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1. สรุปแนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย 

 

แนวคิดในการบริหารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางป  พ.ศ. 2560-2564 

นั้น ในเบื้องตนไดวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรในการบรหิารงานอยูบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงเชงินโยบาย

ในระดับโลกดานสุขภาพและการพยาบาลและการผดุงครรภ วิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรของประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการที่จะเปน “มหาวิทยาลัยชั้นนํา 

รับผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนาสูความเปนเลิศที่ยั่งยืน”  โดยคณะฯ ไดประเมินภาวะแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอกองคกรจากสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป จุดแข็ง จุดที่สามารถพัฒนาได โอกาส ความทา

ทาย ภายใตสมรรถนะหลัก วัฒนธรรมองคกร ความตองการของผูเกี่ยวของทั้งหมดทั้งในประเทศและ

ตางประเทศในปจจุบันและในอนาคตมากําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานซึ่ง

ประกอบดวยแผนงานเชิงรุกและแผนงานประจําและกลยุทธที่จะทําใหการดําเนินการบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว

รวมกัน การจัดทําวิสัยทัศน และแผนดังกลาวดําเนินการโดยผูบริหารรวมกับผูแทนจากทุกภาคสวนของคณะฯ 

ไดรางแผนกลยุทธของคณะฯ  นําเสนอประชากรของคณะเพื่อรับฟงขอคิดเหน็และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม นําไป

ถายทอดใหประชากรของคณะอีกครั้งหนึ่งภายหลังการดําเนินการปรับปรุง ไดมีการทบทวนแผนเปนระยะๆ 

ทุกปและตามสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพิ่มเติมหรือปรับแผนดําเนินการและโครงการใน

ระหวางปงบประมาณ มีการกําหนดแผนเปน 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรม คุณภาพเปนพลเมืองโลก ยุทธศาสตรดานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพในระดับสากล 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนางานบรกิารวิชาการในระดับชาตินานานาชาติ และยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใชแนวทางของ Education Criteria for Performance 

Excellence (EdPex)  มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารองคกร ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตรไดรับการรับรอง

คุณภาพตามเกณฑ EdPEx. 200 ใน ป พ.ศ. 2559 คณะฯ ไดมีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการให

เอื้อตอการพัฒนากระบวนการหลัก มีการปรับปรุงผลการดําเนินการทุกดานและเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันโดยใหความสําคัญตอแผนกลยุทธ กระบวนการตัดสินใจ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ เพื่อใหมีความ

สอดคลองกัน  โดยมีสวนประกอบที่สําคัญของระบบไดแก มีการวางแผน การดําเนินการและการควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และการนําผลการประเมินกระบวนการและผลลัพธมาปรับปรงุ

อยางตอเนื่องในทุกระบบโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของคณะฯ  ใชหลักการการทํางานอยางมอีิสระ

ภายใตความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ทั้งฝายบริหาร คณาจารย บุคลากร และมุงสูเปาหมายเดียวกันคือ

ความมีคุณภาพในการทํางานเพื่อใหบัณฑิตทุกระดับมีคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของสังคมอยาง

แทจริง คณะพยาบาลศาสตรไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาต ิ  
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แผนภาพที่ 1 ยุทธศาสตรการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม                     

ปงบประมาณ 2560-2564 

  

 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน นอกเหนือจากการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการ

ดําเนินการ การเนนเรื่องคุณภาพในทุกดาน และการมีวัฒนธรรมองคกรใหมีการทํางานเปนทีมการมุงประโยชน

สวนรวมแลวนั้นในแตละดานของยุทธศาสตร มีกลยุทธการดําเนินงานดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพเปนพลเมืองโลก  

มีการกําหนดกลยุทธดังนี้  

 กลยุทธที่ 1  กลยุทธการดําเนินการใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการดาน

สุขภาพ และมีมาตรฐานสากล 

 กลยุทธที่ 2  การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานในระดับสากลและสอดคลองกับความ

ตองการของลูกคาผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูปกครอง ตนสังกัด/ผูใชบัณฑิต) และคูความรวมมอื 
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 กลยุทธที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหมีสมรรถนะสากลโดยใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก

ดานความเปนมอือาชพีและเครือขายนานาชาติที่มีอยู 

กลยุทธที่ 4  สงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม (ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

ความมีวินัย มีจริยธรรม เสียสละ มีจิตสาธารณะเอื้ออาทรออนนอม) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ยุทธศาสตรดานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับสากล ไดมีการวางกลยุทธใหบรรลุ

ตามเปาหมายดังนี้ 

 กลยุทธ 1  สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยมีงานวิจัยและนวัตกรรมและตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ

และนานาชาติ โดยใชประโยชนจากเครือขายนานาชาติซ่ึงเปนสถาบันชั้นนําที่มีทั่วโลก 

 กลยุทธ 2. สรางระบบสนับสนุนที่เอื้อตอพัฒนางานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ 3. ขับเคลื่อนใหมีการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนทางสังคม

และเชิงพาณิชยทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

กลยุทธ 4.  สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศและศูนยความรูเชิงประจักษทางการ

พยาบาล การผดุงครรภและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย 

  

ยุทธศาสตรท่ี  3 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนางานบริการวิชาการในระดับชาตินานานาชาติ คณะฯ ไดวางกลยุทธในการ

ดําเนินการดังนี ้

  กลยุทธที่ 1. สงเสริม/สนับสนุนงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของชุมชน ทองถิ่น 

ประเทศ และนานาชาติตามความเช่ียวชาญของอาจารย 

 กลยุทธที่ 2.  สงเสริม/สนับสนุน โครงการบริการวิชาการรวมกับเครือขายในตางประเทศ 

 กลยุทธที่ 3. สงเสริม/สนับสนุน เครือขายความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และตางประเทศ 

 กลยุทธที่ 4. ขยายงานบริการวิชาการใหมีความหลากหลาย 

 กลยุทธที่ 5. สงเสริมงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และ 

 กลยุทธที่ 6. กําหนดชุมชนสําคัญสําหรับพัฒนาและใหบริการวิชาการ 

   

ยุทธศาสตรท่ี 4  

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยุทธศาสตรนี้รวม

การบริหารจัดการในทุกดานไดแก ทรัพยากรบุคคล งบประมาณการเงินการคลงั อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินการเพื่อสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการขององคกรในทุกดาน กล

ยุทธตางๆ ที่ใชไดแก 

 กลยุทธที่ 1.  บริหารจัดการองคกรโดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPex) ซ่ึงครอบคลุม ทุกกลยุทธแลว (กลยุทธที่ 2 3 4 5 6 และ 7) 

 กลยุทธที่ 2. บริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบโดยมุงเนน ธรรมาภิบาล และความรับผดิชอบตอ

สังคม  

 กลยุทธที่ 3. ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทั้งดานการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการบริหารจัดการองคกรสูมาตรฐานสากล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธที่ 4. สงเสริมการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารและการบริการที่มี

ประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธที่ 5. ยกระดับขีดความสามารถในการแสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน 

กลยุทธที่ 6. สงเสริมบรรยากาศและสภาพแวดลอมขององคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสุขภายใต

บริบทพหุวัฒนธรรม (ความเปนนานาชาติ/ความหลากหลายทางวัฒนธรรม) 

กลยุทธที่ 7. สงเสริมการสรางองคกรแหงการเรียนรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

นอกเหนือจากทั้ง 7 กลยุทธแลว ยังมีกลยุทธที่เสริมความเขมแข็งของคณะอีกหลายกลยุทธ

ไดแก กลยุทธดาน การตางประเทศ บูรณาการกับพันธกิจทั้ง 4 ดาน การใชเครือขายในการเสริมสราง

คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนางานดานตางๆ กลยุทธดานการบูรณาการงานดานตางๆ 

เขาดวยกันเพื่อใหเกิดผลกระทบตอองคกร และสังคมในประเทศและสังคมโลกอีกดวย 

 ในชวงปงบประมาณ 2560 หรือปการศึกษา 2559 คณะฯ ไดรับการตรวจประเมินจากผูตรวจ

ประเมินภายนอก (สกอ.) เปนปที่ 2 โดยคณะฯ ไดนําผลการประเมินกระบวนการและผลลัพธจาก EdPEx 

200 และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน มาปรับปรุงเปนวงจรอยางตอเนื่องใน

ทุกระบบของการดําเนินการพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะฯ ทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม  ไดมีการทบทวน

วิสัยทัศน และพัฒนาระบบสําคัญขององคกรตามเกณฑ  EdPEx เชน การนําองคกร กลยุทธ และบุคลากร 

ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนองคการ จากการดําเนินการดังกลาว  คณะฯ เห็นวา วิสัยทัศนเดิมของ

คณะในการที่จะเปน “สถาบันชั้นนําระดับสากลดานการศึกษาและวิจัย” นั้นยังคงมีความสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย แตนาจะยังขาดเปาหมายที่ชัดเจน  คณะฯ จึงไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2561) ในปงบประมาณ 2561 เพื่อใหสอดคลองกับความ
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ทาทายเชิงกลยุทธในการนําองคกรเขาสูการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และมีการเพิ่มเติมเปาหมาย

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนในการที่จะ เปนสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก 

ตามตัวชี้วัด QS World University Ranking) ภายในป 2564  เนื่องจากการจัดอันดับในสาขาพยาบาล

ศาสตรมีการจัดอันดับเพียง 100 อันดับเทานั้น  ซ่ึงเปนเปาหมายที่มีความทาทายเปนอยางยิ่ง แตดวย

สมรรถนะหลักขององคกร  ไดแก การเสริมสรางศักยภาพจากเครือขายระดับนานาชาติ (Enhancing 

competency through international Networks) และความเปนมืออาชีพ (Professionalism) ในดานการบริหาร 

การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่

เปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกรในทุกระบบและทุก

กระบวนการนั้นจะสงผลใหคณะฯ สามารถกําหนดยุทธศาสตร และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  มีตัวชี้วัดและ

เปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในองคกร ซ่ึงอาจจะนําไปสูการบรรลุ

เปาหมายตามวิสัยทัศน ตามที่กําหนดไวหรือตอไปในอนาคต  สวนการปรับปรุงยุทธศาสตร  วัตถุประสงค

เชงิกลยุทธ กลยุทธ ในแผนระยะยาว (5 ป) และแผนปฏิบัติการขององคกรนัน้ดําเนนิการเพื่อใหมีความแหลม

คมทางยุทธศาสตรในทุกภารกิจของคณะฯ ซ่ึงคาดวาจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิต ความพึงพอใจของ/ตอ

ลูกคาของคณะ  มีระบบ ปฏิบัติการ การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่อใหคณะบรรลุเปาหมายในการไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ที่ 300 

คะแนนในป 2563 และ 350 คะแนนในป 2564 ตอไป 
 

2. ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันชั้นนําระดับสากลดานการศกึษาและ 

  การวิจัย  

พันธกิจ :  1)  จัดการศกึษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา 

 2)  ผลิตผลงานวิจัยดานสุขภาพที่มีประโยชนตอสังคมและชุมชน 

 3)  ใหบรกิารวิชาการแกชุมชน 

 4)  ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรกัษสิ่งแวดลอม 
 

2.1 ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ป 6 เดือนแรก) 

จากผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของปงบประมาณ 2560 ถึง ปงบประมาณ 2561 (รอบ 

6 เดือน) สรุปไดดังนี้ 

 ในปงบประมาณ 2560 มจีํานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น จํานวน 64 ตัวชี้วัด เปนตัวชี้วัดเชงิกลยุทธ (ทัง้นี้มตีัวชี้วัด

ที่ไมสามารถประเมินไดจํานวน 9 ตัวชี้วัด) 14.06 ผลการประเมินพบวามีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย 
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จํานวน 45 ตัวชีว้ดั คิดเปน รอยละ 70.31 และตัวชีว้ดัที่ไมบรรลเุปาหมาย จาํนวน 10 ตัวชีว้ดั คดิเปนรอยละ 

