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ข้อมูลพื้นฐาน 

ความเป็นมา 

โดยด าริของรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2484 มีนโยบายให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  แต่ได้เกิด
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ข้ึน การด าเนินงานจึงชะงักลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ
ในหลักการให้ตั้ง “โรงเรียนแพทย์” ที่จังหวัดเชียงใหม่  ตามที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข
เสนอและให้จัดต้ัง“โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” ข้ึนพร้อมกัน 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2502 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ
ให้โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเป็นแผนกวิชา
ด้านการพยาบาลเรียกช่ือว่า “แผนกพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย” เริ่มต้นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ.2503 หลักสูตรอนุปริญญา
พยาบาลและอนามัยในปี พ.ศ. 2504 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2507 

พ.ศ. 2508 เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจัดตั้งและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์เชียงใหม่ได้ย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จึ งมีฐานะเป็น
แผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2509  ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลกัสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ในปี พ.ศ. 2511 ได้ปรับเปลี่ยนช่ือ
จากแผนกวิชา เป็นภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
และคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติมีมติอนุมัติให้
จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2515 มีการแบ่งการบริหารงาน ประกอบด้วย 8 ภาควิชา และส านักงานเลขานุการ  

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2551 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วน
งานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  2551 มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย                         

1.  ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์   
2.  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์    
3.  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล  และ   
4.  ศูนย์บริการพยาบาล 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ 

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการด าเนินการต่างๆ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งข้ึนตามนโยบายของรัฐ และ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพื่ออ านวยประโยชน์แก่
ท้องถ่ินและประเทศชาติโดยส่วนรวม  

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ 
โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รูจ้รงิ คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครอง
ตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม  

 พุทธสุภาษิตประจ ามหาวิทยาลัย  

“อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน  

สีประจ ามหาวิทยาลัย สีม่วงดอกรัก 
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ในคุณภาพ
บัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิ
บาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. จัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอัน
เป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาติ โดยให้ความส าคัญและค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมี
เสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความ มีคณุธรรม 

2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในลกัษณะบูรณาการและสหวิทยาการ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน ประเทศและสากล 
              3. น าความเช่ียวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมสี่วนร่วมตาม
ความต้องการของชุมชน  

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ภาคเหนือและของประเทศอย่างยัง่ยืน 

  5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมอืทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศภูมิภาค
อาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 

6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพด้วยหลกัธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง เพือ่ความยั่งยืนอย่างแทจ้ริง 

 วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มจีิตสาธารณะ มคีวามรู้ ความสามารถและทักษะใน
ระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมอย่างมีเหตุผล และสนับสนุนใหผู้้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการและ
ผู้ที่มีความสามารถพเิศษ ได้รับสทิธิและโอกาสทางการศึกษา 

2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิใน
การพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ิน ประเทศชาติ และสากล รวมทั้งสรา้งมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

3. เพื่อร่วมพฒันาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรบักระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ และยกระดบัการให้บริการทางวิชาการและการสาธารณสุขเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บรกิารสุขภาพของภูมิภาคอย่างสมบรูณ์ 
              4. เพื่อท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและทอ้งถ่ินล้านนาโดยการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
              5. เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งและยกระดบัคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบัน
วิชาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 
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              6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในด้านทรพัยากรบุคคล การเงินและทรัพยส์ินใหม้ี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถพึง่พาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่ือว่าการศึกษาพยาบาลเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาลให้มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้น า มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงต้องมีหลายระดับโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง ท าการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
ในวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี มีความร่วมมือในการท างานโดยการปรับปรุงคุ ณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์รวมและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ปณิธานคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ยึดถือปณิธานตามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดต้ังข้ึนตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เปน็
ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท้อง ถ่ินและประเทศชาติโดยรวม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ 
โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตนเป็นผู้รู้จริง  คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถ
ครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตส านึกต่อสังคม 

 วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันช้ันน าระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย 

พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ 

1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดบัอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2) ผลิตผลงานวิจัยเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ  
3) ให้บริการวิชาการเพื่อพฒันาชุมชนและสังคม  
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพื่อความเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมไทย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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ค่านิยมหลัก 

F- Focus on Quality (การมุง่เน้นคุณภาพ) 
O- Organizational Leadership (การน าองค์กรอย่างมีวิสยัทัศน์) 
N- Nurturing (การดูแลเอาใจใส่)  
C- Commitment and Community concern (ความผูกพันและมุง่มั่นทมุเทและ 
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม) 
M- Morality (คุณธรรม) 
U- Unity (ความเป็นเอกภาพ) 
 

 สมรรถนะหลักขององค์กร 
1. สร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ (International Networking) 
2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ด้านการบริหารองค์กร การสอนและการวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

 
วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข 

2) ผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติ 
และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน 

3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งชุมชนและในระดับสากล โดยการผสมผสาน ภารกิจด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

4) อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อม 
5) บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6) พัฒนาระบบบริหารให้มีความทันสมัย คล่องตัว โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
7) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
8) จัดหาทรัพยากรและรายได้มาสนับสนุนการด าเนินงานในทุกด้านอย่างเหมาะสม 
 

 นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ 
1) ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม 

จริยธรรม ใฝ่รู้ มีวินัย มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

2) ผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เพื่อ
น าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนด้านการพยาบาลและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขของชุมชนท้องถ่ินภาคเหนือ ประเทศ และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
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3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม ร่วมเรียนรู้ และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินภาคเหนือ 
5) เป็นผู้น าและเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลในข้ันสูงในระดับประเทศ

และนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
6) เป็นศูนย์กลางความรู้ทางการพยาบาลข้ันสูงในภูมิภาคอาเซียน 
7) มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ พึ่งพาตนเองด้วยหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
8) แสวงหาความร่วมมือและทรัพยากรกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ

ด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม เช่น สปสช, สสส, สวรส, CMB, กลุ่ม UN, WHO เป็นต้น 
9) แสวงหาทรัพยากรและรายได้ทั้งในและต่างประเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานในทุก

ด้านอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสามารถพึ่งตนเองได้ 
10) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับสถานที่ฝึกงาน และศิษย์เก่าอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

 นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 “การมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในองค์กร” 

 ตราสัญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร ์
 “ความรู้ดี  ปฎิบัติเด่น  เน้นวิจัย  ใฝ่คุณธรรม  น าสู่สากล” 

 วัฒนธรรมองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ โดยการเรียนรู้

ร่วมกัน การท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี เสียสละ รับผิดชอบ และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
 

 อัตลักษณ์บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ 

อัตลักษณ์บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์  สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่ว่า  
บัณฑิตท้ังหลายย่อมฝึกตน (อตตาน  ทมยนติ  ปณฑิตา)  เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้  

สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจติส านึกต่อสังคม  
ซึ่งสอดคล้องกับปณิธาน ของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

 

 ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงพฤติกรรมอันบ่งบอกถึงการเป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามลักษณะคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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จึงได้ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาตามแนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้ 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. มีความกตัญญู 
3. มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
4. มีระเบียบ วินัย 
5. มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะ 
6. มีความอดทน อดกลั้น อดออม 
7. มีความศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. เคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
9. รู้รักสามัคคี 
10. มีความยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

โครงสร้างองค์กร (ORGANIZATION CHART) 
คณะพยาบาลศาสตร์ แบ่งหน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ออกเป็น ๔ หน่วยงานดังนี้ 

1) ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์ 
2) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
3) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล    
4) ศูนย์บริการพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 - โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะพยาบาลศาสตร์

ส านักงานคณะ

พยาบาลศาสตร์

ส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล

ศูนย์บริการ
พยาบาล
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 

แผนภูมิที่ 2 - โครงสร้างการบรหิารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะกรรมการอ านวยการ

หัวหน้าส านัก
วิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
พยาบาล

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล

เลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้
ในองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยภารกิจคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยภารกิจคณบดี

คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์
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คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

รูปที่ 1 - คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย  เช้ือรัตนพงษ์ 

ประธานกรรมการ 

  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ 

กรรมการ 
รองศาสตราจารย์  ดร.สจุิตรา  เหลืองอมรเลิศ 

กรรมการ 

   
นางวีณา  ภัทรประสทิธ์ิ 

กรรมการ 
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล 

กรรมการ 
นายนิกร  ยาอินตา 

กรรมการ 

  
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

กรรมการและเลขานุการ 
รองศาสตราจารย์  ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาลศาสตร ์

 
ศ. ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

ประธานกรรมการ 

   
รศ.ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น 

กรรมการ 
ผศ.สุธาทิพย์ อปุลาบัต ิ

กรรมการ 
 

รศ.ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์ 
กรรมการ 

   
ผศ.ดร.อจัฉรา  สุคนธสรรพ ์

กรรมการ 
ผศ. ดร.นันทพร แสนศิรพิันธ์ 

กรรมการ 
 

รศ.ดร.ลินจง  โปธิบาล 
กรรมการ 

  
ผศ.ดร.ดร.ศิรริัตน์  ปานอุทัย 

กรรมการ 
รศ.ดร.เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์ 

กรรมการ 

 
นางกมลชนก  กาวิล 
เลขานุการท่ีประชุม 

รูปที่ 2 - คณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 



รายงานประจ าปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 

 

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
ศ. ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

คณบด ี

   
รศ.ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น 

รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการ
วิชาการ 

รศ.ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

ผศ.ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

   
ผศ.สุธาทิพย์  อุปลาบัติ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศกึษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ผศ.ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการ
ความรู้ในองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.สิริลักษณ์  วรรธนะพงษ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ 

กิจการพิเศษ 

   
ผศ.ปิยวรรณ  สวัสดิ์สิงห์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศกึษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

อ.ดร.สุภารัตน์  วังศรีคูณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อ.ดร.พนิดา  จันทโสภีพันธ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย 

 

   
อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล 
ผู้ช่วยภารกิจคณบด ี

ผศ.ดร.เดชา  ท าดี 
ผู้ช่วยภารกิจคณบด ี

นางกมลชนก กาวิล 
เลขานุการคณะฯ 

 
รูปที่ 3 – ผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร ์
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ผลการด าเนินงานด้านบริหาร 

บุคลากร 

ปีงบประมาณ 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 265 คน 
จ าแนกตามสังกัดและสถานภาพการจ้างงาน ดังต่อไปนี้ 

 
หน่วยงาน 

สถานภาพ   
ขรก. พนง.

