและ 

ประเมินคณุภาพภายในฯ 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพ 

กลุ่มกระบวนวิชา สาขาวิชา และ 

สาํนักงานคณะฯ 
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แผนภมิูที� 9  กลไกการประกนัคณุภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ์

 

   

การตรวจสอบ/ประเมนิ 

คณุภาพภายในมหาวทิยาลยั 

นโยบายการประกนัคณุภาพ

ดชันีและเกณฑก์ารตรวจสอบ

การปฏิบติัภารกิจหลกั � ด้าน  -  ทั �ง � องคป์ระกอบ  

การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทํานุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 

 

ระบบสารสนเทศเพื�อ 
การจดัการ (MIS) 

การตดิตาม 
ประเมนิผล 

การตรวจสอบ/ประเมนิ 
คณุภาพภายในคณะ 

การจดัทํารายงาน 

การประเมนิตนเอง 

ของคณะฯ 

การตรวจสอบ/ประเมนิ 
คณุภาพภายนอก 

รายงาน 

การประเมนิ
ตนเอง 

ของหน่วยงาน 

รายงาน 

การประเมนิ
ตนเอง 

ของภาควชิา 

ขอ้มลูป้อนกลบั 

เพื�อการ

ปรบัปรงุ 

ขอ้มลูป้อนกลบั 

เพื�อการ

ขอ้มลูป้อนกลบั 

เพื�อการ

ปรบัปรงุ 

การตดิตาม 
ประเมนิผล 

ขอ้มลูป้อนกลบั 
เพื�อการ

ปรบัปรงุ 

ขอ้มลูป้อนกลบัเพื�อ 

การปรบัปรงุคณุภาพ 
ระบบสารสนเทศเพื�อ 

การจดัการ (MIS) 
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กิจกรรม/โครงการด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร ์ 

ในปีงบประมาณ 2552 ประกอบด้วย  

 

1) โครงการสมัมนา เรื�อง การบรหิารจดัการข้อมูล
สารสนเทศเพื�อการพฒันางานตามตวับ่งชี�คุณภาพ  ในวนัที� 15 
ตุลาคม 2551  ณ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ค ณ ะส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  แ ล ะค ณ ะ เภ สั ช ศ าส ต ร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2) โครงการ เรื�อง การเสริมสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจดชันีบง่ชี�คณุภาพ (KPIs) ของหน่วยงาน ในวนัที� 23 ธนัวาคม 2551  ณ คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3) โครงการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มกระบวนวิชา และ
สาขาวิชา  ระหว่างวันที� 9 มนีาคม – 17 เมษายน 2552 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เชยีงใหม ่

4) โครงการ จดัทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) คณะพยาบาลศาสตร ์และข้อมูล 
เอกสารหลกัฐานอา้งองิ ประจาํปีการศกึษา 2552  ระหว่างวนัที� 15 มนีาคม – 31 พฤษภาคม 2552  
ณ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

5) โครงการรบัการตรวจสอบและประเมนิระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั �งที� 10 ประจําปีการศึกษา 2551 

ระหว่างวนัที� 25 – 26  มถิุนายน 2552 ณ คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

6) โครงการจดัทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แนวทางเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาต ิ(TQA) : โครงร่างองคก์ร (Profile TQA) ปี 2552  ระหว่างวนัที� 
31 สงิหาคม – 3  กนัยายน 2552  ณ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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  การตรวจสอบและประเมินระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 

 

 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ไดร้บัการตรวจสอบและประเมนิระบบ
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของมหาวทิยาลยัเชยีใหม ่ประจาํปีการศกึษา ���� ระหว่างวนัที� 
25 – 26 มิถุนายน ����  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ดร.รักษ์  พรหมปาลิต จาก
มหาวทิยาลยัพายพั กรรมการผูท้รงคณุวุฒภิายนอกเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการภายใน
จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คอื  รองศาสตราจารย ์ดร.ธรีา ศุขสวสัดิ � ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย ์
พญ.พรรณ ี ศริวิรรธนาภา  และ รองศาสตราจารย ์วราภรณ์ ปัณณวล ี 

   
 ผลการตรวจสอบและประเมินฯ  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดํ าเนินการตาม

องค์ประกอบคุณภาพครบทั �ง 9 องคป์ระกอบ มผีลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งชี�รวม
จํานวน 63 ตัวบ่งชี�  และเมื�อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี�ของ
สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  จํานวน 41 ตวับ่งชี�  คณะพยาบาลศาสตรไ์ดค้ะแนน
เท่ากบั 2.63  มคีณุภาพการดําเนินงานในระดบัดมีาก  
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6.11  รางวลัและการยอมรบั 