15.63 ไดแก 

    S1.3 รอยละของนกัศกึษาระดับบณัฑิตศกึษาที่สําเรจ็ตามระยะเวลา 

 S1.7 ผลการประเมินทักษะศตวรรษที ่21 ของนักศึกษาปสดุทาย 

 S1.8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศกึษาในตางประเทศทั้ง inbound 

และ outbound 

 S1.10 ผลของการประเมินของผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 R1.5 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูปกครอง ตนสังกดั/ผูใชบัณฑิต) 

 S2.3 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนทางสังคมระดับชาติและนานาชาติ 

 S2.6 International Citation Per Faculty 

 S4.6 จํานวนอาจารยที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทางขั้นสูง (APN) 

 S4.8 รอยละของอาจารยที่มีการตีพิมพผลงานวิจัย/วิชาการในวารสารนานาชาติ 

 R4.1 ระดับความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบริหาร  

 

ในปงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น จํานวน 63 ตัวชี้วัด อยูในระหวางการ

ดําเนินงานเนื่องจากยังไมสิ้นสดุปงบประมาณ 2561 อยางไรก็ตามไดมีการดําเนินการและตดิตามผลเปนระยะๆ  

ยุทธศาสตร 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

2560 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

2560 
จํานวน

ตัวชี้วัด

2561 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561  

(6 เดือนแรก) 

ตัวชี้วัดที่ยัง

ไมสามารถ

ประเมินไดใน

ป 2560 

บรรลุ

เปาหมาย 

ไมบรรลุ

เปาหมาย 

ตัวชี้วัดที่ยัง

ไมถึงรอบ

การประเมิน 

บรรลุ

เปาหมาย 

ไมบรรลุ

เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 1 18 4 9 5 18 15 2 1 

ยุทธศาสตรที่ 2  9 1 6 2 11 11 - - 

ยุทธศาสตรที่ 3 6 - 6 - 5 5 - - 

ยุทธศาสตรที่ 4 31 4 24 3 29 26 3 - 

รวมทั้งหมด 64 

9 45 10 63 57 5 1 

รวมทั้งหมด  

ไมนับตัวชี้วัด 

ที่ไมสามารถ

ประเมินได 

55 

คิดเปนรอยละ 100 14.06 70.31 15.63 100 90.48 7.94 1.59 
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ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2564 

เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปงบประมาณ  

2560 

เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2561  

(รอบ 6 เดือน) 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global citizen 

S1.1 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานระดับสากล (AUN)  

3 0 อยูระหวาง

ดําเนินการ 

0 อยูระหวาง

ดําเนินการ 

S1.2 ผลการสอบขึ้นทะเบยีนประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและผดุงครรภในครั้งแรก 

>รอยละ 90 >รอยละ 

90 

รอยละ 93.43 >รอยละ 

90 

ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S1.3 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ที่สําเร็จตามระยะเวลา 

รอยละ 50 รอยละ 10 รอยละ 0.68 รอยละ 20 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S1.4 รอยละของจํานวนนักศึกษา

บัณฑติศึกษาที่รับไดเมื่อเทียบกับแผน 

รอยละ 100 รอยละ 70 รอยละ 88.5 รอยละ 80 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S1.5 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่ผาน

เกณฑภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ยอมรับ

ในระดับสากล  

รอยละ 80 รอยละ 50 N/A รอยละ 60 รอยละ 68.93 

ผลสอบ CMU-

eGrad 

จํานวนนักศึกษาที่

สอบไดคะแนนมาก 

กวา 50 %  เทากับ 

142 คน จากจํานวน 

206 คน คิดเปนรอย

ละ 68.93 

คะแนนเฉลี่ย 57.42  

SD 12.83 

S1.6 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่ผาน

เกณฑการประเมินสมรรถนะสากล 

รอยละ 80 รอยละ 50 N/A 

 

รอยละ 60 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S1.7 ผลการประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 

ของนักศึกษาปสุดทาย 

> 4.00 > 4.00 3.14 > 4.00 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S1.8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่

มีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศทั้ง inbound และ outbound 

รอยละ 80 รอยละ 60 รอยละ 53.53 รอยละ 70 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S1.9 จํานวนนักศึกษาตางชาติ > 100 คนตอป > 80 คน

ตอป 

91 คน > 80 คน

ตอป 

1/3 คน 

S1.10 ผลของการประเมินของผูใชบัณฑิต

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

>4.50 >4.50 

เกณฑสกอ.

  > 3.51 

4.40 >4.50 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 
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ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2564 

เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปงบประมาณ  

2560 

เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2561  

(รอบ 6 เดือน) 

S1.11 จํานวนรางวัล/การยกยองดาน

คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษา 

> 3 

รางวัล/ป 

> 2 

รางวัล/ป 

3 > 3 

รางวัล/ป 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R1.1 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานระดับชาติ 

รอยละ 100

ของหลักสูตร 

รอยละ 

100ของ

หลักสูตร 

รอยละ 100 รอยละ 

100ของ

หลักสูตร 

รอยละ 100 

R1.2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับ

บัณฑติศึกษาตามเกณฑ สกอ.อยูในระดับดี

ขึ้นไป  (3.01-5)  

12 12 6 หลักสูตร 

(รอ consensus 

อกี 6 หลักสูตร) 

12 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ตรวจในป 2560 

R1.3 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

12 12 12 12 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ตรวจในป 2560 

R1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ

จัดการเรียนการสอน 

> 4.50 

(เกณฑ  

สกอ. 

> 3.51) 

> 4.50 4.50 > 4.50 4.50 

ป.ตรี 4.33 / ป.โท 

4.59/ ป.เอก 4.79 

รวม 4.49 

ขอมูลภาคกศ.ที่ 1/60 

R1.5 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ผูปกครอง ตนสังกัด/ผูใชบัณฑิต) 

> 4.50 > 4.25 4.15 > 4.25 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R1.6 จํานวนอาจารยและบุคลากรตางชาติ

ที่มาปฏิบัติงานในคณะฯ 

> 5 คน 

ตอป 

> 5 คน 

ตอป 

7 คน  > 5 คน 

ตอป 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R1.7 จํานวนนักศึกษาที่ทําผิดวินัย 0 0 0 0 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล 

S2.1 ผลงานตีพิมพระดับชาติ 

 

จํานวน  

50 เรื่อง 

จํานวน  

50 เรื่อง 

87 จํานวน  

50 เรื่อง 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

S2.2 ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน 

70 เรื่อง 

จํานวน 

30 เรื่อง 

31 เรื่อง 

(*73 เรื่อง) 

จํานวน 

40 เรื่อง 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

S2.3 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนทาง

สังคมระดับชาติและนานาชาติ 

> 60 

ชิ้นงาน/ป 

> 20 

ชิ้นงาน/ป 

7 > 30 

ชิ้นงาน/ป 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

S2.4 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนใน

เชิงพาณิชย 

> 1 

ชิ้นงาน/ป 

> 1 

ชิ้นงาน/ป 

1 > 1 

ชิ้นงาน/ป 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 
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ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2564 

เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปงบประมาณ  

2560 

เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2561  

(รอบ 6 เดือน) 

S2.5 จํานวน Postdoctoral Fellows 5 

 

2 1 3 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

S2.6 International Citation Per Faculty 

 

รอยละ 5 รอยละ 1 ป 59 = 0.85 

ป 60 = 0.92 

(ม.ค.-ปจจุบัน) 

ปปฏิทนิ 

รอยละ 2 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

S2.7 จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ

ลิขสิทธิ์  

> 1 

ชิ้นงาน/ป 

> 1 

ชิ้นงาน/ป 

2 > 1 

ชิ้นงาน/ป 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R2.1 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

รอยละ 100 รอยละ 

100 

100 รอยละ  

100 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R2.2 ความพึงพอใจของลูกคาวิจัย และผูมี

สวนไดสวนเสีย 

รอยละ 80 รอยละ 80 - รอยละ 80 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

R2.3 ความพึงพอใจตอบริการของศูนยวิจัย

ทางการพยาบาล 

รอยละ 80 รอยละ 80 86 รอยละ 80 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

R2.4 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ

ศูนยความเปนเลิศและศูนยเฉพาะทาง (เพิ่ม

ป 2561) 

รอยละ 80   รอยละ 80 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนางานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

S3.1  จํานวนโครงการบริการวิชาการใน

ระดับนานาชาติ 

> 5 

โครงการ 

> 5 

โครงการ 

8 > 5 

โครงการ 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

S3.2 จํานวนชุมชนที่สามารถจัดการปญหา

สุขภาพไดดวยตนเอง 

3 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการใน

ระดับชาติ ชุมชน และสังคม 

≥ 35 

โครงการ 

≥ 35 

โครงการ 

42 โครงการ 

 

≥ 35 

โครงการ 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R3.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการที่ใช

บริการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

- ระดับชาติ 4.46 

- ระดับนานาชาติ 4.66 

> 4.50 > 4.50 4.56 

-ระดับชาติ 4.46 

–นานาชาต ิ4.66  

> 4.50 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R3.3 รอยละขององคกรที่สงผูรับบริการมา

รับบริการวิชาการซ้ํา 

รอยละ 10 รอยละ 7 (สวนกลาง 

รอยละ 62.5 

ศูนยบริการ

พยาบาล 

รอยละ 7 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 
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ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2564 

เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปงบประมาณ  

2560 

เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2561  

(รอบ 6 เดือน) 

รอยละ 7.06) 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

S4.1 คณะฯ ไดรับการรับรองคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ EdPEx 

> 350 คะแนน ยังไมถึงรอบ

การประเมิน 
N/A ยังไมถึงรอบ

การประเมิน 
อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

S4.2 ความบกพรองที่รายแรงของการ

ดําเนินการดานการเงินและงบประมาณที่

ประเมินโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

0 0 0 0 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S4.3 รอยละของอาจารยที่สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 

รอยละ 85 รอยละ 65 รอยละ 69.6 รอยละ 70 71.6 (83/116) 

S4.4 รอยละของอาจารยที่มตีําแหนง

วิชาการ (ศ. และ รศ.) 

รอยละ 35 รอยละ 15 รอยละ 22.6 รอยละ 20 22.4 (26/116) 

S4.6 จํานวนอาจารยที่มีความรูความ

ชํานาญเฉพาะทางขั้นสูง(APN) 

35 คน 17 คน 12 คน 20 คน ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S4.7 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี

ตําแหนงปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น (ความ

เชี่ยวชาญ ชํานาญการ) 

รอยละ 10 รอยละ 6 รอยละ 0 รอยละ 7 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S4.8 รอยละของอาจารยที่มีการตีพิมพ

ผลงานวิจัย/วิชาการในวารสารนานาชาติ 

รอยละ 60 รอยละ 40 รอยละ 31.78 รอยละ 45 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S4.9 จํานวนอาจารยและบุคลากรที่มีการ

แลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound 

> 10 คน > 10 คน 106 คน > 10 คน อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

S4.10 ความพึงพอใจของผูบริหารตอ

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 

>4.5 >3.5 N/A >4 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S4.11 การเพิ่มขึ้นของเงินรายไดโดยรวมของ

คณะฯ 

รอยละ 20 รอยละ 10 รอยละ 25.05 

ป60: 

71,831,298.20  

ป59: 

57,440,583.28  

รอยละ 15 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S4.12 การเพิ่มขึ้นของเงินรายไดจาก

คาธรรมเนียมการศึกษา 

รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 29.62 

ป60: 

49,835,593.2 

รอยละ 15 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 
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ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2564 

เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปงบประมาณ  

2560 

เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2561  

(รอบ 6 เดือน) 

ป59: 

38,446,163.87 

S4.13 การเพิ่มขึ้นของเงินรายไดจากเงิน

สนับสนุนการวิจัย 

450,000 

บาท/คน 

(สกอ.150,000 

/คน) 

250,000 

บาท/คน 

417,954.24 

บาท/คน 

300,000 

บาท/คน 

ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S4.14 การเพิ่มขึ้นของเงินรายไดจากการ

บริการวิชาการ 

รอยละ 20 รอยละ 10 รอยละ 29.62 

ป60: 

3,214,596.43  

ป59: 