แผ่นดิน 
ลจ.

ประจ า 
พนง.

ส่วนงาน 
ลจ.ชค.
พิเศษ 

พนง.องค์กร
ในก ากับ 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวม 

ส านักงานคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

9 42 26 43 - - - 120 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 45 56 - 2 6 - 17 126 
ศูนย์บริการพยาบาล - - - - - 14 - 14 
ศูนย์ความเป็นเลศิทางการ
พยาบาล 

- - - 1 - 1 - 2 

รวม 54 111 26 46 6 15 17 262 
ตารางที่1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสังกัดและสถานภาพการจ้างงาน 

แผนภูมิแสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน 

 
แผนภูมิที่ 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกหน่วยงาน 

 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร,์ 
126, 48%

ส านักงานคณะฯ, 120, 
46%

ศูนย์บริการพยาบาล, 14, 
5%

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาล, 2, 1%
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แผนภูมิแสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากร จ าแนกตามสถานภาพ 

 
แผนภูมิที่ 4 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพ 

 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ในปีงบประมาณ  2558 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 
126  คน และมีจ านวนอาจารย์ลาศึกษาต่อทั้งหมด 17 คน โดยการแสดงตามตารางและแผนภูมิจ าแนกตามคณุวุฒิ 
และ จ าแนกตามต าแหน่งทางต าแหน่งทางวิชาการ  

สังกัด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 10 62.5 6 37.5   16 100 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจติเวช 5 45.5 6 54.5   11 100 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 5 62.5 3 37.5   8 100 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 13 72.2 5 27.8   18 100 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสขุ 15 78.9 4 21.1   19 100 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสตูิศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา 

12 46.2 12 46.2 2 7.4 26 100 

กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 15 88.2 2 11.8   17 100 
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล 9 81.8 2 18.2   11 100 

รวมทั้งหมด 84 67.7 40 31.7 2 1.6 126 100 
ตารางแสดงที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของอาจารย์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

*** จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เป็นบุคลากรตามโครงการเพาะเลี้ยงต้นกล้าอาจารย์พยาบาล 
ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาต่อด้วยทุนโครงการเพาะเลี้ยงต้นกล้าฯ 

ขรก., 57, 22%

พนง.แผ่นดิน, 112, 

43%

ลจ.ประจ ำ, 26, 10%

พนง.ส่วนงำน, 46, 

17%

ลจ.ชค.พิเศษ, 6, 2%
พนง.องค์กรในก ำกับ, 

15, 6%
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของอาจารย์ จ าแนกตามคุณวุฒิ 

 

ตารางที่ 3 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
สังกัด 

กลุ่มวิชา 
ศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย์ ครูคลินิก รวม 

จน. % จน. % จน. % จน. % จน. % จน. % 
การพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร์ 

  6 37.5 9 56.2 1 6.2   16 100 

การพยาบาลจิตเวช   2 18.2 5 45.5 4 36.4   11 100 
การพยาบาลพื้นฐาน 1 12.5   6 75 1 12.5   8 100 
การพยาบาล 
ศัลยศาสตร์ 

  3 16.7 7 38.9 8 44.4   18 100 

การพยาบาล
สาธารณสุข 

  5 26.3 7 36.8 7 36.8   19 100 

การพยาบาลสูตศิาสตร์
และนรีเวชวิทยา 

  9 34.6 8 30.8 7 26.9 2 7.7 24 100 

การพยาบาล
อายุรศาสตร์ 

1 5.9 3 17.6 9 52.9 4 23.5   17 100 

บริหารการพยาบาล 1 9.1   5 45.5 5 45.5   11 100 
รวมทั้งหมด 3 2.38 28 22.22 56 44.44 37 29.37 2 1.59 126 100 

 
 
 
 
 

ปริญญำเอก, 84, 67%

ปริญญำโท, 40, 32%
ปริญญำตรี, 2, 1%



รายงานประจ าปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของอาจารย์ แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนอาจารยล์าศึกษาต่อ

ขรก. พนง.
แผ่นดิน

ลจ.
ประจ ำ

พนง.
ส่วนงำน

ลจ.ชค.
พิเศษ

พนง.องค์กรใน
ก ำกับ

รวม

กลุ่มวชิาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ 1 2 - - - - 3

กลุ่มวชิาการพยาบาลจิตเวช - 1 - - - - 1

กลุ่มวชิาการพยาบาลพืน้ฐาน - 2 - - - - 2

กลุ่มวชิาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 1 2 - - - - 3

กลุ่มวชิาการพยาบาลสาธารณสุข 2 - - - - 2

กลุ่มวชิาการพยาบาลสูติศาสตร์และ
นรีเวชวทิยา

1 4 - - - - 5

กลุ่มวชิาการพยาบาลอายรุศาสตร์ - 1 - - - - 1

กลุ่มวชิาบริหารการพยาบาล - - - - - - -

รวม 3 14 - - - - 17

สังกัด สถำนภำพ

 

 

 

 

ศำสตรำจำรย์

3, 2.8%

รองศำสตรำจำรย์

28, 22.22%

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

56, 44.44%

อำจำรย์

37, 29.37%

ครูคลินกิ

2, 1.59%
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ในปีงบประมาณ  2558 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีบุคลากรสายสนับสนุน (รวม
นักวิจัย)จ านวน 141  คน  รายละเอียด  ดังนี้  
 ข้าราชการสนับสนุนวิชาการ      จ านวน     9    คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัย     จ านวน    42   คน 
 ลูกจ้างประจ า      จ านวน    26   คน 

พนักงานส่วนงาน      จ านวน    49  คน 
พนักงานส่วนงาน (องค์กรในก ากับ)   จ านวน    15   คน 

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการสนับสนุน
วิชาการ, 9, 6%

พนักงานมหาวิทยาลัย, 42, 
30%

ลูกจ้างประจ า, 26, 18%

พนักงานส่วนงาน, 49, 
35%

พนักงานองค์กรในก ากบั, 
15, 11%
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งบประมาณ 
ตารางที่ 7 งบประมาณที่ได้รับและรายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ 2558 จ าแนกตามพันธกิจและแผนงาน 

พันธกิจ/งานโครงการ 

ปีงบประมาณ 2558 

งบประมาณที่ได้รับ รายจ่ายจริง 

งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวม งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวม 

1. พันธกจิด้านจดัการศกึษาทางการ
พยาบาลระดบัอดุมศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑติที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

103,222,900.00  18,574,100.00  121,797,000.00 101,746,942.79 11,144,674.65 112,891,617.44 

1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา       

- กิจกรรมทะเบียนและ
ประมวลผลฯ 

 6,000.00   2,514,600.00  
2,520,600.00 5,880.00 2,153,149.95 2,159,029.95 

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  -   2,897,200.00 2,897,200.00 - 2,552,956.00 2,552,956.00 

1.2 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  9,700.00   3,500,000.00  3,509,700.00 9,700.00 1,626,678 1,636,378.00 

1.3 งานจัดการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร ์

 88,274,300.00  9,168,000.00  
97,442,300.00 86,778,572.59 4,478,970.7 91,257,543.29 

1.4 งานโครงการเร่งรัดผลติบัณฑิต
สาขาวิชาทีข่าดแคลน 

 7,912,200.00  -  
7,912,200.00 10,533,154.35 - 10,533,154.35 

1.5 งานโครงการผลิตแพทย์และ
พยาบาลเพ่ิม 

 5,507,400.00   -  
5,507,400.00   0.00 

1.6 งานบริการห้องสมุดและ 
เทคโนโลยฯี 

 301,700.00   494,300.00  
796,000.00 3,201,780.84 - 3,201,780.84 

1.7 งานบริการสุขภาพ  806,000.00   -  806,000.00 301,148.01 332,920.00 634,068.01 

1.8 งานแก้ไขปัญหาเอดส์  405,600.00   -  405,600.00 638,275.00 - 638,275.00 

2.  พันธกิจด้านผลติผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาองคค์วามรู้และแก้ไขปญัหาด้าน
สุขภาพ 

 929,000.00   4,886,800.00  5,815,800.00 929,000.00 2,259,457.75 3,188,457.75 

2.1 งานวิจัยประยุกต์ฯ  929,000.00   4,439,600.00  5,368,600.00 929,000.00 1,812,257.75 2,741,257.75 

2.2 งานบริหารการวิจัย  -   447,200.00  447,200.00 - 447,200.00 447,200.00 

3. พันธกจิด้านให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

 900,000.00   519,800.00  1,419,800.00 900,000.00 348,429.00 1,248,429.00 
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พันธกิจ/งานโครงการ 

ปีงบประมาณ 2558 

งบประมาณที่ได้รับ รายจ่ายจริง 

งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวม งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวม 

3.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 900,000.00  519,800.00  1419800.00 900,000.00 348,429.00 1,248,429.00 

4. พันธกจิด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของ
สังคมไทยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 -     500,000.00  500,000.00 - 485,272.00 485,272.00 

4.1 งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 -   500,000.00   500,000.00  - 485,272.00 485,272.00 

5. พันธกจิด้านบริหารมหาวิทยาลัย 33,790,600.00  21,919,300.00  55,709,900.00  31,946,492.23 16,990,788.56 48,937,280.79 

5.1 งานบริหารทั่วไป 33,790,600.00  14,114,300.00 

+2,400,000.00*  

50,304,900.00 

  

31,946,492.23 14,569,359.03 46,515,851.26 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  -   5,405,000.00   5,405,000.00 - 2,421,429.53 2,421,429.53 