 

6.11.1  ศิษยเ์ก่าที�ได้รบัรางวลั ประจาํปี ���� 

 

1)  รองศาสตราจารย ์ดรณีุ ชุณหะวตั   

- รางวลัศษิย์เก่าดเีด่น สาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ (พยาบาลศาสตร)์ เนื�องในวนั

มหิดล ประจําปี 2552 เมื�อวันที� �� กันยายน ���� ณ คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

 
 
 
2)  คณุบญุเฉลา สุริยวรรณ   

- รางวลัดา้นบรหิารดเีด่น จากรางวลัเขม็ทองคาํ ปขมท.ประจาํปี 2551 ในงานการ

ประชุมวชิาการ ปขมท. ประจาํปี 2552  เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� ณ โรงแรม
โลตสัปางสวนแกว้ จงัหวดัเชยีงใหม ่

- รางวลันักบรหิารโรงพยาบาลดเีดน่ ประจาํปี ���� ประเภทผูบ้รหิารโรงพยาบาล 

ด้ า น ก า ร บ ริห า ร สํ า นั ก ง าน ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ าดี เด่ น 
กระทรวงศกึษาธกิาร จากสมาคมนักบรหิารโรงพยาบาลประเทศไทย  เมื�อวนัที�  
�� กนัยายน ����  ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์กรุงเทพมหานคร 
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6.11.2  รางวลัวิทยานิพนธแ์ละการค้นควา้แบบอิสระดีเด่น / ดีมาก 

 

     
 

1)  นางสาวอรวรรณ  ปาละก้อน   

     รหสัประจาํตวั 4892067  สาขาวชิาการพยาบาลชุมชน  ไดร้บัรางวลัการคน้ควา้แบบ
อิสระดีมาก  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เรื�อง การพัฒนาแนวทางสําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจาํหมูบ่า้นเพื�อป้องกนัและควบคมุโรคอุจจาระร่วงในเดก็ที�มอีายุตํ�ากว่า 5 ปี  ในชุมชน
เขตรบัผิดชอบ โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยม ีคณะกรรมการที�ปรึกษา ได้แก ่     
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สมุาล ี เลศิมลัลกิาพร และ อาจารย ์ดร. อวยพร  ตณัมขุยกุล 

 
 2)  นางสาวกิตติยา เสทธะยะ  

             รหสัประจําตวั  4892006  สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่  ได้รบัรางวลัการคน้คว้า
แบบอสิระดมีาก  กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  เรื�อง ผลของโปรแกรมการใหข้้อมลูร่วมกบัการ
ปั �นจกัรยานชนิดตั �งอยู่กบัที�ต่อประสทิธภิาพของการขจดัของเสยีและความเหนื�อยลา้ ในผูป่้วยไตวาย
เรื�อรังที� ได้ ร ับการฟอกเลือดด้วยเครื�องไตเทียม   โดยมี คณะกรรมการที�ป รึกษา ได้แก ่                  

รองศาสตราจารย ์ดร. ทพิาพร  วงศห์งษ์กุล และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พวงพยอม  ปัญญา 
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6.11.3 รางวลัอาจารยแ์ละบคุลากรดีเด่น ประจาํปี 2552 คณะพยาบาลศาสตร ์

 

 
1) รางวลัอาจารยดี์เด่น  

 รองศาสตราจารย ์สธุศิา ลา่มชา้ง 

 
2) รางวลับคุลากรดีเด่น ได้แก่ 

 นางจนัทรส์ม วงคค์าํ  

 นางสาวณฐักาญจน์ สรุภกัด ี 

 นางสาวปรชีญากรณ์ ไชยาโส  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
-------------------------------------- 



 

 

 

 

กิจกรรมเด่น  

ปีงบประมาณ ���2 
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กิจกรรมเด่น ประจาํปีงบประมาณ ���2 

 

โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีและศาสนาเนื�องในวนัลอยกระทง ประจาํปี 2551 
 

  

กิจกรรมการหยอดเทียนขี�ผึ�งดวงประทีปจากภูมิปัญญาท้องถิ�น เพื�อร่วมสืบสานและอนุรกัษ ์
ประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2551  ในวนัจนัทรท์ี� �� พฤศจกิายน ����ณ บรเิวณสนาม ดา้นหลงัอาคาร 1        

คณะพยาบาลศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารกัษ์ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นประธาน กจิกรรมดงักล่าวจดัขึ�นเพื�อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั ประเพณี