1,103,620.17  

รอยละ 15 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

S4.15 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีดานการบริหาร

จัดการองคกร  

5 3 8 เรื่อง 4 - 

S4.16 จํานวนนวัตกรรมดานการบริหาร

จัดการองคกร  

5 3 4 หัวขอ/ผลงาน 4 - 

S4.16 จํานวนผูไดรับการพัฒนาเพื่อเปนผูนํา

รุนใหม 

30 คน 30 คน N/A 30 คน อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R4.1 ระดับความพึงพอใจตอการนําองคกร

ของผูบริหาร  

> 4.50 > 4.50 4.06  > 4.50 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

R4.2 ความบกพรองที่รายแรงของการ

ดําเนินการดานการเงินและงบประมาณที่

ประเมินโดยเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย 

0 0 0 0 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R4.3 ผลสําเร็จของการดําเนินงานดานการ

บริหารความเสี่ยง 

ครบทุกขอ 

ตามเกณฑ 

ครบทุกขอ 

ตามเกณฑ 

ครบทุกขอ 

ตามเกณฑ 

ครบทุกขอ 

ตามเกณฑ 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R4.4 ความสําเร็จของการนําแผนสูการ

ปฏิบัติ 

รอยละ 100 รอยละ 90 รอยละ 100 รอยละ 90 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R4.5 ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

(การดําเนินการกับผูสงมอบสามารถสงมอบ

ผลิตภัณฑและบริการไดภายในเวลาที่

กําหนด และเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงทุก

รายการ) 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 
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ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2564 

เปาหมาย 

2560 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปงบประมาณ  

2560 

เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2561  

(รอบ 6 เดือน) 

R4.6 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะในการทํางาน (10 ชม/คน/ป) 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R4.7 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถใน

การสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพ (15 

ชม/คน/ป) 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

R4.8 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

คุณภาพการสอนของอาจารยผูสอน 

> 4.50 > 4.50 4.60 > 4.50 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

R4.9 ความพึงพอใจของบุคลากรตอ

ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- บุคลากรสายวิชาการ 4.13 

- บุคลากรสายสนับสนุน 4.11 

>4.5 >3.5 4.12 >4 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

R4.10 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

>4.5 >3.5 3.95 >4 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

R4.11 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

ตอประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

>4.5 >3.5 N/A >4 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

R4.12 ระดับความผูกพันตอองคกรของ

อาจารยและบุคลากร 

4.5 3.5 4.21 4 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

R4.13 ระดับความสุขและความพึงพอใจของ

อาจารยและบุคลากร 

4.5 3.5 3.78 4 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

R4.14 ระดับความผูกพันตอองคกร ความสุข 

และความพึงพอใจของนักศึกษา 

4.5 3.5 4.01  

 

4 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 

R4.15 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

บุคลากร และผูมสีวนไดสวนเสียเกี่ยวกับ

ความเปนนานาชาติขององคกร 

4.5 3.5 3.88 

(นศ. 3.96 

อาจารยและ

บุคลากร 3.8) 

4 ยังไมถึงรอบการ

ประเมิน 
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2.2 สรุปผลการดําเนินงานและความกาวหนาโดยรวม 

 
 

การดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพเปน global citizen ถือวาคณะ

พยาบาลศาสตร สามารถดําเนินการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพไดอยางดีเยี่ยม โดยในป 2560 ผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ มีผลการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพ

พยาบาลโดยสอบผานทุกวิชาในการสอบครั้งแรกได รอยละ 93.43 ซึ่งเปนอันดับหนึ่งของคณะพยาบาล

ศาสตรทั่วประเทศซึ่งมีจํานวน 86 แหง สวนการดําเนินการเชิงรุก ดานหลักสูตร คณะฯ ไดกําหนดเปาหมาย

เพิ่มเติมในแผนกลยุทธโดยใหมีการดําเนินการเพื่อการรับรองมาตรฐานระดับสากล (AUN) สําหรับหลักสูตร

นานาชาติของคณะฯ ในป 2562-2564 ปละ 1 หลักสูตร ปจจุบันอยูระหวางการเตรียมการและไดจัดสง

คณาจารยประจําหลักสูตรนานาชาติทุกระดับเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับเกณฑ AUN อยางตอเนื่อง ใน

ดานของบรรยากาศความเปนนานาชาติ คณะฯ ไดมีการรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในหลักสูตร

นานาชาติทั้งปริญญาตรี โท และเอก  โดยในปการศึกษา 2560 คณะฯ มีนักศึกษาตางชาติทุกระดับ รวม 

103 คน  และในปนี้เริ่มมีนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรสองปริญญาตามโครงการความรวมมือกับ Medical 

College (Nursing College) Chengdu University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ชั้นปที่ 2 รุนที่ 1 จํานวน 20 

คน เดินทางมาศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร ตามขอตกลงของหลักสูตรรวมและอาศัยที่หอพัก 55 ป คณะ

พยาบาลศาสตรที่สรางดวยงบประมาณจากการรณรงคจากศิษยเกาจากการจัดโครงการแสวงหารายไดของ

คณะฯ และงบ ประมาณเงินรายไดของคณะฯ เปนหอพักสําหรับนักศึกษานานาชาติทุกระดับอยูในบริเวณ

เดียวกับนักศึกษาไทยเพื่อรวมสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาไทยและตางชาติ จํานวน

นักศึกษาตางชาติดังกลาวเปนหนึ่งในตัวชี้วัดทาทาย ที่คณะฯ ไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ 2561-2564 กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ดานการวิจัย  ในปงบประมาณ 2560-2561 นี้ กลาวไดวา คณะพยาบาลศาสตรมีพัฒนาการดาน

การสนับสนุนการวิจัยอยางตอเนื่อง บุคลากรในหนวยงานไดรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

จากแหลงทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง มีโครงการวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลก และอ่ืนๆ จากพัฒนาการดังกลาวสงผลใหจํานวนเงินอุดหนุนการ

วิจัยตออาจารยประจําในป 2560 เติบโตอยางกาวกระโดดจาก 264,993.64 บาท/คน เปน 422,534.99 บาท/

คน (เกณฑ สกอ. 150,000บาท / อจ 1 คน) และเนื่องจากยุทธศาสตรดานการวิจัย เปนยุทธศาสตรสําคัญอกี

ประการหนึ่งที่จะเช่ือมโยงไปถึงการบรรลุวิสัยทัศนในการที่จะเปนสถาบันชั้นนํา 1 ใน 100 อันดับแรกของโลก 

คณะฯ จึงตองเพิ่มเติมเปาหมายตัวชี้วัดทาทาย ทั้งจํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเปนปละ 40 ลาน ตลอด

ระยะเวลา 5 ป รวมทั้งเพิ่มการขับเคลื่อนใหมีการตีพิมพบทความในฐานขอมูล scorpus อีกสองเทาของ

เปาหมายเดิม สิ่งนี้คณะตอง เรงพัฒนาตอไป 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม นอกจากการดําเนินงานของศูนยบริการพยาบาล ซึ่งเปน

หนวยงานภายในที่จัดการศึกษา/ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ทั้งระยะสั้นระยะยาวที่ไดรับการรับรองตาม
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มาตรฐานการศึกษาตอเนือ่งของสภาการพยาบาล ดําเนินการมาอยางตอเนือ่ง  คณะพยาบาลศาสตร ยังไดรบั

งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการที่เกดิประโยชนแกสังคมของศูนยพัฒนาศักยภาพ

การบริการสปาเพื่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นจาก 0.4 ลานบาท ในป 2559 เปน 1.7 ลานบาท และ 7.7 ลานบาท ใน

ปงบประมาณ 2560-2561 ตามลําดับ และไดเสนอโครงการของบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตรเชงิรกุ

ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 2 นวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุอีกดวย  ในดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชนสําคัญ ไดแกโครงการสรางความเขมแข็งแกชุมชนในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  ซึ่ง

มีผลทําใหชุมชนมีการเรียนรูและพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน  โครงการพัฒนาเด็กกอนวัย

เรียน โครงการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพของพยาบาล โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสปาเพื่อ

สุขภาพ ผลการดําเนินการในชุมชนไดถูกปอนกลับไปยังผูมีหนาที่ในการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อใชเปนขอมูล

แนวทางในการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดบัประเทศอีกดวย   นอกจากการสนับสนุนการบริการวิชาการ

ที่เกิดประโยชนตอสังคมในประเทศ คณะฯ ยังมุงที่จะสรางชื่อเสียงตามสมรรถนะหลักขององคการในระดับ

นานาชาติตามวิสัยทัศนของคณะฯ โดยการจัดอบรมระยะสั้นใหแกบุคลากรในทีมสุขภาพนานาชาติจาก

ประเทศตางๆ เปนประจําทุกปปละ 5-10 โครงการ นอกจากนั้น ระยะที่ผานมาคณบดีไดรับเชิญใหเปน 

Keynote speaker และ Panelist ในการประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัยชัน้นําในหลายประเทศ เชน 

Duke University, University of Hawaii, USA., University of Hong Kong, Fudan University, Peking Union 

Medical College, Daili Medical University, PR China, Ewha University, South Korea เปนตน และไดรับเชิญ

เปนผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศในเชงิวิชาการอีกดวย  สิ่งเหลานี้เปนการแสดง

ถึงการไดรับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาตางๆ ในระดับนานาชาต ิ

ในดานการตางประเทศ มีการจัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลก และสวนใหญมีการ

ดําเนินตามความรวมมือกันที่เปนรูปธรรมทั้งดานการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การวิจัย การ

เขียนบทความตีพิมพรวมกัน การมี Visiting professor และผูมาเยี่ยมเพื่อแสวงหาความรวมมือทางวิชาการกบั

คณะฯ มาที่คณะฯ ตลอดป 

  การดําเนินงานระหวางปงบประมาณ 2560-2561  ในภาพรวมของการบริหารองคกร ดังไดกลาว

มาแลว คณะพยาบาลศาสตร ไดนําเกณฑ EdPEx มาใชในการประเมินประจําปการศึกษา 2558 หรือ

ปงบประมาณ 2559  โดยในดานการนําองคกร ผูตรวจประเมินเห็นวาคณะฯ มีผูนําระดับสูงที่สามารถสราง

บรรยากาศและการสื่อสารใหแกบุคลากรจนเกิดความผูกพันอยางสูงตอคณะฯ การกํากับดูแลเปนแนวทาง

คลายการทํางานของครอบครัวเดียวกัน มีความรูสึกรวมเปนเจาของความสําเร็จที่เกิดข้ึน ตางชวยสนับสนุน

ทุมเททํางานใหคณะฯมีผลลัพธที่ดีเยี่ยม  นอกจากนั้นผูนําระดับสูงยังมีความสามารถโดดเดนในระดับ

นานาชาติ สามารถนําใหเปนคณะพยาบาลศาสตรที่มีศาสตราจารยถึง 6 ทาน และมีจํานวนผลงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพสูงเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของผลงานจากคณะพยาบาลศาสตรอื่นในวงการเดียวกัน ถือวา

คณะประสบความสําเร็จอยางสูงภายใตขอบเขตของมาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเกณฑ
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มาตรฐานอุดมศึกษา  ดังนั้นการดําเนินการตอไปควรไดมุงเนนไปสูความเปนเลิศและการเปนสถาบันชั้นนําใน

ระดับสากลตามวิสัยทัศนของคณะฯ ตอไป (รายงานของกรรมการประเมินคุณภาพตามแนวทาง EdPEx, 

2559,2560) 
 

3. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ไดใหไวในชวงการเสนอ

แผนการบริหารงานของหัวหนาสวนงาน 
 

ขอเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ

1.เสนอใหเปนผูนําในการจดั

โปรแกรม Residency training 

program for nurse in Asia 

 คณะพยาบาลศาสตรไดมโีครงการในการจดัโปรแกรม

ดังกลาวโดยอยูระหวางการเตรยีมอาจารยผูสอนใหเปนไป

ตามเกณฑของสภาวิชาชีพ 

 