รวมทั้งสิ้น (งบอนมุัตติ้นปีงบประมาณ) 138,842,500.00 44,000,000.00 182,842,500.00  
135,522,435.02 31,228,621.96 166,751,056.98 

รวมทั้งสิ้น (รวมตั้งงบกลางปีเพิ่มเติม) 138,842,500.00 46,400,000.00 185,242,500.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 

 

ตารางที่ 8 งบประมาณที่ได้รับและรายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ 2558 จ าแนกตามพันธกิจและหมวดรายจ่าย 

พันธกิจ/หมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 2558 

งบประมาณที่ได้รับ รายจ่ายจริง 

งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวม งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวม 

1. พันธกจิด้านจดัการศกึษาทางการ
พยาบาลระดบัอดุมศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑติที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

103,222,900.00  18,574,100.00  121,797,000.00  101,746,942.79  11,144,675.15  112,891,617.94  

งบบุคลากร 82,702,900.00  6,147,800.00  88,850,700.00  81,211,577.95  5,246,841.65  86,458,419.60  

งบด าเนินงาน 7,100,400.00  1,260,000.00  8,360,400.00  6,800,429.65  666,483.50  7,466,913.15  

งบเงินอุดหนุน 13,419,600.00  11,166,300.00  24,585,900.00  13,734,935.19  5,231,350.00  18,966,285.19  

งบลงทุน -    -    -    -    -    -    

งบรายจ่ายอ่ืนๆ -    -    -    -    -    -    

2.  พันธกิจด้านผลติผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาองคค์วามรู้และแก้ไขปญัหาด้าน
สุขภาพ 

929,000.00  4,886,800.00  5,815,800.00  929,000.00  2,259,457.75  3,188,457.75  

งบบุคลากร -    39,600.00  39,600.00  -    6,790.80  6,790.80  

งบด าเนินงาน -    -    -    -    -    -    

งบเงินอุดหนุน 929,000.00  4,400,000.00  5,329,000.00  929,000.00  1,805,466.95  2,734,466.95  

งบลงทุน -    -    -    -    -    -    

งบรายจ่ายอ่ืนๆ -    447,200.00  447,200.00    447,200.00  447,200.00  

3. พันธกิจด้านใหบ้ริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

900,000.00  519,800.00  1,419,800.00  900,000.00  348,429.00  1,248,429.00  

งบบุคลากร -    299,800.00  299,800.00  -    276,408.00  276,408.00  

งบด าเนินงาน -    -    -    -    -    -    

งบเงินอุดหนุน 900,000.00  220,000.00  1,120,000.00  900,000.00  72,021.00  972,021.00  

งบลงทุน -    -    -    -    -    -    

งบรายจ่ายอ่ืนๆ -    -    -    -    -    -    

4. พันธกิจด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพื่อความเปน็

-    500,000.00  500,000.00  -    485,272.00  485,272.00  
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พันธกิจ/หมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 2558 

งบประมาณที่ได้รับ รายจ่ายจริง 

งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวม งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวม 

เอกลักษณ์ของสังคมไทยและพฒันา
สิ่งแวดลอ้ม 

งบบุคลากร -    -    -    -    -    -    

งบด าเนินงาน -    -    -    -    -    -    

งบเงินอุดหนุน -    500,000.00  500,000.00  -    485,272.00  485,272.00  

งบลงทุน -    -    -    -    -    -    

งบรายจ่ายอ่ืนๆ -    -    -    -    -    -    

5. พันธกิจด้านบริหารมหาวิทยาลัย 33,790,600.00  21,919,300.00  55,709,900.00 31,946,492.23  16,990,788.56  48,937,280.79  

งบบุคลากร 29,582,100.00  5,121,300.00  34,703,400.00  27,738,806.30  4,767,873.70  32,506,680.00  

งบด าเนินงาน 4,208,500.00  4,249,900.00  8,458,400.00  4,207,685.93  3,746,852.33  7,954,538.26  

งบเงินอุดหนุน -    6,385,000.00  6,385,000.00  -    3,033,954.03  3,033,954.03  

งบลงทุน -    2,300,000.00 

+2,400,000.00*   

4,700,000.00  

 
-    4,442,108.50  4,442,108.50  

งบรายจ่ายอ่ืนๆ -    1,463,100.00  1,463,100.00  -    1,000,000.00  1,000,000.00  

รวมทั้งสิ้น (งบอนุมัติต้นปงีบประมาณ) 138,842,500.00  44,000,000.00  182,842,500.00  135,522,435.02  31,228,622.46  166,751,057.48  

แผนภูมิที่ 8 สัดส่วนเปอร์เซ็นต์งบประมาณที่ได้รับและรายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ 2558 จ าแนกตามพันธกิจและแผนงาน 

 

121,797,000.00

5,815,800.00

1,419,800.00

500,000.00

55,709,900.00

112,891,617.44

3,188,457.75

1,248,429.00

485,272.00

48,937,280.79

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล

ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ

ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยและพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม

บริหารมหาวิทยาลัย

งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีจ่ายจริง



รายงานประจ าปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา 
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา  2558  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีหลักสูตรที่เปิดสอน  รวมทั้งสิ้น  15  
หลักสูตร  คือหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป  จ านวน  14  หลักสูตร  และหลักสูตรระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน  1  
หลักสูตร 

 

 
ตารางที่ 9 หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดสอน 

ระดับ รวม 
ประเภทหลกัสูตร 

ปกติ พิเศษ นานาชาติ 
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 - 1 - 
ปริญญาตรี 2 1 - 1 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - 
ปริญญาโท 10 9 (6)* 1 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง - - - - 
ปริญญาเอก 2 1 - 1 
รวม 15 12 7 3 

(6)* เป็นหลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ  ซ่ึงรวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรปกติ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 



รายงานประจ าปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 

 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 1 หลักสูตร 
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับการ

รับรองจากสภาการพยาบาล) 
ระดับปริญญาตรี  จ านวน 2 หลักสูตร 

1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับปริญญาโท   จ านวน  10  หลักสูตร 
1)   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 9 สาขาวิชา  ได้แก่ 

1.1) สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
1.2) สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
1.3) สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  

1.3.1)  หลักสูตรปกติ แผน ก แผน ข  ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ   
1.3.2) หลักสูตรนานาชาติ   

1.4) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ก แผน ข ภาคปกติ  และแผน ข ภาคพิเศษ  (แผน ข 
ภาคพิเศษ งดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2555) 

1.5) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก  ภาคปกติ 
1.6)   สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก  แผน ข ภาคปกติ  และแผน ข ภาคพิเศษ  
1.7) สาขาวิชาการพยาบาลอาชวีอนามัย  แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ และ แผน  ข ภาคพิเศษ  
1.8)   สาขาวิชาการผดุงครรภ์  แผน ก ภาคปกติ  
1.9) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบิัติชมุชน แผน ก ภาคปกติและแผน ข ภาคพิเศษ (แผน ข ภาค

พิเศษ งดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2555) 
2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วย 3 แขนง
วิชา ได้แก่ 

2.1)  แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 
2.2) แขนงวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก 
2.3) แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน  2  หลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ได้แก่  

1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรปกติ)  
2)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

นอกจากน้ี คณะฯ ยังได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม จ านวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 
1)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสาขาวิชาร่วม) จัดการ

เรียนการสอนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะเทคนิค
การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  และบัณฑิตวิทยาลัย 
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2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรสาขาวิชาร่วมหลักสูตร
นานาชาติ) จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และบัณฑิตวิทยาลัย 
 
จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาทุกระดับรวมทั้งหมด จ านวน 1,315 คน โดยมีนักศึกษา
ใหม่ทุกระดับ จ านวน 461 คน เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร จ านวน 99 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ปกติ จ านวน 182 คน หลักสูตรนานาชาติ 32 คน ระดับปริญญาโท หลักสูตร แผน ก และแผน ข ภาคปกติ และหลักสูตร
ภาคพิเศษ จ านวน 120 คน หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 16 คน และระดับปริญญาเอกหลักสูตรปกติ จ านวน  5 คน  
หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 7 คน 

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 

รวม
ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ทัง้หมด

ประกาศนียบตัร 99 - - - 99
ปริญญาตรี 182 484 32 38 736
ปริญญาโท 120 240 16 12 388
ปริญญาเอก 5 39 7 41 92
รวม 406 763 55 91 1315

ระดับ หลักสูตรปกติ หลักสูตรนำนำชำติ

 

 

ในปีการศึกษา 2557 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 361 คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร จ านวน 63 คน ระดับปริญญาตรี 144 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 154 คน แยกเป็นระดับปริญญาโท 
144 คน และระดับปริญญาเอก 10 คน  

ตารางที่ 11จ านวนนักศึกษาทั้งหมด และผู้ส าเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2557 

ระดับ ส ำเรจ็กำรศึกษำ

ประกาศนียบตัร 63
ปริญญาตรี 144
ปริญญาโท 144
ปริญญาเอก 10
รวม 361  
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  ตารางที่  12 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ระดับ ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม

ประกาศนียบตัร - 74.67 74.67

ปริญญาตรี 708.05 - 708.05

ปริญญาโท 256.50 8.25 264.75

ปริญญาเอก 73.50 - 73.50

รวม 1038.05 8.25 1120.97
 

นอกจากน้ันยังมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์จ านวน 
4 ตัวชี้วัด คือ  

. ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ คะแนน 4.16 

. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 4.12 

. จ านวนทุนการศึกษาส าหรับหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 5 ทุน 

. จ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี 57 คน 
ไม่บรรลุจ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คิดเป็น 

77.54% 
 
รวมทั้งยังมีผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2558  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล อันได้แก่ 
. ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ร้อยละ 100 
. จ านวน International course กระบวนวิชา 100 กระบวนวิชา 
. จ านวนทุนการศึกษาส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 5 ทุน 
. จ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี 58 คน  
. จ านวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting professor)6 คน  
. ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์  
. จ านวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 จ านวน 9 

หลักสูตร/กระบวนวิชา 
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ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของ

สังคมและประเทศชาติ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรยีน การสอนและการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสรมิ 
สนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย และมีการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องโดย
มีศูนย์วิจัยทางการพยาบาล เพื่อเป็นแหล่งที่ให้บริการด้านการวิจัย มีนักวิจัยประจ าคลินิกวิจัยเพื่อให้บริการด้าน
ต่างๆ รวมทั้งมีหน่วยวิจัย เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้นักวิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย 

คณะฯได้มีการจัดกจิกรรม/โครงการ จ านวนรวม 7 โครงการและยงัมีการบรรยายพเิศษในหัวข้อต่างๆ ส าหรบั
นักวิจัยและผู้สนใจ ด้วยการเชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยายพิเศษและเสนาวิจัย ได้แก่  

 การบรรยายเรื่อง Self-management in Persons with Chronic Illness โดยเชิญ Professor Dr. 
Jillian Inouye และ Assistant Professor Dr.Nada Lukkahatai มาเป็นวิทยากรพิเศษ ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2557 

 บรรยายพิเศษ เรือ่ง “Tips for preparing manuscripts for publication” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 
2558  

 จัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง พัฒนาคุณภาพการดูแลสขุภาพให้เป็นเลิศ : การท างานเป็นทีมด้าน
การศึกษา วิจัย และปฏิบัติการ (Optimizing Health Care Quality : Teamwork in Education, 
Research, and Practice) โดยร่วมกบัมหาวิทยาลัย 11 แห่งในต่างประเทศทีเ่ป็นทีมสหวิชาชีพ ใน
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2558   

 อบรมเชิงปฎิบัติการ “Manuscript Writing Workshop” ประจ าปี 2558 ในระหว่างวันที่ 13-15 
กรกฎาคม 2558    

 การพัฒนาศักยภาพในการจัดท าบทความวิจัยเพื่อตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 
3-4  กรกฎาคม 2558 โดยได้เชิญ Prof. Sue Turale ต าแหน่ง Department of Global Health & 
Nursing, Division of Nursing Science, Ewha Womans University, South Korea และ 
Editorial Committee of Nurse Education Today (International Journal) มาให้ค าปรึกษาใน
การเขียนบทความวิจัย   

 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีวิทยากรคือ Professor Dr.Pranee Liamputtong จาก La Trobe 
University ประเทศออสเตรเลีย  

นอกจากนี้ยังมี โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ใน
ระยะท้ายของ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่ง เสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน โครงการอบรมและสัมมนา
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หัว ข้อ “Update in International Guidelines and Regulation, and 
Special Ethical Issues” โครงการ “การจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์” ครั้งที่ 3  และโครงการ 
“การน าเสนอผลงานวิจัยสู่ผู้เกี่ยวข้อง” อีกด้วย 
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มีผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 70 เรื่อง แยกเป็นระดับชาติ จ านวน 56 เรื่อง ระดับ

นานาชาติ จ านวน 14 เรื่อง และมจี านวนผงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 10 เรื่อง จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่น
ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสทิธ์ิ จ านวน 2 เรื่อง 

 
 
 
 
 
นอกจากนั้นแล้ว คณะฯยังมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่  11 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถ่ิน ประเทศและสากล บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ตัวช้ีวัดทั้งหมด อันได้แก่ 

 มีจ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
 จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และนานาชาติ 

จ านวน 13 โครงการ 
 จ านวนอาจารย์/นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและ

ภายนอก คิดเป็น 87.96% 
 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า จ านวน 

246,343.15 บาท /คน/ปี 
 จ านวนผลงานวิจัย  นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ

หรือนานาชาติ จ านวน 105 เรื่อง 
 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนและสังคม 67 ผลงาน 

 
มีผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถ่ิน ประเทศ และสากล อันได้แก่ 

 จ านวนสาขาวิชาหรือคณะที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิจัย จ านวน 76 ทุน 
 จ านวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก  จ านวน 17,114,506 บาท 
 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ จ านวน 105 เรื่อง 
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 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ จ านวน 67 เรื่อง 

 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทนุ
ภายในและภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด คิดเป็น 87.96% 

 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธ์ิ  จ านวน 2 เรื่อง 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี คิดเป็น 100% 
 
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ มีอาจารย์ที่ท าวิจัย จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 87.96 ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง มีโครงการวิจัยทั้งสิ้น 78 เรื่อง (เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายใน จ านวน 39 เรื่อง จากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 39 เรื่อง) โดยเป็นโครงการวิจัยที่เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณก่อนหน้า จ านวน 14 และเริ่มในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 25โครงการ มีทุนสนับสนุนการวิจัย
รวมทั้งสิ้น รวม 26,705,060.- บาท 

ตารางท่ี 13 งบประมาณงานวิจัย จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

แหล่งทนุ จ านวนโครงการ วงเงิน (บาท) ร้อยละ 
ภายในมหาวิทยาลัย    

งบประมาณเงินรายได้ 17 871,980.- 3.27 
งบประมาณแผ่นดิน 22 8,718,574.- 32.6 

ภายนอกมหาวิทยาลัย    
ภายในประเทศ 37 15,379,006.- 57.6 
ภายนอกประเทศ 2 1,735,500.- 6.5 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงจ านวนเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
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ผลการการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการฯ เพื่อใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้
ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพฒันา และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ โดยมีนโยบายเน้นการบรูณาการงานด้านบรกิารวิชาการฯ เข้ากับพันธกจิในด้านการเรียน การสอน การ
วิจัย และการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินงานด้านบริการวิชาการฯ ได้มีการด าเนินงานใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมแบบไม่แสวงหารายได้การด าเนินในรูปแบบนี้มุ่งให้บริการ
วิชาการเพื่อ (1) ตอบสนองความต้องการความเช่ียวชาญของอาจารย์ในคณะฯ โดยการไปเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา 
หรือผู้เ ช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศ และ (2)บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา และการวิจัย โดยการจัดท าโครงการบริการวิชาการฯ ในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับงบประม าณ
สนับสนุนจากแหล่งทุนในคณะฯ มหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก ในปีงบประมาณ 2558 โครงการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ มีดังนี้ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการเตรียมหญิงตัง้ครรภ์เพื่อการคลอด 
โครงการสร้างเสริมโภชนาการในชุมชน โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน (FON Channel) โครงการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตชุมชน และโครงการสง่เสรมิการเล่น  
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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมใน
ชุมชน อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

  
 

 

                                                                       

 แหล่งทุนภายนอก  มีจ านวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในคนท างานภาคเหนือ โครงการการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการ
สุขภาพระดับอ าเภอ โครงการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ โครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถ่ินในการดูแลเด็กปฐมวัย 
และโครงการหน่วยวิชาการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถ่ินในการดูแลเด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคเหนือ 
 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนั้น ได้สง่เสรมิและสนบัสนุนให้อาจารย์ของคณะฯ ไปเป็นผู้เช่ียวชาญ ที่ปรึกษา ให้แก่
สถาบันการศึกษาต่าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น 

2. การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสงัคมแบบแสวงหารายได ้ คณะฯได้มุ่งให้บรกิารวิชาการฯในรูปแบบ
การให้การอบรมวิชาการระยะสั้นและระยะยาว ส าหรบัผูเ้ข้าอบรมทั้งในและต่างประเทศ ที่ด าเนินการโดย 3 
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หน่วยงานหลักในคณะพยาบาลศาสตร์คือ (1) ศูนย์บริการพยาบาล (2) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ และ (3) ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ  ในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการจัดอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ต่อไปนี้ 

 ศูนย์บริการพยาบาล เป็นการให้บริการวิชาการในระดับชาติ มีการด าเนินงานจ านวน 29 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาล 9 หลักสูตร การประชุมวิชาการระยะสั้นส าหรับบุคลากรทาง
สุขภาพ 16 หลักสูตร การประชุมวิชาการระยะสั้นส าหรับบุคคลทั่วไป 3 หลักสูตร และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว 1 หลักสูตร 
 

 

 

 

                                                           

 

 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ เป็นการให้บริการวิชาการในระดับนานาชาติ คณะฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/อง ค์การต่างๆ ได้แก่  อง ค์การทุนเพื่ อ เด็กแห่ งสหประชาชาติ  ( UNICEF), World Health 
Organization/SEARO, และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการบริการ
วิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการประชุม Regional Workshop on Prevention of 
Drowning โครงการประชุม Regional Meeting on Healthcare Acquired infection Control โครงการอบรม
หลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities 
และ โครงการอบรมหลักสูตร Infection Control in Hospital รวมถึงได้จัดการศึกษาดูงานระยะสั้นให้แก่
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศต่างๆ ได้แก่ Nara University ประเทศญี่ปุ่น, Sam Houston State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ National Tainan Institute of Nursing ประเทศไต้หวัน 
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 ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพ่ือสุขภาพ  เป็นการให้บริการวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ คณะฯได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมอาชีพการนวดไทยและสปาในสวิตเซอร์แลนด์ (The Thai 
Traditional Massage and Spa Switzerland Association - TTMSS) โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทตู
ไทย ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ส่งอาจารย์ไป
ร่วมสอนในโครงการอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager Seminar)  ให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจสปาชาวไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนั้นแล้ว ได้มีการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
และเป้าหมาย การเป็น Health Hub ในภูมิภาคอาเซียน ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการด าเนินการ
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงเพื่อให้มีการพัฒนาการบริการที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตาม
หลักวิชาการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ในหลักสูตรผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager)  
 

 

 

 

 

 
 
 

นอกจากนั้นแล้ว คณะฯยังมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 
ประจ าปีงบประมาณ 2558  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการ
ของชุมชนและท้องถ่ิน ดังนี ้

. จ านวนโครงการ/กิจกรรม Health Hub 3 โครงการ 

. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจัยและจ านวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณา
การกับงานวิจัยและการเรียนการสอน 1 โครงการ 

. จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการ 6,236,764.88 บาท 
 

มีผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชน
และท้องถ่ิน อันได้แก่ 

. จ านวนโครงการ/กจิกรรมด้าน Health Hub 10 โครงการ/กิจกรรม 

. จ านวนผลงานด้านผูสู้งอายุ 3 ผลงาน 
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ผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ ตะหนักถึงความส าคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียน ประเพณี 

ศาสนาและสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดนโยบาย ที่เน้นการสนับสนุน ส่งเสริม มุ่งสร้างจิตส านึก และความ
ตระหนักในคุณค่า ตลอดจนการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินและของชาติ รวมถึง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ตลอดจนการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีน
การสอน และกิจกรรมนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 

1. โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ  าปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรม
ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการท าโคมไฟ)  

 

 

 

 

 

2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2558  
 

 

 

 

 

3. โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 
ประจ าปี 2558 (หล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียน
พรรษา และถวายเทียนพรรษา) 

4. โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม “ธรรม
ปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย”  

5. ท าบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 
43 ปี และท าบุญทอดผ้าป่า  
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6. โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 
2558 และ ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการท างานแก่
อาจารย์และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครบ 30 ปี 

7. โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/
อายุงาน ประจ าปี 2558  

 

คณะฯยังมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถ่ินล้านนา และกลุ่มชาติพันธ์ุ 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัด ได้แก่ จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดย
เป็นกิจกรรมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 1 โครงการ และบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา 1 โครงการ 

มีผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถ่ินล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าพลังงานสะอาด พลังงาน
ทดแทนมาใช้ การลดร่อยรอยคาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน จ านวน 10 โครงการ 
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ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ด้านการจัดประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ หลักสูตรอบรมระยะสั้นนานาชาติ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (WHO/SEARO) จัดการประชุม Regional Workshop on Prevention of Drowning ในระหว่างวันที่ 15-17 
ตุลาคม 2557 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือกับส านักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดหลักสูตร Community Health Management and 
Empowerment to Promote Healthy Communities ส าหรับผู้รับทุนนานาชาติ จ านวน 16 คน จาก 12 
ประเทศ ได้แก่ เนปาล จอร์แดน อุซเบกิสถาน ปากีสถาน ซามัว บาฮามาส บังคลาเทศ มาลาวี ศรีลังกา ปาเลสไตล์ 
เนปาล เอลซัลวาดอร์ และไทย ก าหนดจัดในระหว่างวันที่ 3 – 23 พฤศจิกายน 2557 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  (WHO/SEARO) จั ดการประ ชุม  Regional Meeting on Healthcare Acquired infection Control ใน
ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2557 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใ ต้  ( WHO/SEARO) จั ด ก าร ฝึ ก อบ รมนานาชาติ หลั ก สู ต ร  Focus on Healthcare Acquired Infection 
Prevention and control ส าหรับพยาบาลผู้รับทุนองค์การอนามัยโลกจากประเทศพม่า จ านวน 2 คน ได้แก่ 
Mrs. Ohn Ohn Mya และ Ms. S. Ban Tawng ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
ด้านการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 Professor Pranee Liamputtong, Medical Anthropologist and Personal Chair in Public 
Health, School of Public Health & Human Biosciences, Faculty of Health Sciences, La Trobe 
University ประเทศออสเตรเลีย ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  

- How to write a scientific manuscript for publication และ Health Care Delivery  
        System in Thailand 

- Sexual health during reproductive period 
- Qualitative Inquiry and its Essence in Health Research 
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- Researching the Vulnerable: Methodological and Ethical Considerations 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยแก่อาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะฯ ใน

ระหว่างวันที่ 1-13 ธันวาคม 2557 
 Dr. Prakin Suchaxaya, Ag. Director, Health Systems Development, WHO, New Delhi, 

ประเทศอินเดีย ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Public Health Challenges: Are Nurses Ready? 
ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะฯ ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 

 Prof. Dr. Azita Emami, Dean, School of Nursing, University of Washington, Seattle 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และหารือด้านการท าวิจัยรวมทั้งได้บรรยาย
พิเศษในหัวข้อเรื่อง Diversity, Cultural Competence, Jet Airplanes, and Quality of Care ให้แก่อาจารย์ 
และนักศึกษาของคณะฯ ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2558 

 Prof. Dr. Marcia Petrini, Dean จาก School of Nursing, Wuan University ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษที่คณะฯ เรื่อง Stimulation Lab ในวันที่ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 

 Prof. Dr. Susan Turale, Department of Global Health & Nursing จ าก  Ewha Womans 
University ประเทศเกาหลีใต้ ได้เดินทางมาให้ค าปรึกษาด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของคณะฯ ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 

 Prof. Dr. Teresa Stone จาก Faculty of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้เดินทางมาได้เดินทางมาให้ค าปรึกษาด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติส าหรับ
นักศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 255 

 Prof. Dr. Masaaki Tokuda แล ะ  Dr. Kenji Wada จ าก  Faculty of Medicine, Kagawa 
University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Rare sugars: Why matters in nursing 
practice? ที่คณะฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

 Dr. Philip Furspan, Senior Research Associate จ าก  School of Nursing, University of 
Michigan Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการคณะฯ พร้อมทั้ง
บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Grant Writing for Application ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2558 

 Prof. Dr. Usha Menon แล ะ  Prof. Dr. Laura Szalacha จ าก  The Ohio State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษที่คณะฯ ในหัวข้อเรื่อง Developing a career as a nurse 
scientist และ Mixed method intervention ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 
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ด้านการให้การต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศ 

 Ms. Eva Granath จาก Department of Health science, Kristianstad University ประเทศ
สวีเดน เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และได้เป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษาผู้ที่สนใจจะไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kristianstad University ในระหว่าง
วันที่ 13 – 30 ตุลาคม 2557 

 Mr. Ahmed Afaal, Managing Director จาก ADK Hospital จากประเทศมัลดีฟส์ ได้เดินทางมา
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการที่คณะฯ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 

 Mr. Yang Yaofang, Vice President และคณะ รวมทั้งหมด 4 คน ได้เดินทางมาเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการที่คณะฯ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 

 Assoc. Prof. Dr. Kathryn L. Sridaromont, Department Chair-Traditional Undergraduate 
Program จาก Texas Tech University Health Sciences Center ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
ที่คณะฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2558 

 Jennifer Ryan, Research Fellow & Centennial Project Director, China Medical Board 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่คณะฯ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 

 Dr. Yeni rustina, Associate Dean, Faculty of Nursing, University of Indonesia เดินทางมา
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2558 

 Prof. Dr. Jun Kobayashi และ Ms. Yuka Maekawa จาก University of Ryukyus ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และหารือด้านการท าวิจัย ที่คณะฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 

 Assist. Prof. Rie Sayama แล ะ  Prof. Dr. Mari Kondo จ าก  Faculty of Nursing, Toho 
University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
คณะฯ และ Faculty of Nursing, Toho University ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 

 Mr. Wei Xianggang, Director of International Affairs, Youjiang Medical University for 
Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ จ านวน 3 คน ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการที่คณะฯ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

 Dr. Chuan-Hsiu Tsai, Program Director, School of Nursing, Tzu Chi University ประเทศ
ไต้หวัน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 
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ด้านการจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษา/ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 Ms. Chew Fang Sien, Ms. Tan Jia Yee และ Mr. Jeremy Pong Chun Khai นักศึกษาพยาบาล
จาก Department of Nursing, University of Kebangsaan Malaysia, Medical Centre ประเทศมาเลเซีย ได้
เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะฯ ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557 

 ผู้บริหารและนักศึกษาพยาบาลจาก Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน รวมจ านวน 10 คน (ผู้บริหาร 2 คน และนักศึกษา 8 คน) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะฯ ในระหว่างวันที่ 
22-29 พฤศจิกายน 2557 

 Dr. Anne Stiles, RN, Director และนักศึกษาพยาบาลระดับปรญิญาตร ีจาก School of Nursing, 
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 10 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะฯ ใน
ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2557 

 Dr. Florence VAN, Professor and President พร้อมด้วยคณะ จ านวน 32 คน จาก Kiang Wu 
Nursing College of Macao ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะฯ ในวันที่ 23 
ธันวาคม 2557 

 อาจารย์ และนักศึกษา จ านวน 8 คน (นักศึกษา 7 คน , อาจารย์ 1 คน) จาก National Tainan 
Institute of Nursing (NTIN) ประเทศไต้หวัน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะฯ ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 23 
เมษายน 2558 

 Associate Professor Dr. Khatijah Lim Abdullah, Department Head จาก Department of 
Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Malaya ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะ รวม 13 
คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่คณะฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 

 Dr. Gail Johnson และ Dr. Sangjan Rungruangkonkit ได้น านักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี 
จ านวน 16 คน จาก School of Nursing, University of Washington Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษา
ดูงานที่คณะฯ ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558 

 คณะผู้บริหารงานด้านการสาธารณสุขจากประเทศพม่า จ านวน 8 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่
คณะฯ ด้านการพยาบาลสาธารณสุข ในวันที่ 24 กันยายน 2558 
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นอกจากนี้คณะฯยังมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของคณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาที่มีการ
แลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ outbound 140 คน 

มีผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวช้ีวัดที่บรรลุได้แก่ จ านวนหลักสูตร
สองภาษา (Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 3 หลักสูตร  จ านวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound 140 คน และ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
(อาจารย์และนักวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง  
inbound และ/หรือ Outbound จ านวน 75 คน 

รูปกิจกรรมต่างๆด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารและค ารับรองการการปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 11 ปีงบประมาณ 2558 

ในปีงบประมาณ 2558 คณะมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระยะที่ 
11 ทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายจ านวน 23 ตัวช้ีวัด  มีรายละเอียดดังตาราง
และกราฟ 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2558 
เปรียบเทียบ 

ผลปีงบ 58 กบัเป้าหมาย 

S1.1 ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ระดับดีขึ้นไป (3.51) 4.16 บรรลุ 