ลอยกระทงและการหยอดเทียนขี�ผึ�งดวงประทีปจากภูมปัิญญาท้องถิ�น รว่มสบืทอดประเพณีที�ดงีามของไทย

และของทอ้งถิ�น และเพื�อเป็นการเสรมิสรา้งความสามคัคแีละความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งอาจารย์ บคุลากร และ

นกัศกึษาของคณะฯ 

โครงการสานสมัพนัธอ์าจารย ์บคุลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์ประจาํปี 2551 
 

  

งานสานสมัพันธ์อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที�และนักศึกษา ประจําปี �551 ในวนัศุกร์ที� �� 
ธนัวาคม ���� ณ บรเิวณหอ้งโถงชั �นล่างอาคาร � คณะพยาบาลศาสตร ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารกัษ ์

สวุรรณประพิศ  คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์เป็นประธานเปิดงาน งานดงักล่าวจดัขึ�นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อ

สรา้งสานสมัพนัธภาพระหว่าง อาจารย์ บุคลากร และนักศกึษาทุกหลกัสตูร และเพื�อใหอ้าจารย์ บุคลากรและ

นกัศกึษาทุกหลกัสตูรไดม้โีอกาสออกกําลงักาย โดยการแขง่ขนักฬีาและนนัทนาการรว่มกนั  
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พิธีแสดงความยินดีแก่บณัฑิต  มหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิตใหม่  ประจาํปีการศึกษา ���� 
 

  
 

 พธิแีสดงความยนิดแีก่บณัฑติ  มหาบณัฑติและดุษฎบีณัฑติใหม่  ประจําปีการศกึษา ���� 

ในวนัองัคารที� 20 มกราคม ���� ณ ลานดอกปีบ สนามด้านหลงัอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร ์โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารกัษ์ สุวรรณประพศิ  คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

เป็นประธาน 

 

 

โครงการปัจฉิมนิเทศสาํหรบันักศึกษาพยาบาลชั �นปีที� 4 
 

  

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศกึษาพยาบาลชั �นปีที� � ประจาํปี ���� ในวนัศุกร์ที� �� กุมภาพนัธ ์
2552 ณ ห้องประชุมวจิติร ศรสีุพรรณ อาคาร � คณะพยาบาลศาสตร์  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.  
ธนารกัษ์ สุวรรณประพศิ  คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นประธาน  ซึ�งมี

นักศกึษาพยาบาลชั �นปีที� 4 ของคณะ ฯ และนักศกึษาจากสถาบนัสมทบ  ได้แก ่วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชนนีลําปาง วทิยาลยัพยาบาลบรมราชนนีพะเยา และวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม ่    
เขา้ร่วมโครงการ  
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โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู ้  “Mind Map กบัการประยุกตใ์ช้ในการทาํงาน” 
 

  
 

 โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ “Mind Map กบัการประยุกต์ใช้ในการทํางาน”  สําหรบัอาจารย์
และบุคลากรของคณะฯ  ในวนัองัคารที� �� มนีาคม 2552 ณ ห้องประชุมวเิชยีร ทวลีาภ อาคาร � 

คณะพยาบาลศาสตร์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  รองคณบดฝ่ีาย
บรหิารงานบคุคล คณะพยาบาลศาสตร ์เป็นวทิยากร   
 

 

พิธีดาํหวัคณบดี อาจารยแ์ละข้าราชการอาวโุส ประจาํปี 2552 
 

  

พธิคีารวะดําหวัคณบด ีอาจารย์และขา้ราชการอาวุโสของคณะฯ เนื�องในประเพณีสงกรานต ์

ประจําปี ���� ในวนัองัคารที� �� เมษายน 2552 ณ บรเิวณลานดอกปีบ สนามด้านหลงัอาคาร 1    
คณะพยาบาลศาสตร ์โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ธนารกัษ์ สวุรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นประธาน  และคณาจารย ์บคุลากร และนักศกึษาของคณะฯ เขา้ร่วมพธิ ี
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โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปกติ)  

และหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ชั �นปีที� � ประจาํปีการศึกษา 2552 

  
 

 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปกติ) และ

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ  ช ั �นปีที� � ประจําปีการศกึษา ����  ในวนัองัคารที�  26 

พฤษภาคม ���� ณ ห้องประชุมเปรยีบ ปัณวยณิช อาคาร � คณะพยาบาลศาสตร์  โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.ธนารกัษ์ สวุรรณประพศิ  คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นประธาน   งานดงักล่าว

จดัขึ�นเพื�อให้ผูป้กครองของนักศกึษาใหม่ไดท้ราบการดาํเนินงานของคณะพยาบาลศาสตรจ์ากคณะผูบ้รหิาร 