2.ควรมีรูปแบบการเรียนการสอน

ในคณะฯ ตางๆ ในดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพใหมีการ

ทํางานเปนทีมรวมกัน เพื่อให

ระบบสุขภาพและระบบ

การศกึษาทํางานรวมกันไดตอไป 

ทําใหเกิดความเช่ือมโยงของ

ระบบสุขภาพของประเทศเพื่อให

เกิดประโยชนมากขึ้น 

  คณะฯ ไดดําเนนิการโครงการ Interprofessional 

Education (IPE) รวมกับคณะวทิยาศาสตรสุขภาพ ผานความ

เห็นชอบของ Dean Consortium ของสายวทิยาศาสตรสขุภาพ

ตั้งแตป พ.ศ. 2559 มกีารแตงตั้งคณะกรรมการจากทกุ

คณะฯ คณะพยาบาลศาสตรไดเริ่มโครงการจากการประชุม

ปรึกษาหารือ 

- การมีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาจัดประชุมเชงิ

ปฎิบัติการ 2 ครั้งในคณะพยาบาลศาสตร โดยมีผูบริหาร

และอาจารยจากทั้ง 2 คณะฯ มาชวยกันในการจัดประชุม

ดังกลาว 

-    มีการดําเนนิการรวมกนัในลักษณะหลากหลายเชน การ

จัดเปน Case Study เพื่อเรียนรูบทบาทของแตละวิชาชีพ มี

การออกบริการชุมชนรวมกนั การจัดกิจกรรมตางๆ 

รวมกัน ทําใหเหน็บทบาททีแ่ตกตางกันไปในสาขาวิชาและ

มีการติดตอสื่อสารที่ดตีอกนั ผลการประเมนิการจัด

กิจกรรมปการศกึษา 2560 พบวานักศึกษามคีวามพึง

พอใจที่ไดเรียนรูรวมกนั 
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4. ปญหาและอุปสรรคทีพ่บจากการบริหารงานที่ผานมา 

 4.1  ภาระงานดานการเรียนการสอนของอาจารยสูงเนื่องจากการเกษียณอายุงานของคณาจารยและ

การไดอาจารยที่มีคุณวุฒิเปนอาจารยยังไมเพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานและอาจารยที่ครบอายุงานทําให

ผูบริหารตองมีภาระงานสอนมากเพื่อแบงเบาภาระงานของคณาจารยประจํา การขาดแคลนอาจารยทําใหการ

กาวสูการจัดลําดับในระดับนานาชาตดิานการวิจัยเปนไปไดยากขึ้น 

 4.2  การที่องคกรมีขนาดใหญขึน้ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางอาจารย บุคลากรและผูบริหารอาจจะ

ลดลง 

 4.3 การใชฐานขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจบนฐานขอมูลที่เปนปจจุบันยังทําไดไมเต็มที่เนื่องจาก

โปรแกรมที่ใชอยูไมทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการ 

 4.4  อาคารของคณะฯ บางสวนมีอายุการใชงานนานและตองการการปรับปรุงใหดีขึ้นโดย อาคารของ

คณะฯ บางอาคารมอีายุการใชงานนานกวา 30 ป 
 

5. สิ่งที่สวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุนการ

ดําเนินงานในสวนนี ้

 5.1  การจัดตําแหนงอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติมอยางนอยตามผูเกษียณอายุงาน 

 5.2  การเชื่อมโยงของระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยและคณะฯ มีความสําคัญยิ่ง  ทําใหงายตอ

การตัดสินใจตางๆ ในทุกดาน หากมหาวิทยาลัยจัดทําฐานขอมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตองการสามารถใชในการตัดสินใจไดจะทําใหคณะฯ ตางๆ สามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่

รวดเร็วทันกาลไดมากขึ้น                 

5.3  การสนับสนุนในดานการเสนอของบประมาณดานการสรางอาคารใหมหรือซอมแซมอาคาร

เกาที่มอียู  
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ภาคผนวก 1 

 

ขอมูลพื้นฐาน 

1.1 ประวตัิความเปนมา 

โดยดํารขิองรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2484 มีนโยบายใหมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  แตไดเกิดสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 ขึ้น การดําเนินงานจึงชะงักลง ตอมาในป พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการใหตั้ง 

“โรงเรียนแพทย” ที่จังหวัดเชียงใหม  ตามที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและกระทรวงสาธารณสุขเสนอและใหจัดตั้ง

“โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย” ขึ้นพรอมกัน 

พ.ศ.2502 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตรเชียงใหม ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และให

โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ และอนามัยเปนแผนกวิชาดานการพยาบาลเรียกชื่อวา “แผนกพยาบาลผดุงครรภ และ

อนามัย” เริ่มตนเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ในป พ.ศ.2503 หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและ

อนามัยในป พ.ศ. 2504 และหลักสูตรประกาศนียบัตร ผดุงครรภ ในป พ.ศ. 2507 

พ.ศ. 2508 เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และเปดสอนในระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร

เชียงใหมไดยายมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม แผนกพยาบาลผดุงครรภและอนามัย จึงมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่งของ

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

พ.ศ. 2509  ไดเริ่มเปดสอนระดับปริญญาตร ีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ในป พ.ศ. 2511 ได

ปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชา เปนภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ และอนามัย และคณะกรรมการบริหารสภา

การศกึษาแหงชาติมีมติอนุมัติใหจัดต้ัง เปนคณะพยาบาลศาสตร ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 

พ.ศ.2515 มีการแบงการบริหารงาน ประกอบดวย 8 ภาควิชา และสํานักงานเลขานุการ  

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2551 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง การแบงหนวยงานในสวนงานวิชาการ 

และสวนงานอื่น (ฉบับที่ 1) วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม คร้ังที่ 

13/2551 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  2551 มีมติเห็นชอบโครงสรางการแบงหนวยงานของคณะพยาบาลศาสตร 

ประกอบดวย                         

1.  สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร   

2.  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร    

3.  ศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล     

4.  ศูนยบริการพยาบาล 
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1.2 โครงสรางองคกร 

คณะพยาบาลศาสตร แบงหนวยงานของคณะพยาบาลศาสตร ออกเปน 4 หนวยงานดังนี ้

1) สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 

2) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

3) ศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล    

4) ศูนยบริการพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะพยาบาลศาสตร

สํานักงาน

คณะพยาบาลศาสตร

สํานักวิชา

พยาบาลศาสตร

ศูนยความเปนเลิศ

ทางการพยาบาล
ศูนยบริการพยาบาล

-กลุมวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

-กลุมวิชาการพยาบาลจิตเวช 

-กลุมวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 

-กลุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 

-กลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

-กลุมวิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

-กลุมวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 

-กลุมวิชาบริหารการพยาบาล 

-งานการเงิน การคลัง และ

พัสดุ 

-งานนโยบายและแผน และ

ประกันคุณภาพ 

-งานบริการการศึกษา และ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

-งานบริหารงานวิจัย 

บริการวิชาการ และวิเทศ

สัมพันธ 

-งานบริหารทั่วไป 
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คณะกรรมการบริหารประจําคณะพยาบาลศาสตร 

 

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 
ประธานกรรมการ 

   
ผศ.ดร.อจัฉรา  สุคนธสรรพ 

กรรมการ 
ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ 

กรรมการ 
ผศ.ดร.ธานี  แกวธรรมานุกลู 

กรรมการ 

   
อ. ดร.สุภารัตน  วังศรีคูณ 

กรรมการ 
ผศ. ดร.นันทพร แสนศิรพิันธ 

กรรมการ 
ผศ.ดร.กนกพร  สุคําวัง 

กรรมการ 

  
ศ.ดร.สสุัณหา  ยิ้มแยม 

กรรมการ 
นางกมลชนก  กาวิล 
เลขานุการที่ประชุม 

 

รูปที่ 2 - คณะกรรมการบริหารประจําคณะพยาบาลศาสตร 
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ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร 

 
ศ. ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 

คณบด ี

   
ผศ.ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ 

รองคณบดีทรัพยากรมนุษยและการจัดการความรู 
ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ 
รองคณบดฝีายแผนและการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ธานี  แกวธรรมานุกูล 
รองคณบดฝีายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 

   
อ.ดร.สุภารัตน  วังศรีคูณ 

รองคณบดีฝายการจัดการศึกษาและนวัตกรรม 
อ.สิริลักษณ  วรรธนะพงษ 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 

และกิจการพิเศษ 

ผศ.ดร.จุฑารัตน  มีสุขโข 
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

   
อ.ดร.นงลักษณ เฉลิมสุข 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพองคกร  
อ.ดร.จันทรฉาย โยธาใหญ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศกึษาและศิษยเกาสัมพันธ 

รศ.ดร.เดชา  ทําด ี
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

และชวยวิจัย 
  

 
 
 

 
 

รูปท่ี 3 – ผูบริหาร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ  เตชะอุดมเดช 
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 
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1.3 ดานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น จํานวน 254 คน แบงเปน ขาราชการสายวิชาการ และขาราชการ

สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 51 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

จํานวน  115 คน  ลูกจางประจํา 21 คน  พนักงานสวนงาน 50 คน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 

(ผูมีความรูความสามารถพิเศษ)  2 คน  พนักงานสวนงาน(องคกรในกํากับ) 15 คน  รายละเอียดดังนี ้

 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามสังกัดและสถานภาพการจางงาน 

หนวยงาน 

สถานภาพ 

รวม 
ขรก.วิชาการ/ 

ขรก.

สนับสนุน

วิชาการ 

พนง.

วิชาการ/ 

พนง.

ปฏิบัติการ 

ลจ. 

ปจ. 

พ. 

สวนงาน 

พนง.

ชั่วคราว 

(พิเศษ) 

พนง. 

สวนงาน 

(องคกร 

ในกํากับ) 

ลา

ศึกษา

ตอ 

สํานักงานคณะ

พยาบาลศาสตร 
9 42 21 42 - - - 114 

สํานักวิชาพยาบาล

ศาสตร 
42 73 - 7 2 - 6 124 

ศูนยบริการพยาบาล - - - - - 14 - 14 

ศูนยความเปนเลิศ

ทางการพยาบาล 
- - - 1 - 1 - 2 

รวม 51 115 21 50 2 15 6 254 

ตารางที่1 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามสังกดัและสถานภาพการจางงาน 

 

ขรก.วิชาการ หมายถึง ขาราชการสายวชิาการ 

ขรก.สนบัสนุนวิชาการ หมายถึง ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ 

พ.วิชาการ หมายถึง พนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

พ.ปฏบิัติการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

ลจ.ปจ. หมายถึง ลูกจางประจํา 

พ.สวนงาน หมายถึง พนักงานสวนงาน 

พนง.ชั่วคราว(พิเศษ) หมายถึง พนกังานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ผูมีความรูความสามารถพิเศษ) 

พ.สวนงาน(องคกรในกํากบั) หมายถึง พนักงานสวนงาน(องคกรในกํากับ) 
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   1.4 ดานหลักสูตรและนักศึกษา 

ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้ 

1.  ระดับต่ํากวาปริญญาตร ี จํานวน 1 หลักสูตร 

1.1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (เปนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และไดรับการ

รับรองจากสภาการพยาบาล) 

2.  ระดับปริญญาตร ี จํานวน 2 หลักสูตร 

2.1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 

2.2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

3.  ระดับปริญญาโท   จํานวน  10  หลักสูตร 

3.1)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 9 สาขาวิชา  ไดแก 

3.1.1) สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก ภาคปกต ิ

3.1.2) สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผนก ภ ภาคปกต ิ

3.1.3) สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก แผน ข  ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ   

3.1.4) สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ  แผน ก 

3.1.5) สาขาวิชาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชือ้และการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก  ภาคปกติ 

3.1.6)  สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก   

3.1.7) สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย  แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ  

3.1.8)  สาขาวิชาการผดุงครรภ  แผน ก ภาคปกต ิ 

3.1.9) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกต ิ

3.2)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาการบริหารพยาบาล หลักสูตรนานาชาต ิประกอบดวย 3 แขนง

วิชา ไดแก 

3.2.1) แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 

3.2.2) แขนงวิชาการพยาบาลแมและเด็ก 

3.2.3) แขนงวิชาการพยาบาลผูใหญ 

4.  ระดับปริญญาเอก  จํานวน  2  หลักสูตร 

4.1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  ไดแก  

4.1.1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปกติ)  