S1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ ≥ 4.00 4.12 บรรลุ 

S1.3 ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ≥ 90% 77.54 ไม่บรรลุ 

S1.4 จ านวนทุนการศึกษาส าหรับหลักสูตรนานาชาต ิ 4 ทุน 5 ทุน บรรลุ 

S1.5 จ านวนนักศึกษาต่างชาตทิั้งหมดในแต่ละปี ≥ 49 คน 57 คน บรรลุ 
S2.1 จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ อันดับ 1 อันดับ 1 บรรลุ 

S2.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และนานาชาติ  

3 โครงการ 13 โครงการ บรรลุ 

S2.3จ านวนอาจารย์/นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก  

80% 87.96 บรรลุ 

S2.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

150,000  
บาท /คน/ปี 

246,343.15 
บาท /คน/ปี 

บรรลุ 

12,000,000 17,114,506 บาท บรรลุ 
S2.5 จ านวนผลงานวิจัย  นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ (ปีปฎิทิน) 

120  
ผลงาน 

121 
ผลงาน 

บรรลุ 

S2.6 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนและสังคม 
 (ปีปฎิทิน) 

เพ่ิมขึ้นปีละ 15% เพ่ิมขึ้น 
ปี 2557=42 
ปี 2558=67 

บรรลุ 

Citation 
30 ผลงาน 

67 
ผลงาน 

บรรลุ 

S3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม Health Hub 3 โครงการ 3 โครงการ บรรลุ 
S3.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจัยและจ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน 

1 โครงการ 
/1 โครงการ 

1 โครงการ 
/1 โครงการ 

บรรลุ 

S3.3 จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการ 
 

5 ล้านบาท(รายรับสุทธิ) 6,236,764.88 
บาท 

บรรลุ 

S4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอน 1โครงการ 

2 
โครงการ 

บรรลุ 

บูรณาการกับกิจกรรม 
นักศึกษา 1โครงการ 

3 
โครงการ 

บรรลุ 

S5.1 จ านวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาตทิั้ง 
Inbound และ outbound 

100 140 บรรลุ 

S6.1 การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะฯ >4.5 บรรลุ 
S6.2 ระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ด าเนินการครบ 7 หมวด ด าเนินการครบ 7 

หมวด 
บรรลุ 

5 ปีการศกึษา 2557  
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ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2558 
เปรียบเทียบ 

ผลปีงบ 58 กบัเป้าหมาย 

S6.3 ผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของ สกอ. และ สมศ. และผลการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล 

≥ ร้อยละ 90 เปลี่ยนรูปแบบการประเมินเป็นประเมินระดับหลักสูตร 

S6.4 การพัฒนาคณะสู่สถาบันการเรียนรู้  5 ข้อ ตามเกณฑ์ สกอ. 5 บรรลุ 
S6.5 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของคณะใน ระบบ CMU-MIS 
ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง 

5  ข้อ ตามเกณฑ์ 
ค ารับรอง 

5 บรรลุ 

S6.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ระดับ 5 5 บรรลุ 

S6.7 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารยต์่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด  

≥ 30 % 25 ไม่บรรลุ 

S6.8 อัตราส่วนเงินรายได้ต่องบประมาณแผ่นดิน > 0.10 0.44 บรรลุ 

S6.9 จ านวนเงินรายได้ของส่วนงานที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้น 5% ต่อปี เพ่ิมขึ้น 47.90 บรรลุ 

ตารางท่ี 14 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 ในปีงบประมาณ 2558 คณะมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตงิาน จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ รวม 7 ยุทธศาสตร์ โดยมีคะแนนรวมที่ 4.9598 ซึ่งอยู่ในระดบัดีมาก มรีายละเอียดดังตารางและกราฟ 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 5.0000 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  
การพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และความมั่นคงของท้องถ่ิน ประเทศ และสากล 

4.7188 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบ้รกิารบนฐานความต้องการของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

5.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถ่ินล้านนาและกลุ่มชาติ
พันธ์ุ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.0000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 5.0000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดีและมีประสทิธิภาพ 5.0000 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพฒันาตามแนวทางการบริหารทีผู่้บรหิารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัย 5.0000 

รวม 4.9598 
 ตารางท่ี 15 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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แผนภูมิท่ี 10 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัตงิาน ประจ าปงีบประมาณ 2558 

ผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้การ
ประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. เป็นปีแรก มีผลการประเมินคือผ่านการประเมิน 7 หลักสตูร 
และไม่ผ่านการประเมิน 6 หลักสูตร โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการยกเว้นการประเมินระดับหลักสตูรปริญญา
ตรี ซึ่งคณะได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพในระดับสูงสุด(5ปี) นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ยังได้น าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาทดลองใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2557 เป็นปีแรก โดยมีผลการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

» ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และดา้นกระบวนการ  

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และด้านกระบวนการท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน 
วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ เป็นสถาบันช้ันน าระดบัสากลด้านการศึกษา

และการวิจัย มีเป้าหมายที่จะเอาชนะเหนือคู่เทียบที่เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลทีเ่ปิดสอนทัง้ระดบัปริญญาตร ี
โท และ เอก ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึง่ในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดอยู่มากเรื่องการเข้าถึงข้อมลูและสารสนเทศ
ของสถาบันต่าง ๆ ในแวดวงการศึกษาพยาบาล ซึง่เป็นอุปรรคของการแสดงผลลัพธ์ในมิติของการแข่งขันระหว่าง
สถาบัน คณะจึงใช้การเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและแสดงแนวโน้มของผลการด าเนินการ 3 ปีติดต่อกันส าหรบั
ผลลัพธ์ที่ยังไม่สามารถแสวงหาข้อมลูที่น่าเช่ือได้ของสถาบันคู่เทียบได้  

3

4

5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน

การเรียนการสอน  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของท้องถิน่ 

ประเทศ และสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการ
วิชาการและการให้บริการบนฐานความ

ต้องการของชุมชนและท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิน่
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธภิาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนว
ทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลง

ต่อสภามหาวิทยาลัย
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ด้านการศึกษา ประเมินผลตามปีการศึกษา ระบุตัวช้ีวัดส าคัญด้านการเรียนรู้และด้านกระบวนการทีมุ่่งเน้น
ผู้เรียน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่  

1) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในปีแรกภายหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง
หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติซึ่งในปีการศึกษา 2555-2557 
มีผลการด าเนินที่ดีอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 3)  

2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นการวัดที่สะท้อนถึง
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ในปีการศึกษา 2555-2557 มีผลการประเมินในภาพรวมของผู้เรียน
ทั้งระดับปริญญาตรีและบีณฑิตศึกษาอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ. (คือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) และมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี (รูปที่ 4) ในปีการศึกษา 2557 
เริ่มท าการประเมินและวิเคราะห์แยกเป็นระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่ามีผลการประเมินเท่ากับ 4.08 และ 4.35 
ตามล าดับ  

3) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ าแนกเป็นระดับปริญญาโทและเอก (รูปที่ 4) และเปรียบเทียบกับ
สถาบันคู่เทียบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในปีการศึกษา 2555-2556 (รูปที่ 5) 
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ด้านการวิจัย คณะเริ่มมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและมีการปรับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยในปี 
2556 เป็นต้น มีการออกแบบกระบวนการท างานที่ส า คัญและข้อก าหนดที่ส า คัญ  ซึ่ งประกอบด้วย
กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้และทักษะการวิจัย การเตรียมต้นฉบับตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยและแสวงหาทุนวิจัย และกระบวนการบริหารและ
ควบคุมคุณภาพการวิจัย โดยก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญ คือ  

1) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน เทียบกับ
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย (รูปที่ 6) ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2557 ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินรายได้ของ
คณะด้วย  

2) จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ จากการที่คณะได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้าน
การจัดเตรียมต้นฉบับ โดยจัดหาผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมา
ช่วยให้ค าปรึกษา มีการสนับสนุนการตีพิมพ์ท าให้มีจ านวนการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น (รูปที่ 7)  

3) จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ คณะมีการสนับสนุนและจัดท า
แนวทางการขอจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ ท าให้มีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 8) 
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ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

ด้านการศึกษา ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการส าคัญ โดยใช้ตัวช้ีวัดส าคัญ 5 ตัว
คือ 1) ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานครบ
ทุกหลักสูตรในปี 2557 (รูปที่ 9)  2) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติที่รับเข้าต่อแผน ซึ่งเพิ่ม
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 10) 3) ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้าต่อแผน (หลักสูตรปกติและ
นานาชาติ) ลดลงในปี 2557 (รูปที่ 11) เนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ท าให้ต้นสังกัดมี
ข้อจ ากัดในการอนุมัติให้พยาบาลลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในทุกสถาบันการศึกษา 4) ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่รับเข้าต่อแผน เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันช้ันน าในระดับสากล คณะจึงมีนโยบายในการเพิ่มจ านวนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นใน
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น มีการด าเนินการร่วมกับคู่ความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อแสวงหานักศึกษานานาชาติมา
เรียนในหลักสูตรของคณะ ส่งผลให้ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่รับเข้าต่อแผน ในปีการศึกษา 
2556–2558 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 12)  
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5) ร้ อ ยล ะของนัก ศึ กษาหลัก สู ตรปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งพบว่ามี
แนวโน้มลดลง (รูปที่ 13)  คณะได้น ามาพิจารณาพิจารณาสาเหตุ 
พบว่า ในระดับบัณฑิตศึกษาสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งคือ ผู้เรียนที่ไม่
ส าเร็จตามเวลาส่วนใหญ่ไม่สามารถลาศึกษาต่อได้ต้องท างาน
ประจ าควบคู่ไปกับการเรียน ท าให้ใช้เวลานานกว่าที่ก าหนดใน
หลักสูตร คณะได้หาแนวทางปรับปรุงตั้งแต่กระบวนการรับเข้า
นักศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุน
ผู้เรียน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสตูรนานาชาติคณะมีการงดรับนักศึกษาในบางช่วงจึงไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา
ในปี 2556 และ 2557  