นอกกจากนี�ได้รบัฟังแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวทิยาลัย/บริการ และสวสัดิการต่างๆ ที�คณะฯ จัดให้แก่

นกัศกึษา  พรอ้มสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งคณะ ฯ กบัผูป้กครองนกัศกึษาใหมด่ว้ย  

 

โครงการรบัการตรวจสอบและประเมินระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ์ 

จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ครั �งที� �� ประจาํปีการศึกษา 2551 

  
 

โครงการรบัการตรวจสอบและประเมนิระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา คณะพยาบาลศาสตร ์
จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คร ั �งที� ��  ประจําปีการศกึษา ���� ระหว่างวนัที� �� – �� มถิุนายน ����  โดย

คณะกรรมการ ประกอบดว้ย 

�. ดร.รกัษ์ พรหมปาลติ (มหาวทิยาลยัพายพั)   ประธานกรรมการ 

�. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีา ศขุสวสัดิ � ณ อยุธยา    กรรมการ                          

3. รองศาสตราจารย์ พญ.พรรณี ศริวิรรธนาภา     กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ ปัณณวล ี     กรรมการ 
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โครงการทศันศึกษาศิลปวฒันธรรม กิจกรรม เมืองบญุหลวงแห่งล้านนา ประจาํปี 2552  

ในจงัหวดัลาํพูน 
 

  

โครงการทัศนศกึษาศลิปวฒันธรรม ประจําปี 2552  "ลําพูนเมอืงบุญหลวงแห่งลา้นนา" ณ    

วดัพระธาตุหรภิุญชยัวรมหาวหิาร  พพิธิภณัฑ์ฯหรภิุญไชย  พพิธิภณัฑ์ชุมชนเมอืง  อนุสาวรยี์พระ
นางจามเทว ี วดัจามเทว ี วดัมหาวนั  วดัพระคงฤาษี  วดัสนัป่ายางหลวง  วดัพระยนื และวดัต้นแก้ว 

สําหรบัอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ  โครงการดงักล่าวจดัขึ�น � รุ่น รุ่นละ �� คน ระหว่างเดอืน
กรกฎาคม - กนัยายน 2552  

 

การสร้างอจัฉริยะทางปัญญา : หนทางสู่ความสาํเรจ็ในการศึกษาและพฒันาตนเอง 
 

  

โครงการสมัมนาเรื�อง "การสรา้งอจัฉรยิะทางปัญญา : หนทางสูค่วามสาํเรจ็ในการศกึษาและ
พัฒนาตนเอง" ในวันจันทร์ที�  31 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1           
คณะพยาบาลศาสตร ์โดย คณุแทนคณุ จติตอ์สิระ นายแบบ นักแสดง และพธิกีรชื�อดงั เป็นวทิยากร 
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โครงการมทิุตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด 

ประจาํปี 2552  
 

  
 

งานแสดงมุทิตาจติแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2552 และ ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด (� ตุลาคม 2552) ในวนัจนัทรท์ี� 28 กนัยายน 2552  ณ ห้องประชุมชั �น 5 

อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร ์  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารกัษ์ สุวรรณประพศิ คณบดคีณะ
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นประธาน  ทั �งนี�ในปี ���� ผูท้ ี�เกษยีณอายุราชการ ไดแ้ก ่

1. รองศาสตราจารย ์เทยีมศร   ทองสวสัดิ �  
2. รองศาสตราจารย ์ลาวลัย ์  สมบรูณ์  
3. รองศาสตราจารย ์อุดมรตัน์  สงวนศริธิรรม  
4. นายสมเจตน์   ไตรวฒุวิฒันา 
 

และผูท้ ี�เขา้ร่วมโครงการเกษยีณอายุก่อนกําหนด (วนัที� 1 ตลุาคม 2552) คอื               
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ปารชิาต  รงัคกูลนุวฒัน์  
 

 

 

---------------------------------------------- 



 

ที�ปรึกษา :  รองคณบดฝ่ีายแผนและบรกิารวชิาการ 

 
หน่วยงานจดัทาํ    :  งานนโยบายและแผน สาํนกังานคณะพยาบาลศาสตร ์

 
แหล่งข้อมลู    - กลุ่มกระบวนวชิาและหน่วยงาน 

 - รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจาํปีการศกึษา ���1 
 - ระบบสารสนเทศเพื�อการบรหิารจดัการ (MIS) คณะพยาบาลศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 - ระบบอลับมัภาพกจิกรรม ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์คณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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