4.1.2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
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ระดบั 

จํานวนนักศึกษา 

(ปการศึกษา) 

2559 2560 

ประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล 97 103 

ปริญญาตรี  

- (หลักสูตรปกติ) 

- (หลักสูตรนานาชาติ) 

800 

702 

98 

834 

709 

125 

ปริญญาโท  

- (หลักสูตรปกติ) 

- (หลักสูตรนานาชาติ) 

323 

287 

36 

310 

267 

43 

ปรญิญาเอก  

- (หลักสูตรปกติ) 

- (หลักสูตรนานาชาติ) 

91 

46 

45 

90 

46 

44 

รวม 1,311 1,337 
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ภาคผนวก -2 
 

2.ผลงานเดนในรอบปงบประมาณ 2560 – 2561 (รอบ 1 ป 6 เดือนแรก) 

2.1 กิจกรรมเดน 

1.ปรึกษาหารือขอตกลงทางวิชาการและ เยี่ยมชมศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน/วิจัย  

Prof. Dr. Tomoko Morimoto, Dean of Department of Nursing at the 

School of Health Sciences จาก Naragakuen University ประเทศญี่ปุน 

พรอมคณะ เขาพบเพื่อปรึกษาหารือขอตกลงทางวิชาการรวมกับ 

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในโอกาสนี้ไดเขาเย่ียมชมและศึกษาดูงานดาน

ก า ร เ รี ยนก า รสอนและ กา รวิ จั ย  ณ  คณะ พยา บา ล ศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในระหวางวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 

2.ลงนามในขอตกลงความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร Dr. SITI NOORKHAIRINA 

SOWTALI, Deputy Dean of Student Affairs, Kulliyyah of Nursing, 

International Islamic University จากประเทศมาเลเซีย รวมลงนามในขอตกลง

ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหวางสองสถาบัน 

ณ หองรับรองสํานักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาล-ศาสตร  เมื่อวันพุธ

ที่ 12 ตุลาคม 2559 

 

3 . ก า ร บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ  เ รื่ อ ง  Health Care System in Sweden               

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จัดโครงการบรรยายพิเศษ 

เรื่ อง Health Care System in Sweden โดยมี  Professor Eva Granath จาก 

School of Nursing, Kristianstad University ประเทศสวี เดน เปนวิทยากร 

ไดรับความสนใจจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เขารวมรับฟง 

ณ หอง N4-309 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2559 

4.การบรรยายพิเศษ  เรือ่ง Instrument development and publication development  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Instrument development and 

publication development โดยมี DR.SITI NOORKHAIRINA SOWTALI, Deputy Dean of 

Student Affairs, Kulliyyah of Nursing, International Islamic University Malaysia จาก

ประเทศมาเลเซีย เปนวิทยากร ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

ของคณะฯ เขารวมรับฟงเปนจํานวนมาก เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หอง

ประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 



 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี   ภาคผนวก - 9  
 
 

 

5.มอบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีจาก International Islamic University 

ประเทศมาเลเซีย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ รอง

คณบดีฝายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ และการจัดการความรู คณะ

พยาบาลศาสตร  มหาวิ ทยาลั ย เชียง ใหม  เป นประธานมอบ

ประกาศนียบัตรแกนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีจ าก 

International Islamic University ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่ ได

เดินทางมาศึกษาดูงานภายใตโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง

คณะฯ กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ณ หองประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันอังคาร

ที่ 25 ตุลาคม 2559 

6.Kyushu University of Health & Welfare ญี่ปุน เขาเจรจาความรวมมอืทางวิชาการและเยีย่มชมคณะฯ   

ProfessorTakesawa จาก Kyushu University of Health & Welfare 

(KUWH) ประเทศญี่ปุน และคณะ เขาเย่ียม คารวะศาสตราจารย 

ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร และ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะ

พยาบาลศาสตรและอดีตนายกสภาการพยาบาล ในโอกาสที่

เดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ และ เย่ียมชมคณะฯ เมื่อวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

7.Tzu Chi University of Science and Technology ไตหวัน เจรจาความรวมมอืทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะฯ    

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร กลาวตอนรับ คณะผูบริหาร Tzu Chi University 

of Science and Technology (TCUST) จากประเทศไตหวัน ในโอกาสที่

เดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการและเย่ียมชมคณะฯ เมื่อวัน

จันทรท่ี 19 ธันวาคม 2559 

8.รวมพัฒนา Strategic agenda สําหรับพยาบาลและผดุงครรภทั่วโลก  

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับเชิญจาก

องคการอนามัยโลกประจําเอเซียตะวันออกเฉียงใต (World Health Organization, SEARO) 

ในการเขารวมพัฒนา Strategic agenda สําหรับพยาบาลและผดุงครรภของภูมิภาคนี้         

ในระหวางวันที่ 9 - 19 พฤศจิกายน 2559  ณ WHO SEARO Office กรุงนิวเดลี ประเทศ

อินเดีย 
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9.คณบดีไดรบัเชญิเปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง Nursing Education in Thailand 

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับเชิญจาก Kiang Wu Nursing College of 

Macau เปนวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง  Nursing Education in Thailand ณ Macao Science Center 

เขตบริหารพิเศษมาเกาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ไดเขาเย่ียมชมมหาวิทยาลัย Kiang Wu Nursing College 

of Macau และ เจรจาความรวมมือกับผูบริหารดวย เมื่อวันศุกรท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

 

  

 

 

 

 

10.คณะพยาบาลศาสตร จดัการประชุมวชิาการ เน่ืองในวาระครบรอบ 45 ป แหงการสถาปนา 

คณะพยาบาลศาสตร จัดการประชุมวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 45 ป แหงการสถาปนา  เรื่อง “นวัตกรรมและ

งานวิจัยดานสุขภาพในยุค Thailand 4.0”  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน และ วันศุกรท่ี 1 ธันวาคม 2560 ณ หอง

ประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร  วัตถุประสงคเพื่อใหอาจารย นักศึกษา ศิษยเกา และ

ผูสนใจท่ัวไป ไดรับทราบทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยดานสุขภาพที่สอดคลองกับนโยบาย “ประเทศ

ไทย (ไทยแลนด) 4.0” รวมทั้งเปนเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความรูดานการวิจัยทางสุขภาพ

เพื่อหาแนวทางในการรับมือกับ

โอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆ 

ที่ เ ปลี่ ย น แปล งอ ย า ง เ ร็ ว ใน

ศตวรรษท่ี 21 
 
 

11.โครงการทําความดีตามรอยพอ สานตอรณรงคเชิญชวนใหประชาชนชาวเชียงใหมเลิกสูบบุหรี ่

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ สมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัด

เชียงใหม จัดโครงการทําความดีตามรอยพอ สานตอรณรงคเชิญชวนใหประชาชนชาวเชียงใหมเลิกสูบบุหรี่                

เพี่อเปนการแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  



 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี   ภาคผนวก - 11  
 
 

(รัชกาลที่ 9) พิธีเปดไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร (ในฐานะ

ประธานสมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม) เปนประธานกลาวเปดงาน ณ ลานพระ

บรมราชานุสาวรียสามกษัตริย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ 2560 โดยมีคณะ

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติเขารวมกิจกรรมเดิน

รณรงคแจกแผนพับ สติ๊กเกอร และสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ  แกประชาชนในกิจกรรมถนนคนเดิน (วันอาทิตย) จังหวัด

เชียงใหม 
 

12.การประชมุวชิาการดานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ประจําป 2560 

นายแพทยเกียรติภูม ิวงศรจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ใหเกียรติเปนประธานเปดศูนยสรางเสรมิสุขภาพ         

อาชวีอนามัยและความปลอดภัยในคนทํางานภาคเหนอื คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ เปดการ

ประชุมวิชาการดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ประจําป 2560 โดยมี ศาสตราจารย ดร.วภิาดา คุณาวกิติกลุ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กลาวรายงาน  พรอมกันนีภ้ายในพิธียังไดรับเกียรติจาก นายแพทยชาญวิทย วสันตธนา

รัตน ผูอํานวยการสํานกัสนับสนุนสขุภาวะองคกร  สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 

รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพฒันกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและรับใชสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกลาวแสดงความยินดีและตอนรบัผูเขารวมประชุม ณ โรงแรมดิเอม็เพรส จังหวดัเชียงใหม 

เมื่อวันศกุรที่ 24 กมุภาพนัธ พ.ศ.2560  

13.รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนเจาภาพบําเพ็ญพระราชกุศล ถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพล อดุลยเดช  สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน

เ จ า ภ า พ บํ า เ พ็ ญ พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล  ถ ว า ย แ ด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในการนี้ ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร รวมพิธดีังกลาวพรอมดวยผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกรท่ี 3 กุมภาพันธ 2560 
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14.โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรยีนรู เรือ่ง "การวจิัย นวัตกรรมและงานรับใชสังคมในยุค Thailand 4.0" 

คณะพยาบาลศาสตร จัดโครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง "การวิจัย 

นวัตกรรมและงานรับใชสังคมในยุค Thailand 4.0" โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ธานี แกวธรรมานุกุล รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม และบริการ

วิชาการ เปนประธาน วิทยากรประกอบดวย ศาสตราจารยเกียรตคิุณ ดร.ป

ยะวัติ บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ผูอํานวยการ

สถาบันคลังสมองของชาติ รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนากิจ 

รักษาการแทน  รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุ

ลักษณ จันทรคํา ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูดําเนินการอภิปราย ไดแก 

ศาสตราจารย ดร.สุสัณหา ยิ้มแยม หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล เมื่อวันจันทรท่ี 27 มีนาคม 2560 
 

15.รวมกิจกรรมวันสวนดอกรวมใจ ประจําป 2560 ดวยการทาสีรั้วโดยรอบของ 3 คณะ 

คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา รวมกิจกรรมวันสวนดอกรวมใจ ประจําป 2560 ดวยการทาสีรั้ว

โดยรอบของ 3 คณะ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และ คณะแพทยศาสตร โดยใชสีมวงดอก

รัก ซึ่งเปนสีประจําของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อรวมพลังเสริมสรางความสามัคคี ความรวมมือ รวมใจ สราง

สัมพันธภาพอันดีตอกัน รวมทั้งเปนการปรับทัศนียภาพที่ดีและสวยงาม เมื่อวันเสารท่ี 1 เมษายน 2560 

 

 

 

 
 

16.คณบดีไดรบัเชญิเปนวิทยากรบรรยาย ณ สาธารณรฐัประชาชนจีน 

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับ

เชิญจาก The Hong Kong Polytechnic University ใหเปนวิทยากรบรรยายใน

หั ว ข อ เ รื่ อ ง  The role of Doctor of Nursing Practice (DNP)  and Doctor of 

Philosophy (PhD) in education advancement in nursing at doctoral level ใน

การประชุมวิชาการนานาชาติ 20th EAFONS Conference (HONG KONG) 

ระหวางวันท่ี 9-10 มีนาคม 2560   ณ เขตปกครองพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
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17.Jönköping University ประเทศสวีเดน เยี่ยมชมคณะฯ และ เจรจาความรวมมอืทางวิชาการ 

Lucie Weissova, International Manager- School of Health & Welfare, 

Jönköping University ประเทศสวีเดน ไดเดินทางมาเย่ียมชมคณะฯ และ 

เจรจาความรวมมือทางวิชาการในการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหวางคณะฯ กับ Jönköping University เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 

2560 

 

18.Yamaguchi University ประเทศญีปุ่น เดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ และ ศึกษาดูงานดาน

การเรียนการสอนทางการพยาบาล 

 Prof.Dr.Teresa Stone, Prof. Aiko Tanaka และ Dr.Omoro Takuya จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุน ได

เดินทางมาเจรจาความรวมมอืทางวชิาการ และ ศกึษาดูงานดานการเรียนการสอนทางการพยาบาล ระหวางวันที่ 