ด้านการวิจัย กระบวนท างานที่ส าคัญด้านการวิจัยส่งผลตอ่การเพิ่มร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับสนับสนุน
ทุนวิจัย (รูปที่ 14) ร้อยละของโครงการวิจัยทีส่ าเร็จตามเวลาที่ก าหนด (รปูที่ 15) จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจาก
แหล่งทุน (รปูที่ 16) และจ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจ า (รปูที่ 17) 
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ด้านการบริการวิชาการ ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการโดยใช้ร้อยละของ
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมตามแผนซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่เปิดให้บริการในปี 
2555-2557 และ ร้อยละของผู้ใช้บริการวิชาการที่ส าเร็จ
ตามสูตรฝึกอบรม (รูปที่ 18)  

 

การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ผลการด าเนินการด้านการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน และการจัดการด้าน
สภาพแวดล้อมของการท างาน ส่งผลให้ในปี พศ. 2555-2557 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ/อบุัติการณ์ในการท างานใน
คณะ   

ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ผลการประเมินผลการด าเนินการด้านการจัดการห่วงโซ่อปุทานพบว่า ในปี งบประมาณ 2555-2557 การ
ด าเนินการกบัผูส้่งมอบสามารถสง่มอบผลิตภัณฑ์และบรกิารได้ภายในเวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามเงือ่นไข
ข้อตกลงทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่องทุกป ี 

» ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ด้านการศึกษา มีการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

คุณภาพหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีระดับ (รูปที่ 19) 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์ (รูปที่ 20) 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ (รูปที่ 21) และ 4) ความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (รูปที่ 22) ซึ่งผลการด าเนินการในปี
การศึกษา 2555-2557 มีระดับความพึงพอใจของผู้เรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย 
สกอ. (3.51) 
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ด้านการวิจัย ในปี 2555-2558 คณะไม่ได้
ด าเนินการวัดผลลัพธ์ความพึงพอใจของแหล่งทุนวิจัย และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของแหล่งทุนวิจยั 

ด้านการบริการวิชาการ ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการวิชาการ (รปูที่ 23) 
 

ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 ด้านการศึกษา ใช้ตัวช้ีวัดส าคัญคือร้อยละของนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละรุ่น ในปีการศึกษา 2555-2557 
ทั้งหลักสูตรปกติ และนานาชาติซึ่งมีการงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2553-2555 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 24  

ด้านการวิจัย ใช้ตัวข้ีวัดความผูกพันของลูกค้าโดดูจากจ านวนแหล่งทุนวิจัยที่ให้ทุนวิจัยซ้ า ในปี พ.ศ. 
2555-2557 แสดงไว้ในรูปที่ 25  

ด้านบริการวิชาการ ประเมินจากจ านวนผู้ใช้บริการวิชาการที่มาใช้บริการซ้ าระหว่างปี 2555-2558 ซึ่งมี
ผู้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่ด าเนินการโดยศูนย์บริการมีจ านวนทั้งสิน้ 7,594 คน ในจ านวนน้ีมีผู้ที่ใช้บริการของ
ศูนย์บริการซ้ า 715 คน โดยมีจ านวนครั้งของการใช้บริการซ้ าอยู่ระหว่าง 2-5 ครั้ง (รูปที่ 26)  
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» ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

 คณะฯ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ทั้งการท าผลงานวิชาการและการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงข้ึน ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร โดยในปี 2557 มี
อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และต าแหน่งศาสตราจารยม์ี
แนวโน้มจะสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 27) และมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี (รูปที่ 28) 

 

 

 

 

 

 

ด้านบรรยากาศการท างาน 

 คณะฯ ได้เริ่มมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานในปี 2557 ซึ่งผลการประเมิน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเท่ากับ 3.86 และ 3.63 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 3.51 

 

 

 

 

80%(575 คน)

17%(122คน)

2.2%(16คน)
0.3%(2 คน)

รูปท่ี 26 จ านวนผู้ใช้บริการวิชาการ
ท่ีมาใช้บริการซ้ า ระหว่างปี 2555-2558 

ใช้ซ้ า 2 คร้ัง ใช้ซ้ า 3 คร้ัง ใช้ซ้ า 4 คร้ัง ใช้ซ้ า 5 คร้ัง

43.94 41.35
46.51

27.27 25.56 22.6
0.75 2.25 2.5

0
20
40
60
80

100

2555 2556 2557

ร้อ
ยล

ะ

รูปที่ 27 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ.

42.42 36.09
33.58

57.58 63.91 67.7

0
20
40
60
80

100

2555 2556 2557

ร้อ
ยล

ะ

รูปที่ 28 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก



รายงานประจ าปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 49 

 

ด้านความผูกพันของบุคลากร 

คณะฯ เริ่มมีการส ารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ในปี 2557 ซึ่งผลการส ารวจความผูกพัน
ของบุคลากรสายวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 และระดับความผูกพันของบุคลากรสาย
สนับสนุนอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 3.51 (รูป 29) อัตรา
การลาออกของบุคลากรสายวิชาการต่ ามากในปี 2555-2556 และมีอัตราการลาออกในปี 2557 จ านวน 3 คน ซึ่ง
มีสาเหตุมาจากความจ าเป็น ส่วนตัว ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนนั้น มีอัตราการลาออกที่ต่ าลงอย่างต่อเนื่ อง 
จากจ านวน 6, 3 และ 1 คน ตามล าดับ (รูป 30) 

 

 

 

 

 

ด้านการพัฒนาบุคลากรผลลัพธ์ด้านการพัฒนา
บุคลากร ในปี 2555-2557 มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ท าให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ในปี 2556 
และ 2557 (รูปที่ 31) มีจ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงข้ึนในทุกปี โดยในปี 2557 มีอาจารย์อีก 3 คน ที่
ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และอยู่
ระหว่างด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
(รูปที่ 32) มีจ านวนอาจารย์ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขี้น (รูปที่  33) มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
ต าแหน่งความเช่ียวชาญ (รูปที่ 34) และจ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลมีจ านวน
เพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 35) 
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» ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล 

ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
การน าองค์กร 
ผลการประเมินคุณภาพขององค์กร ตามแนวทาง

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) และ สกอ. ในปี
การศึกษา 2555-2557 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(รูปที่ 36) ทั้งนี้ ผลการประกันคุณภาพตาม CMU-QA เมื่อ
เทียบกับ 5 คณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปี
การศึกษา 2554-2556 พบว่า คณะฯ มีผลการประเมินอยู่
ในอันดับที่ 3, 2 และ 1 ตามล าดับ  

ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อองค์กรในปี 2555-2557 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75, 3.91 และ 3.71 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดคือ 3.51 (รูปที่ 37) ผลลัพธ์
ของการน าองค์กรด้านผลการด าเนินงานของคณบดีนั้นไม่มีการประเมินในปี 2555-2556 เนื่องจากไม่อยู่ในรอบ
การประเมิน ซึ่งผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 โดยสภามหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย
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สนับสนุน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ สกอ. ก าหนด คือ 3.51 (รูปที่ 38) 
ส าหรับตัวช้ีวัดของผลลัพธ์ของการน าองค์กรด้านความเข้าใจของบุคลากรต่อแนวทางการน าวิสัยทัศน์และค่านิยม
ไปสู่การปฏิบัติน้ัน คณะฯ ได้เริ่มก าหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติมในปี 2557 และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

การก ากับดูแล 

 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรด้านธรรมาภิบาล มีจ านวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ จ านวนความผิดปกติรุนแรงที่พบ
จากการตรวจสอบด้านการเงินจากผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร จ านวนข้อร้องเรียนของการ
ด าเนินการด้านการเงินและพัสดุ และจ านวนความผิดพลาดในการปฏิบัติการด้านการเงินและพัส ดุ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2555-2557 ไม่พบอุบัติการณ์ของตัวช้ีวัดดังกล่าว 

กฎหมายข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ คือ จ านวนปีที่ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล (0-5 ปี) ซึ่งคณะฯ ได้รับการ
รับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี (ป ี2554-2558) ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดในการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล 

จริยธรรม 

 ผลลัพธ์ด้านจริยธรรมในการน าองค์กรมีจ านวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ จ านวนข้อร้องเรียนต่อผู้น าองค์กร และ
จ านวนการฟ้องร้องต่อพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมโดยบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าในปี  
2555–2557 ไม่มีข้อร้องเรียนและการฟ้องร้อง 

สังคม 

 ผลลัพธ์ด้านสังคมประเมินจากจ านวนโครงการที่สนับสนุนให้เกิดความผาสุกของชุมชนและสังคม ได้แก่ 
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน โดยในปี 2555 มีจ านวน 7 โครงการ และ ปี 2556–2557 มีจ านวน
ปีละ 10 โครงการ 
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รูปที่ 37 ความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อองค์กร 
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ผลลัพธ์ด้านน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ขององค์กรใน
ปีงบประมาณ 2555–2558 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับที่เพิ่มข้ึน (รูปที่ 39) และผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติงาน พบว่ามีผลการด าเนินงานที่ดีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2556–2557 อยู่ใน
ระดับดีมาก (รูปที่ 40)  

 
 

» ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ และการเงิน 

การด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน มี  4 ตัวช้ีวัด คือ 1) ร้อยละของเงินรายได้ต่องบประมาณ
ทั้งหมด พบว่าในปี 2555-2557 คณะฯ มีเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 21.52, 20.36 และ 
22.63 ตามล าดับ 2) เงินรายได้ต่อปี ในปีงบประมาณ 2555-2556 เงินรายได้ของคณะลดลงร้อยละ 5.17 และ 
11.43 ตามล าดับ เนื่องจากการงดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแผน ข 
ต่อมาในปี 2556 คณะฯ ได้เริ่มเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ท าให้มีเงิน

รายได้ ในปี  2557 เพิ่ ม ข้ึนร้อยละ 27.32 3) 
จ านวนเ งินรายได้ที่ มาจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา การบริการวิชาการ และแหล่งทุนวิจัย 
พบว่าในปีงบประมาณ 2555-2557 มีจ านวนเงิน
รายได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษามีสัดส่วนมากที่ สุด 
รองลงมา คือ จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก และ 
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รูปที่ 40 ผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย ≥4.01 