15-18 มีนาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.โครงการอบรมเชิงปฎบิัติการ เรือ่ง การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx 

คณะพยาบาลศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตามแนวทาง 

TQA/EdPEx โดยมี ศาสตราจารย พญ.ดวงมณี เลาหประสทิธิพร รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตรศิ

ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง เสนทางคุณภาพศิริราช สูความเปนเลิศ ย่ังยืน และ 

องคกรแหงการเรียนรู เมื่อวันจันทรท่ี 22 พฤษภาคม 2560 
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20.คณบดไีดรับเชญิใหเปน Keynote Speaker ในการประชมุวชิาการนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับเชิญจาก Asia 

Americal Pacitif Islander Nurses Associate, Inc. (AAPINA) ให เปน Keynote Speaker ในการ

ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ  AAPINA 14th Annual Conference " East Meets West in Global 

Health-Nursing Research, Practice, & Leadership" 

และไดเจรจาความรวมมือทางวิชาการรวมกับ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย University of Hawaii at Manoa ในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับคณะฯ ดวย ณ เมือง Honolulu ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560 

 

21.ผูบริหาร College of Yunnan University เจรจาความรวมมอืทาง

วิชาการและเยี่ยมชมคณะฯ 

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการตอนรับ Associate Professor Liu Chun, Vice 

President of Tourism and Culture และ Ms. Pan Guiluan, Deputy Director 

of International Relation Division จาก College of Yunnan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่

เดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ และเย่ียมชมคณะฯ เมื่อวันพุธท่ี 19 เมษายน 2560 

22.ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชยีงใหม   

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร และ 

พลตรี นพ.นิวัฒน บุญยืน รองประธานคณะผูบริหารกลุม 4 และ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม ลงนามในบันทึกขอตกลง 

ความรวมมือทางวิชาการระหวางสองสถาบัน ณ หองรับรองสํานักงาน

คณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 

2560 

23.คณบดีรวมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสเปน      ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบด ี  คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมการประชุมวิชาการนานาชาติ Barcelona ICN (International Council of 

Nurses) Congress 2017 เรื่อง " Nurses at the forefront transforming care " ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 

2560 ณ เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน และ ไดรับเชิญใหเขารวมประชุม WHOCC (Global Network) เพื่อหารือความ

รวมมือดานตาง ๆ อีกดวย ทั้งนี้มีอาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะฯ ไดรวมประชุมและเสนอ
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ผลงานวิจัยในการประชุมดังกลาว ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ศาสตราจารย ดร.วารณุี 

ฟองแกว และ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ไดแก อาจารยสุรชัย เฉนียง และ อาจารยประชุมพร บัวคลี ่

 

 

 

 

 

24.การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร มช. คุณธรรม สูการปฏิบัติ : ซื่อสัตย มีวินัย น้ําใจดี              

คณะพยาบาลศาสตร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะ

พยาบาลศาสตร มช. คุณธรรม สูการปฏิบัติ : ซื่อสัตย มีวินัย น้ําใจดี โดยมี 

วิทยากรรับเชิญไดแก นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ กรรมการมูลนิธเิทพรัตนเวชชานุ

กูล เมื่อวันศุกรท่ี 14 กรกฎาคม 2560   

25.การออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1                                                    

คณะพยาบาลศาสตร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร ระยะที่ 1 "การวิเคราะหขีดความสามารถ

และอัตรากําลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร" 

โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศจี ศิริไกร และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิกุล    พรพิบูลย เปนวิทยากร เมื่อวันอังค าร

ที่ 18 กรกฎาคม 2560   

26.โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนจากใจ ถวายในหลวงรัชกาลท่ี 9         

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร 

คณาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร รวมโครงการจิตอาสา

ประดิษฐดอกไมจันทนจากใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ดวยสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 4 -21 กรกฎาคม 2560 

ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการคณะฯ ไดนํามอบใหแกมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อใชในชวงพระราชพิธถีวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดเชียงใหมตอไป 
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27.ถวายเทียนพรรษา ประจําป 2560 คณะพยาบาลศาสตร รวมถวายเทียน

พรรษา เพื่อเปนพุทธบูชา เนื่องในวันเขาพรรษา ประจําป 2560 ณ วัดพระธาตุ

ดอยนอย อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เมือ่วันพฤหสับดีท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

28.Promoting Healthy Communities through Community Health 

Management and Empowerment  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

จัดพธิปีดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Promoting Healthy Communities through Community Health 

Management and Empowerment สําหรับผูรับ

ทุนนานาชาติ จาก 12 ประเทศ ไดแก ภูฏาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกวาดอร เกรเนดา 

อินโดนีเซีย โมร็อกโก พมา ซามัว โซโลมอนไอส

แลนด ฟลิปปนส สวาซิแลนด แกมเบีย โดยมี 

รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและนักศึกษาเกาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน เมื่อวันพุธท่ี 19 กรกฎาคม 2560 

29.มอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการนวดดวยภูมิปญญาลานนา   

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร เปนประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตร

การนวดดวยภูมิปญญาลานนา ภายใตโครงการเมืองสปาและ

หมูบานน้ําพุรอนเพื่อการทองเที่ยว (Spa City and Onsen Village) 

โดยมี คุณทวีศักดิ์ ขันธราช หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร สํานักงาน

บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 กลาวแสดงความยินดี เมื่อวันศุกรที่ 21 

กรกฎาคม 2560 

 

30. 45 ป พยาบาล มช. สานตอพลังฝนอันทาทาย 

ในป พ.ศ. 2560 เปนวาระครบรอบ 45 ปแหงการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร  และ นับเปนปที่ 57 การจัดการ

ศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะพยาบาลศาสตรไดจัดพิธีทําบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 

ประจําป 2560 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  โดยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุป

นายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน ตลอดจนจัดพิธีทําบุญ

ทอดผาปาสามัคคี และ พิธีเปดอาคาร 55 ป พยาบาล มช. ภายในงานไดนิมนตพระสงฆจากวัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 9 รูป มาประกอบพธิทีางศาสนา นอกจากนี้จัดพิธีมอบโลที่ระลึกแดอาจารยและบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 30 ป 
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3 1 . โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ข อ ง อ า จ า ร ย แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า จ า ก

สถาบันการศึกษาตางประเทศ ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหวางคณะพยาบาลศาสตรกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

ประจําป พ.ศ. 2560  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด

โครงการศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ตางประเทศ ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางคณะพยาบาล

ศาสตรกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2560 โดยตลอด

เดือนสิงหาคม 2560 อาจารยและนักศึกษา จํานวน 44 คน จาก 6 

สถาบันการศึกษา  เขารวมโครงการฯ ประกอบดวย  

     (1)  Tzu Chi University of Science and Technology เขตปกครองพิเศษ

ไตหวัน จํานวน 7 คน ระหวางวันที่ 1-9 สิงหาคม 2560  

     (2) Kagawa University ประเทศญี่ปุน จํานวน 5 คน ระหวางวันที่ 6-18 

สิงหาคม 2560 

     (3) Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุน จํานวน 14 คน 

ระหวางวันที่ 12-19 สิงหาคม 2560 

     (4) University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุน จํานวน 9 คน  ระหวางวันที่ 

19-26 สิงหาคม 2560  
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     (5) Yamaguchi University ประเทศญี่ปุน จํานวน 4 คน ระหวางวันที่ 20 

สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 

     (6) Taipei Medical University เขตปกครองพิเศษไตหวัน จํานวน 5 คน 

ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 

      คณะฯ ไดจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับอาจารยและนักศึกษาดังกลาว อาทิ

เชน การจัดการเรียนการสอนทางดานการพยาบาล การบรรยายเกี่ยวกับระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทย 

การแพทยแผนไทยและผสมผสาน การศึกษาดูงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลชุมชน การนําเสนอ

ขอมูลมหาวิทยาลัยของนักศึกษาจากตางประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาไทยกับนักศึกษา

ตางประเทศ เปนตน  
 

32.พิธีมอบหมวกและเขม็ชั้นปแกนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2560                                        

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพธิมีอบหมวกและเข็มชั้นปใหแกนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 3 ประจําป

การศึกษา 2560 โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน ภายในงาน

ไดรับเกียรติจาก ผูแทนหัวหนาฝายการพยาบาลและรองผูอํานวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม นายก

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ นายกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารยอาวุโส คณาจารย และผูปกครองของนักศึกษาเขารวมเปนเกียรติในการแสดงความยินดี เมื่อวันเสารที่ 19 

สิงหาคม 2560  ในปการศกึษา 2560 มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติเขารวม

พิธีเปนจํานวน 214 คน 
 

33.การบรรยาย เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   

คณะพยาบาลศาสตรไดจัดการบรรยาย เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ วิทยากรรับเชิญ ไดแก ศาสตราจารย ดร.

ไพโรจน วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากร

บุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรี

อาภรณ รองคณบดีฝายทรัพยากรมนุษยและการจัดการความรู คณะ

พยาบาลศาสตร เมื่อวันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2560   
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34.ลูกจางเตียวขึ้นดอยสืบฮีตโตยฮอยองคพระปารมี ประจําป 2560   

สโมสรนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตรไดนํานักศกึษาใหมรหสั 60 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติเขารวม

กิจกรรม ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอย

สุเทพ ประจําปการศกึษา 2560 "ลูกจาง

เตียวขึ้นดอยสืบฮตีโตยฮอยองคพระปาร

มี" จดัโดยสโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลัย 

เชียงใหม นอกจากนี้ยังมีนกัศึกษารุนพี่

และศิษยเกาของคณะฯ มารวมใหกําลังใจอยางอบอุน ณ ดานหนามหาวิทยาลัยเชียงใหม และ วัดพระบรมธาตุดอยสุ

เทพราชวรวิหาร เมือ่วันเสารที่ 9 กันยายน 2560 

 

35.ฮับขวัญนองหลา สูเฮือนสีแสด ฮั้วสีมวง ประจําป 2560  

       สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธีบายศรีสูขวัญและรับขวัญขันโตกแก

นักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560  "ฮับขวัญนองหลา สูเฮอืนสีแสด ฮั้วสีมวง" โดยมี ศาสตราจารย 

ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน และไดรับเกียรติจาก คุณเฉลิมเวทย   อูปธรรม 

ทําหนาที่เปนผูเรียกขวัญ นอกจากนี้ชวงทายของงานไดจัดการประกวด Nursing CMU. Ambassador 2017 เพื่อ

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1  เขารวมกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU 

PR STAR SEARCH 2017) ประจําปการศึกษา 2560 เมื่อวันเสารที่ 16 กันยายน 2560  

 

 

 

 

 

 

 

36.โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเขาสูหลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกต ิ

คณะพยาบาลศาสตรไดจัดการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการบูรณาการเนื้อหาการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบเขาสูหลักสูตรการศกึษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศกึษาพยาบาลตนแบบ) 

จัดโดยเครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ณ หองประชมุ

วิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันศุกรที่ 1 กันยายน 2560 
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37.การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559  

คณะพยาบาลศาสตร ไดรับการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2559 เมื่อวันจันทรที่ 11 กันยายน 2560 ใน

ปนี้คณะฯ รับการตรวจสอบฯ จํานวน 6 หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ  

 

38.การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จริยธรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ" โดยมี อาจารยนายแพทยมาโนช โชคแจมใส จากคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร เปาหมายเพื่อใหอาจารยและบุคลากรของ

คณะฯ มีความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกิด

คุณธรรมจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูใชควรยึดถือและปฏิบัติ

ตอไป ณ หองประชุมเปรยีบ ปณยวณชิ อาคาร 1 คณะพยาบาล-ศาสตร เมื่อวนั

จันทรที่ 16 ตุลาคม 2560  

 

39.พิธีทําบุญทอดกฐิน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560  

คณาจารย และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวม

พิธีทําบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 ณ วัดฝายหนิ 

ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันเสารที่ 21 ตุลาคม 2560  

 

 

40.การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะกรรมการดําเนินงานและสงเสริมการ

วิจัยฯ รวมกับ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยฯ คณะพยาบาลศาสตร จัดการเสวนาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “ประสบการณการทําวิจัย การวิเคราะห/สังเคราะห เพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน” 

โดยมี คุณจักรภพ ธาตุสุวรรณ หัวหนางานบริหารทั่วไปคุณศรัญญา ชัยแสง หัวหนางานบริหารงานวิจัยฯ คุณศุจิกา 

ภูมิโคกรักษ หัวหนางานบริการการศึกษาฯ คุณสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ หัวหนาหนวยสาธิตการสรางเสริมสุขภาพ

เด็กเล็ก และ คุณกริช ศรธีรีะจติต หัวหนาหนวยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิทยากร เมื่อวันศุกร ที่ 1 กันยายน 

2560 
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41.การนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559   

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มช.ประจําป

การศึกษา 2559 ประกอบดวย ศาสตราจารย นพ.สงวนสิน รัตน

เลิศ รองศาสตราจารย ดร.บวร ปภัสราทร อาจารยวรวุฒิ 

แจงศุภนิมิตร และ รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิงอุษณีย 

คําประกอบ นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพฯ ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนนิงานที่เปนเลศิ (EdPEx) เมื่อวันจันทรที่ 6 พฤศจิกายน 2560  
 

42.การประชุมผูบริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งท่ี 3 ประจําป 

2560  คณะพยาบาลศาสตร เปนเจาภาพจัดการประชุมผูบริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ คร้ังที่ 

3 ประจําป 2560 ประกอบดวย คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

คณะเทคนิคการแพทย  คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ โดย

มี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธานกลาวตอนรับ เมื่อวันพุธที่ 8 

พฤศจิกายน 2560 
 

43.คณบดีไดรับเชิญเปนวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยชั้นนํา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร ไดรับเชิญจาก Shanghai University of Medicine & Health 

Sciences เปนวิทยากร เรื่อง "Transform Nursing Education and 

Research"  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  2017 Shanghai 

International Nursing Forum "Closing the Gap: Getting Knowledge 

to Practice in Geriatric Care" ณ Shanghai University of Medicine 

& Health Science ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2560 และไดรับเชิญใหเปน

วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Transform Nursing Education and Research"  ณ School of Nursing, Nantong University 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมนี้ไดเจรจาความรวมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา 
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44.คณบดีไดรับเชิญเปนวิทยากร และ รวมเจรจาความรวมมือ

ทางวิชาการ ณ Tzu-Chi University, Taiwan   ศาสตราจารย ดร.

วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.

จุฑารัตน  มีสุขโข ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ คณะพยาบาล

ศาสตร ไดรับเชิญจาก Department of Nursing, Tzu-Chi University, 

Taiwan รวมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Nursing Leading Global 

Health Advancement ระหวางวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 ในโอกาสนี้คณบดีไดรับเกียรติใหเปนวิทยากร

บรรยาย เรื่อง "Nursing role in promoting health and SDGs" ในวันเสารที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โดยผูชวยคณบดไีด

นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Development and Implementation of palliative care guideline for children and family in 

pediatric intensive care unit (PICU)"  ในระหวางการประชุมคณบดีไดพบปะผูบริหารเพื่อเจรจาความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบันการศกึษาในเมือง Hu Pien ดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและดานการวิจัยทางการพยาบาลของท้ัง 

2 สถาบัน 

 

45.คณะผูบริหารรวมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Hong Kong International Nursing Forum   

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปน  Co-

organizers ร ว ม กั บ  University of Hong Kong ( HKU)  ใ น ก า ร

จั ด ก า รประ ชุ ม วิ ช า กา รนา น าช า ติ  The 7th  Hong Kong 

International Nursing Forum เ รื่ อ ง  " Hand in Hang Creating 

Tomorrow:  Nursing Practice, Education and Research"  ณ 

Cheung Kung Hai Conference Centre, University of Hong Kong 

โดย ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน  มีสุขโข อาจารยสิริ

ลักษณ วรรธนะพงษ อาจารย ดร.นงลักษณ เฉลิมสุข และ อาจารย ดร.จันทรฉาย โยธาใหญ ผูชวยคณบดี รวมงาน

การประชุมดังกลาวในระหวางวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ University of Hong Kong นอกจากนี้คณบดีไดเปน

ประธานการประชุม  South East and East Asia Nursing Education and Research Network (SEARN, ASEAN plus 

three countries) และ ลงนามความรวมมือระหวางกัน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก China Medical Board, USA เมื่อ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
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46.สรุปโครงการขับเคล่ือนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ พ้ืนท่ีภาคเหนือ   

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด

พิธีเปดโครงการประชุม "สรุปโครงการขับเคลื่อน

วิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

พื้นที่ภาคเหนือ" โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา 

คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปน

ประธาน โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก

สภาการพยาบาลและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด

เชียงใหม เมื่อวันพุธท่ี 27 ธันวาคม 2560  

 

47.พิธีเปดการอบรมผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุนที่ 14 ศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการ 

สปาเพ่ือสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพธิเีปด

การอบรมหลักสูตรผูดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ (Spa Manager) รุนที่ 14 

โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร เปนประธาน ศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ประธาน

หลักสูตร กลาวรายงาน การอบรมดังกลาวจัดขึ้นระหวางวันที่ 5 – 19 

มกราคม 2561  

 

48.คณบดีไดรับเชิญเปนวิทยากรและรวมประชุมนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต  ศาสตราจารย ดร.วิภาดา 

คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับเชิญจาก The Korean Society of Nursing Science เปนวิทยากรใน

ก า รประ ชุ ม น า นา ช าติ  21st East Asian Forum of Nursing Scholars ( EAFONS)  and 11th International Nursing 

Conference เ รื่ อ ง  Diversity and University of Nursing Care and 

Leadership และ เขารวมประชุม EAFONs Executive Committee ใน

ระหวางวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ Lotte Hotel World หลังจาก

นั้นไดพบปะกับประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 

7th Global Congress for Covalitative Health Research  ณ  Ewha 

Woman’s University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต เมื่อวันเสารที่ 13 

มกราคม 2561  
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49.พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผูชวยพยาบาล รุนที่ 43 ประจําปการศึกษา 2559        

ศาสตราจารยคลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ รักษาการแทนรอง

อธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน

ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุนท่ี 43 ประจําปการศึกษา 2559 โดยมี 

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล-ศาสตร 

กลาวรายงาน เมื่อวันพุธท่ี 7 กุมภาพันธ 2561  
 

50.คอนเสิรตปลอดบุหรี่ "รวมดาวรุง ลูกทุงอินดี้" และ พิธีเปดตัวสมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทย

ปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม   

วันจันทรที่ 12 กุมภาพันธ 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการ

จังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดการประชุมขับเคลื่อนสังคมไทย

ปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4 โดยมี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการสมาพันธ

เครือ ข ายแห งชาติ เพื่อสั งคมไทยปลอดบุหรี่  กล า ว รายงาน 

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ในฐานะประธานสมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี 

จังหวัดเชียงใหม กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม เปาหมายเพื่อสรางผูนาํ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการรณรงคควบคุมการ

บริโภคยาสูบ  ภายในงานมีทั้งการบรรยาย และ การอภิปราย โดย

ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ในหัวขอที่นาสนใจ อาทิ พ.ร.บ.

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และ การนําไปใช  ยุทธศาสตรการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบ จังหวัดเชียงใหม  และ แนวทางการปองกัน 

ลด ละ เลิกบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดเชียงใหม ประชารวมใจ 3 ลาน 3 ป 

เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไทองคราชัน  เปนตน รวมทั้งเปดระดมสมองในหองยอยจากทุกภาคสวนของสังคม  
 

51. FON – CMU Job Fair  หนวยพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักศกึษาของคณะฯ ไดมีโอกาสพบปะกับ

ผูประกอบการจากโรงพยาบาลและสถานประกอบการพยาบาลทําใหไดรับ

ทราบขอมูลที่จําเปนตอการทํางานในอนาคต ตลอดจนยังเปนการสราง

เครือขายระหวางคณะพยาบาลศาสตรกับโรงพยาบาลและสถาน

ประกอบการพยาบาล ณ หองประชมุวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะ

พยาบาลศาสตร เมือ่วันเสารท่ี 3 มีนาคม 2561 
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52.การประชมุวิชาการ เรือ่ง การนอนหลับ : แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ   

ศนูยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม จัดพธิเีปดการประชมุวิชาการ เรือ่ง การนอนหลับ: 

แนวบรหิารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาน ีแกวธรรมานุกูล  

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร เปน

ประธาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร สุคําวัง ผูอํานวยการ

ศูนยบริการพยาบาล กลาวรายงานและกลาวตอนรับ การประชุมจัด

ขึ้นระหวางวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ 

จังหวัดเชียงใหม 

 

53.การบรรยายพิเศษ เรือ่ง One Health โดย Professor Dr.Debra Kay Olson 

Professor Dr. Debra Kay Olson จ า ก  School of Public Health, 

University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหเกียรติเปน

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง One Health โดยมีนักศึกษาพยาบาล

ระดับปริญญาตรีของคณะฯ ใหความสนใจเขารวมรับฟงเปน

จํานวนมาก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมวิเชียร ทวี

ลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

  

54.การทบทวนและปรบัปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา

ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศกึษาระยะที่ 12 (พ.ศ.

2560-2564) แผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2561 และ วางแผนการ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 ของ คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.

บวร ปภัสราทร ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีดานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี เปนวิทยากร ณ หองประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 

คณะพยาบาลศาสตร ระหวางวันที่ 16 -17 มีนาคม 2561 
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55.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมตามหลักฐานเชิงประจักษ 

 

ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพธิเีปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

สงเสรมิการเลี้ยงลูกดวยนมแมตามหลักฐานเชิงประจักษ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชา ทําดี ผูชวยคณบดีฝาย

บริการวิชาการและชวยฝายวิจัย เปนประธาน รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ กันธะรักษา ประธานโครงการฯ 

กลาวรายงาน และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร สุคําวัง ผูอํานวยการศูนยบริการพยาบาล กลาวตอนรับ ณ 

โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม การอบรมจัดขึ้นระหวางวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 
 

56.บรรยายพิเศษ เรื่ อง One Health และ ใหคําปรึกษาการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

(Manuscript)  

Professor Dr.Debra Kay Olson, School of Public Health จาก 

University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหเกียรติเปน

วิทยากรบรรยาย เรื่อง One Health แกนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของคณะฯ นอกจากนี้ยังใหคําปรึกษาดานการ

ตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (Manuscript)  แก

คณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เมื่อ

วันจันทรที่ 9 เมษายน 2561 
 

57.กิจกรรมตัดตุงปใหมเมือง ประจําป 2561 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต (ปาเวณีปใหมเมือง) จัด

กิจกรรมตัดตุงปใหมเมืองประจําป 2561 โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา 

คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธานในพิธีเปด

งาน อาจารยสิรลิักษณ วรรธนะพงษ ผูชวยคณบดีฝายบริหารและกิจการ

พิเศษ กลาวรายงาน วิทยากรรับเชิญไดรับเกียรติจากชมรมผูสูงอาวุโส

สัมพันธของคณะฯ ณ หองพักผอนอาจารยและบุคลากร อาคาร 3 คณะ

พยาบาลศาสตร  เมื่อวันอังคารท่ี 10 เมษายน 2561  
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58.นอมใจไหวสา ดําหัวครูบาอาจาน สืบสานงานปาเวณีปใหมเมือง ประจําป 2561  

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับ สโมสรนักศึกษาคณะ

พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  แ ล ะ  ส ม า ค ม ศิ ษย เ ก า พ ย า บา ล ศา ส ตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานนอมใจไหวสาดําหัวครูบาอาจาน สืบสาน

งานปาเวณปีใหมเมือง ประจําป 2561 โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา 

คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน งานดังกลาวจัด

ขึ้นเพื่อใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและศิษยเกาของคณะฯ ได

แสดงความกตัญูกตเวที กราบขอขมาลาโทษที่อาจเคยลวงเกินผูใหญ 

พรอมทั้งขอพรเพื่อเปนสิริมงคลแกตนและครอบครัวในวันเริ่มตนปใหม

แบบไทย เนื่องในวันสงกรานต เปนการรวมสืบทอดประเพณวีัฒนธรรมอัน

ดีงามใหคงอยูสืบไป ณ ลานดอกปบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร เมื่อ

วันศุกรท่ี 20 เมษายน 2561 
 

59.คณะผูบริหารสูมาคารวะรดน้ําดําหัวขอพรปใหมอดตีคณบดีและอาจารยอาวุโส เน่ืองในประเพณีสงกรานต 

ประจําป 2561    

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร จัดพิธีสูมาคารวะรดน้ําดําหัวขอ

พรปใหมอดีตคณบดีและอาจารยอาวุโส เนื่องในประเพณี

สงกรานต ประจําป 2561 ณ หองประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร 

1 เมื่อวันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี   ภาคผนวก - 28  
 
 

2. ผลงานเดนในรอบปงบประมาณ 2560 – 2561 (ครึ่งปแรก) 

2.2 รางวัลดเีดน 

1.อาจารยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ รองคณบดีฝาย

ทรัพยากรมนุษยและจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร รับโลเกียรติยศรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ สาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ประจําป 2559        จาก 

คุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในการประชุมวิชาการประจําปของที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย (ปอมท.) โดยมี อาจารยสิริลักษณ วรรธนะพงษ ผูชวยคณบดีฝายบริหารและ   กิจการพิเศษ ผูแทน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร รวมแสดงความยนิดี ณ หองนันทา โรงแรมนงนุช การเดน          รีสอรท จังหวัดชลบุรี 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 24 พฤศจกิายน 2559  

 

 

 

 

 

 

 

2.รางวัลชางทองคํา ประเภทอาจารยดีเดน  

รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ รองคณบดีฝาย

ทรัพยากรมนุษยและการจัดการความรู รับรางวัลมหาวิทยาลัย

เชียงใหม "ชางทองคํา" ประเภทอาจารยดีเดน สาขาวิทยาศาสตร

สุขภาพ ประจําป 2559  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมื่อวันอังคาร ท่ี 24 มกราคม 2560 

 

3.รางวลัชางทองคํา ดานบริการ  

นางสมจิต  เกียรติวัฒนเจริญ พยาบาลชํานาญการพิเศษ คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับคัดเลือกใหเขารับ

รางวัลมหาวิทยาลัยชียงใหม “ชางทองคํา” ดานบริการ ประจําป 

2560 ใ น พิ ธี ทํ า บุ ญ ค ร บ ร อ บ วั น ค ล า ย วั น ส ถ า ป น า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประจําป 2560 ในวันอังคารที่  24 

มกราคม 2560  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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4.รางวัลพยาบาลดีเดน จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย   พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร

ราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโลรางวัลพยาบาลดเีดน ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเดจ็

พระศรี นครินทราบรมราชชนนี   เนื่องสัปดาหวันพยาบาลสากล ประจําป 2560  ในการประชุมวิชาการ เรื่อง 

“พยาบาล: เสียงแหงพลังนําความสําเร็จสูเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน” (Nurses: A Voice to Lead Achieving the 

Sustainable Development Goals) เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ หองปรินซบอลรูม  โรงแรมปรินซพาเลซ 

กรุงเทพฯ โดยปนี้ ศาสตราจารย ดร.สุสัณหา ย้ิมแยม หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล ไดรับรางวัลพยาบาล

ดีเดน ดานการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล เขตภาคเหนือ ประจําป 2560 และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทพร 

แสนศิริพันธ หัวหนาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร รับรางวัลพยาบาลดีเดน   ดานการศึกษาทางการพยาบาล ประเภท

อาจารยพยาบาล เขตภาคเหนอื ประจําป 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.รางวัล ศรีสังวาล ประจําป 2558 และ ประจําป 2559 กระทรวงสาธารณสขุ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให 

นายแพทยโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พรอมคณะผูบริหาร และ 

คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย กระทรวงสาธารณสุข นําผูไดรับรางวัล "ศรี

สังวาลย "  ประจําป 2558 และ ประจําป 2559 เฝาทูลละอองพระบาทรับ

พระราชทานรางวัล โดย ศาสตราจารยเกียรตคิณุ ดร.วิจิตร ศรสีุพรรณ อดีตคณบดี

คณะพยาบาลศาสตรและอดีตนายกสภาการพยาบาล ไดรับพระราชทานรางวัลศรี

สังวาลย สาขาพยาบาลในชุมชน ประจําป 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธท่ี 28 มิถุนายน 2560 
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6.การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพ่ือผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0                        

นางสาวอัญธิชา พงษกาสอ นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ของ  คณะฯ ไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเปนนักศึกษาผูมี

คุณธรรมจริยธรรมโดดเดน ประจําป 2560 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 19-

21 กรกฎาคม 2560  

 

 

 

 

7.รางวัลแมอุปฎฐากสามเณรดีเดน เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2560                    

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ไดรับรางวัลแมอุปฎฐากสามเณรดีเดน เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 

2560 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันเสารที่ 

12 สิงหาคม 2560  

8.รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน ภาคบรรยาย (THE BEST 

ORAL PRESENTATION AWARD)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วณิชา   พึ่ง

ชมภู อาจารยประจํากลุมวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร รับรางวัลการ

นําเสนอผลงานวิจัยดีเดน ภาคบรรยาย (THE BEST ORAL PRESENTATION 

AWARD) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจําป 2560 เรื่อง Ethics, 

Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Health โดย

ไดนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Symptoms Experiences and Health Service 

Preferences among Older People Living with Chronic Illness at The Last Year of Life เปนโครงการวิจัยที่

ไดรับทุนสนับสนุนภายใตโครงการศูนยการวิจัยและนวัตกรรมดานการดูแลผูสูงอายุ โดยไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 
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9.รางวัลพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชดีเดน จากสมาคมพยาบาลจิตเวชแหงประเทศไทย              

อาจารย ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารยประจํากลุมวิชาการ

พยาบาลจิตเวช รับโลรางวัลพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชดีเดน 

สาขาวิชาการพยาบาล (สถาบันการศึกษา) สมาคมพยาบาลจิตเวช

แหงประเทศไทย ประจําป 2560 จาก รองศาสตราจารย ดร.ทศันา 

บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในการประชุมวชิาการประจําปของ

สมาคมพยาบาลจิตเวชแหงประเทศไทย ประจําป 2560 เรื่อง "การพยาบาลจิตเวชเพื่อเด็กไทย และผูสูงวัย: 

วิธีการบําบัดสมองและจิต" (Advanced Psychiatric Nursing for Thai Children and the Aged: Therapeutics of 

Brain and Mind Functions) ณ อาคารปยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวัน

จันทรที่ 24 กรกฎาคม 2560 

10.รางวัลดานนวัตกรรมการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการ

สอน MOOC  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ สกุลพรรณ อาจารยประจํา

กลมวิชาการพยาบาลจิตเวช รับรางวัลดานนวัตกรรมการบูรณาการไอซทีีใน

การจัดการเรียนการสอน (Massive Open Online Course:  MOOC)  ใน

โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ขอสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC 

เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.

อาวุธ ศรีศุกรี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันพุธที่ 26 

กรกฎาคม 2560  

11.เกียรติบัตรรับรองเปนวิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

อาจารย ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย อาจารยประจํากลุมวิชาการ

พยาบาลอายุรศาสตร  รับเกียรติบัตรรับรองเปนวิทยากร

หลักสู ตรพัฒนานักวิจัย  (ภาคบรรยาย)  จากสํ านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยมี พลอากาศเอก ประจิน 

จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานมอบเกียรติบัตร ในงาน 

"มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ" (Thailand Research Expo 2560) " 
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วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสูความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ เมื่อ

วันที่ 24 สิงหาคม 2560  

12.ผลงานวิจัย/นวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรู ท้ังแบบโปสเตอรและแบบบรรยาย  คุณ

ปริญญา คล่ีสกุล และ คุณอดิศักดิ์ พวงสมบัต ิหนวยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

(แบบโปสเตอรและบรรยาย) เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการจัดเตรียมอุปกรณการพยาบาล

พื้นฐาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 

 

 

 

 

13.ศิษยเกาดีเดน เนื่องในวันมหดิล สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป 2560  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ 

รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน

ประธานมอบโลประกาศเกียรติคุณ แด รองศาสตราจารยฉวีวรรณ ธงชัย 

อดีตอาจารยประจํากลุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  

ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (คณะพยาบาล

ศาสตร) เนื่องในวันมหิดล ประจําป 2560 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารเรียน

รวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันศุกรท่ี 22 กันยายน 2560  
 

14.อาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ประจําป  2560  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ศาสตราจารย ดร.สุสัณหา  ย้ิมแยม หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร เขารับโล

เกียรติยศรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป 2560  จาก ศาสตราจารยพิเศษ ดร. สุร

เกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแหงเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation 

Council)  ในการประชุ ม วิ ช าการประจํ าปที่ ประ ชุ ม

ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอ

มท.) ประจําป 2560 เรื่อง กระทรวงอุดมศึกษาแกปญหา

การศึกษาไดจริงหรือ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส  

จังหวัดขอนแกน เมื่อวันศุกรท่ี 24 พฤศจิกายน 2560  
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15.รางวัลศิษยเกาดีเดน ประจําป 2560 จากสมาคมศิษยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ     

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

เปนประธานมอบชอดอกไมรวมแสดงความยินดีแก ผูชวยศาสตรา

จารยอนนท  วิสุทธิธนานนท อาจารยประจํากลุมวิชาการพยาบาล

สาธารณสุข ในโอกาสที่ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน สาขาการศึกษา

พยาบาล ประจําป 2560 จากสมาคมศิษยวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี กรุงเทพ โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของคณะฯ รวมแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 

พฤศจิกายน 2560 

 

16.รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม "ชางทองคํา" ประจําป 2560

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร เขามอบ

ชอดอกไมรวมแสดงความยินดีแก ศาสตราจารย ดร.สุสัณหา               

ยิ้มแยม รับรางวัลอาจารยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ 

คุณสมาน เสารแกว รับรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน กลุมดานบริการ 

สําหรับ "ศาสตราจารย" ที่ไดรับโปรดเกลาฯ ในปการศึกษา 2560 

ไดแก ศาสตราจารย ดร.ดาราวรรณ ตะปนตา กลุมวิชาการพยาบาลจิตเวช และ ศาสตราจารย ดร.อะเคื้อ                  

อุณหเลขกะ กลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันพุธท่ี 24 มกราคม 2561   

 

17.บุคลากร มช. รับรางวัลครุฑทองคํา ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ. 2560   

นายสมาน เสารแกว คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน 

กลุมที่ 4 ลูกจางประจํา ประจําป 2560 นายสมาน  เสารแกว เปนผูที่มุงมั่น ใฝเรียนรู มีความขยันมั่นเพียร มีความ

รับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพื่อนรวมงาน ในดานการครองตน ครองคน 

และครองงาน นอกจากนี้เปนผูคดิประดิษฐนวัตกรรมเครื่องฉายภาพ 3 

มิติ AndyLizer (Handy   Visualizer) ทดแทนเครื่อง Visualizer ซึ่งเดิมมไีม

เพียงพอกับความตองการของผูใชบริการในการสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการบริการวิชาการแกชุมชนของคณะฯ  ไดเขารับเกียรติบัตร

และเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) ในวันขาราชการพลเรือน ประจําป 

2560 จาก พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนยีบรัฐบาล กรุงเทพฯ  
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18.รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดนของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 ดาน

บริการดีเดน 

นางสมจิต  เกียรติวัฒนเจริญ พยาบาลชํานาญการพิเศษ คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัลบุคลากรสาย

สนับสนุนผูมีผลงานดเีดนของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําป 2560 ดานบริการดีเดน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ 

อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 