ระดับดีมาก 

ตารางที่ 16 จ านวนเงินรายได ้

แหล่งรายได ้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

23,962,637.00 
 

20,504,771.61 28,084,240.00 

กา รบริ ก า ร
วิชาการ 

5,013,313.03 4,724,098.07 5,027,629.38 

แหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 

7,041,627.00 11,948,485.00 13,032,336.00 

รวม 36,017,577.03 37,177,354.68 46,144,205.38 
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การบริการวิชาการ ตามล าดับ (ตารางที่ 16) และ 4) สภาพคล่องทางการเงิน ประเมินจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
และอัตราหนี้สินต่อส่วนทุนรวม โดยในปี 2555-2557 มีอัตราส่วนทุนหมุนเ วียน 10.24, 13.88 และ 11.44 
ตามล าดับ และอัตราหนี้สินต่อส่วนทุนรวมเท่ากับ 0.09, 0.09 และ 0.08 ตามล าดับ ซึ่งแสดงถึงการมีสภาพคล่อง
ทางการเงินที่สูง 

ผลการด าเนินการด้านตลาด 

ผลลัพธ์ด้านตลาดส าหรับการศึกษามีตัวช้ีวัด คือ ร้อย
ละของนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรนานาชาติ (รูปที่ 41)  

ตลาดด้านการวิจัย คณะฯ มีการแสวงหาแหล่ง
สนับสนุนทุนวิจัยใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีแหล่ง
สนับสนุนใหม่เพิ่มข้ึน 4 แหล่งทุน ได้แก่ 1) สถาบันภูมิปัญญา
สร้างสรรค์ 2) ส านักงานโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต 
3) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และ 4) Japan Grants in Aid 
for Scientific Research KAKENHI 

ส าหรับตลาดด้านการบริการวิชาการ ประเมินได้จ านวนผู้ใช้บริการวิชาการของหลักสูตรอบรมด้านการ
ดูแลสุขภาพและการพยาบาล ในปี 2555–2557 มีจ านวนเพิ่มสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และมีแนวโน้มจะสูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง (รูปที่ 42) นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการเป็นผู้น าในระดับสากล คณะฯ ได้มีนโยบายเชิงรุกใน
การแสวงความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการขยายตลาดต่างประเทศ 
ประเมินจากเพิ่มจ านวนของคู่ความร่วมมือที่เป็นหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และมีการลงนามใน
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันในต่างประเทศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555-2557 
อีกทั้งยังมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 43)  
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อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้รับการยกย่อง 
อาจารย์ บุคลากร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ
ป ริญญาพยาบาลศาสตร ดุษ ฎีบัณฑิ ตกิ ตติ ม ศักดิ์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557  

 

2. รองศาสตราจารย์อ าไพ จารุวัชรพาณิชกุล  อาจารย์ประจ ากลุม่วิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน
การปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคเหนือ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 

3. รองศาสตราจารย์อภิรัช อินทรางกูร 
ณ อยุธยา อาจารยป์ระจ ากลุม่วิชาการพยาบาลสตูิศาสตร์ละนรเีวชวิทยา ได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจ าปี 2557 สาขาการศึกษา
พยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล  จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิรริาชฯ  เมื่อ
วันที่  25  ธันวาคม  2557 

4. ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาการพยาบาลพื้นฐาน ได้รับรางวัลนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขาการศึกษาพยาบาล 
(ประเภทอาจารย์พยาบาล) ประจ าปี 2557 จากนิสิตเก่าพยาบาล
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557   

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤดี  ลาศุขะ   อาจารย์
ประจ ากลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลนิสิตเก่า
พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการศึกษาพยาบาล 
(ประเภทอาจารย์พยาบาล)  ประจ าปี 2557 จากนิสิตเก่าพยาบาล
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557   

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อาจารย์ประจ ากลุ่ม
วิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษา
พยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2557 จาก สภาการพยาบาล 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 

7. คณาจารย์ของคณะฯ ได้รับรางวัล Good Practice ประเด็นวิธี 
ปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจ าปการศึกษา 2556 จัดโดยส านัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ดังต่อไปนี้  
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 รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ไดรับรางวัล Good Practice ดานการวิจัย เรื่อง  
การพัฒนาศักยภาพอาจารยประจ าและนักวิจัยรนุใหม ่

 รองศาสตราจารย ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ไดรับรางวัล Good Practice ดานการบริการวิชาการแก
สังคม เรื่อง ผลงานบรูณาการกบัภารกจิอื่น ๆ  

 รองศาสตราจารย ดร.ปยะนุช ชูโต ไดรับรางวัล Good Practice ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง 
การใชเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 

 
8. ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร์  ไดรับการแตงตั้งใหเปน Guest Professor ของ 
School of Nursing, Kunming Medical University โดยเข้ารับมอบ 
Certificate  และเขารวมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปการกอตั้ง 
School of Nursing, Kunming Medical University  
ระหวางวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2558 ณ School of Nursing, 
Kunming Medical University 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์
พยาบาลต้นแบบ ประจ า ปี 2558 จากทีป่ระชุมคณบดี/หัวหน้า
สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ในการประชุม
วิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การปฏิรปูวิธี การจัดการเรียน
การสอนสาขาพยาบาลศาสตร์สูส่ังคมในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันพุธ ที่ 15 
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า ซีตี้ รีสอรท์ กรุงเทพฯ 
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10. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง อาจารย์ประจ ากลุม่วิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
ได้รับการคัดเลือกใหเ้ป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อย
วงค์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาการจัดการเรียน
การสอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาการจัดการเรียนการ
สอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 

13. นายอดุลย์  สีค าดี พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยอาคารสถานที่ งานบริหารทั่วไป ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นบุคลากรดเีด่น สายปฏิบัตกิาร  ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่วันที่ 15 
สิงหาคม 2558 

14. นางสาวพัชรี อยู่แย้ม พนักงานบริการทั่วไป สงักัดหน่วยการเรียนรูท้างการพยาบาล งานบริการ
การศึกษาฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ฯ ได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็บุคลากรดีเด่น สายบริการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 

 
15. นายสมาน  เสาร์แก้ว มีผลงานด้านการจัดการความรู้     

ที่โดดเด่น AndyLizer ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องฉายภาพแบบพกพา 
เพื่อความสะดวก ประหยัดและมีประสทิธิภาพ โดยได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดในงาน KM Day: Happy Show and Share 
ประจ าปี 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เมื่อวันที่ 
4 กันยายน 2558 

 
16.นายจักรภพ  ธาตุสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

การจัดการความรูเ้รื่อง แผนการบริหารและการพฒันาบุคลากร
สายสนบัสนุน พ.ศ.2555-2559 ในงาน KM Day: Happy 
Show and Share ประจ าปี 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 
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17.รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล           
อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการพิจารณาคัดเลอืกใหเ้ข้ารับรางวัลศิษย์
เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) ประจ าปี 
2558 เนื่องในวันมหิดล    ประจ าปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที ่24 
กันยายน 2558  

 
 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทนคณบดี 

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลมาตรฐานระดบัประเทศ National Ethics Committee Accreditation System in 
Thailand (NECAST)  ในงานมหกรรมงานวิจัยแหง่ชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ในวันที่ 16 
สิงหาคม 2558  

 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ได้รับอนุมัติใหด้ ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 และอยู่ระหว่างรอประกาศ กพอ. และพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อะเค้ือ อุณหเลขกะ ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ตามมติทีป่ระชุม
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 และอยู่ระหว่างรอประกาศ กพอ. และพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ 
 นอกจากนี้ยังมีบุคลากร อีก 3 ราย ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการระดบัศาสตราจารย์ 
ในปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ รศ.ดร.ภัทราภรณ์  ทุ่งปันค า รศ.ยุพิน เพียรมงคล และ รศ.ดร.สสุัณหา ยิ้มแย้ม 
 
รองศาสตราจารย์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  บุญเชียง ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ค าสั่ง มช.ที่ 0818/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ค าสั่ง มช. ที่ 3315/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร ได้รับการแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ค าสั่ง มช. ที่ 3315/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ค าสั่ง มช. ที่ 3322/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  ศิระกมล ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่

วันที่ 10 เมษายน 2556 ค าสั่ง มช. ที่ 0023/2558 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา ชัยวุฒิ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 

ตุลาคม 2555 ค าสั่ง มช. ที่ 3324/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
 
นักศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

1. นางสาวทัศนีย์ ศรีสุวรรณ  รหัสประจ าตัว  531231089 ได้รับรางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีมาก 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา  2556 เมื่อวันที่  22  มกราคม  2557    

2. นางสาวปาริชาต ทัพวิเศษ รหัสประจ าตัว  551231027  ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (การประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพ
ประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ) ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่  
เมื่อวันที่  4   กุมภาพันธ์ 2557  

3. นางสาวปาริฉัตร  เทพวงค์ รหัสประจ าตัว 521210085 ได้รับการยกย่อมชมเชย  ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  2557  

4. นางสาวจิราพร  ยะสืบ  รหัสประจ าตัว 531210028  ได้รับทุนการศึกษา Best Practice in Adult  
Nursing ประจ าปีการศึกษา  2556  

5. นางสาวรุ่งทิวา  ปุ๊กใจอ่ิน  รหัสประจ าตัว  531210144ได้รับทุนการศึกษา Best Practice in Adult  
Nursing ประจ าปีการศึกษา  2556  

6. นางสาวจิณห์นิภา  ไชยสอน รหัสประจ าตัว  551210024 ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมข้ัน
วิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยช้ันปีที่ 1 ของมูลนิธิ ศาสตราจารย์  ดร.แถบ  นีละนิธิ  ประจ าปีการศึกษา  2556 

7. นางสาวธัญชนก   วงค์วิบูลย์   ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น  ของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2557  

8. นางสาวพรพิมล  วังป่า   ได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 




