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1. สรุปแนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย
แนวคิดในการบริหารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2560-2564
นั้น ในเบื้องตนไดวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารงานอยูบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงเชิงนโยบาย
ในระดับโลกดานสุ ขภาพและการพยาบาลและการผดุง ครรภ วิสั ยทัศ น และแผนยุทธศาสตรของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการที่จะเปน “มหาวิทยาลัยชั้นนํา
รับผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนาสูความเปนเลิศที่ยั่งยืน” โดยคณะฯ ไดประเมินภาวะแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรจากสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป จุดแข็ง จุดที่สามารถพัฒนาได โอกาส ความทา
ทาย ภายใต ส มรรถนะหลั ก วัฒนธรรมองคก ร ความต องการของผูเกี่ ยวของทั้ง หมดทั้ง ในประเทศและ
ต า งประเทศในป จ จุ บั น และในอนาคตมากํ า หนดวิ สั ยทั ศ น แ ละแผนกลยุ ทธ แ ละแผนการดํ า เนิ น งานซึ่ง
ประกอบดวยแผนงานเชิงรุกและแผนงานประจําและกลยุทธที่จะทําใหการดําเนินการบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว
รวมกัน การจัดทําวิสัยทัศน และแผนดังกลาวดําเนินการโดยผูบ ริหารรวมกับผูแ ทนจากทุกภาคสวนของคณะฯ
ไดรางแผนกลยุทธของคณะฯ นําเสนอประชากรของคณะเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม นําไป
ถายทอดใหประชากรของคณะอีกครั้งหนึ่งภายหลังการดําเนินการปรับปรุง ไดมีการทบทวนแผนเปนระยะๆ
ทุก ปและตามสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพิ่มเติ มหรือปรับแผนดําเนินการและโครงการใน
ระหวางปง บประมาณ มีก ารกํ าหนดแผนเปน 4 ยุทธศาสตร ได แ ก ยุทธศาสตร ดานการผลิตบัณ ฑิตที่มี
คุณธรรม คุณภาพเปนพลเมืองโลก ยุทธศาสตรดานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มคี ุณภาพในระดับสากล
ยุทธศาสตรดานการพัฒนางานบริการวิชาการในระดับชาตินานานาชาติ และยุทธศาสตรดา นการพัฒนาระบบ
การบริ ห ารจั ด การที่มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล โดยใชแ นวทางของ Education Criteria for Performance
Excellence (EdPex) มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารองคกร ทั้ง นี้คณะพยาบาลศาสตร ได รับการรับรอง
คุณภาพตามเกณฑ EdPEx. 200 ใน ป พ.ศ. 2559 คณะฯ ไดมีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการให
เอื้อตอการพัฒนากระบวนการหลัก มีการปรับปรุงผลการดําเนินการทุกดานและเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันโดยใหความสําคัญตอแผนกลยุทธ กระบวนการตัดสินใจ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ เพื่อใหมีความ
สอดคลองกัน โดยมีสวนประกอบที่สําคัญของระบบไดแก มีการวางแผน การดําเนินการและการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และการนําผลการประเมินกระบวนการและผลลัพธมาปรับปรุง
อยางตอเนื่องในทุกระบบโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของคณะฯ ใชหลักการการทํางานอยางมีอิสระ
ภายใตความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ทั้งฝายบริหาร คณาจารย บุคลากร และมุงสูเปาหมายเดียวกันคือ
ความมีคุณภาพในการทํางานเพื่อใหบัณฑิตทุกระดับมีคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของสังคมอยาง
แทจริง คณะพยาบาลศาสตรไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี

หนาที่ 1

แผนภาพที่ 1 ยุทธศาสตรการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปงบประมาณ 2560-2564

เพื่ อให บรรลุ เป าหมายที่ตั้ งไว ร วมกั น นอกเหนื อจากการบริ ห ารจั ด การแบบมี ส วนร วมในการ
ดําเนินการ การเนนเรื่องคุณภาพในทุกดาน และการมีวัฒนธรรมองคกรใหมีการทํางานเปนทีมการมุงประโยชน
สวนรวมแลวนั้นในแตละดานของยุทธศาสตร มีกลยุทธการดําเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพเปนพลเมืองโลก
มีการกําหนดกลยุทธดังนี้
กลยุทธที่ 1 กลยุทธการดํ าเนิ นการใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล องกั บความต องการด าน
สุขภาพ และมีมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานในระดับสากลและสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาผูม ีสวนไดสวนเสีย (ผูป กครอง ตนสังกัด/ผูใ ชบัณฑิต) และคูความรวมมือ

รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี

หนาที่ 2

กลยุทธที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหมีสมรรถนะสากลโดยใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก
ดานความเปนมืออาชีพและเครือขายนานาชาติที่มีอยู
กลยุทธที่ 4 สงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม (ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ความมีวินัย มีจริยธรรม เสียสละ มีจิตสาธารณะเอื้ออาทรออนนอม)
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรดานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับสากล ไดมีการวางกลยุทธใหบรรลุ
ตามเปาหมายดังนี้
กลยุทธ 1 สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยมีงานวิจัยและนวัตกรรมและตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยใชประโยชนจากเครือขายนานาชาติซึ่งเปนสถาบันชั้นนําที่มีทั่วโลก
กลยุทธ 2. สรางระบบสนับสนุนที่เอื้อตอพัฒนางานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ 3. ขับเคลื่อนใหมีการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนทางสังคม
และเชิงพาณิชยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ 4. สนั บสนุนการดําเนิน งานของศู นยความเปนเลิศและศูน ยความรูเชิง ประจักษทางการ
พยาบาล การผดุงครรภและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรดานการพัฒนางานบริการวิชาการในระดับชาตินานานาชาติ คณะฯ ไดวางกลยุทธในการ
ดําเนินการดังนี้
กลยุทธที่ 1. สงเสริม/สนับสนุนงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของชุมชน ทองถิ่น
ประเทศ และนานาชาติตามความเชี่ยวชาญของอาจารย
กลยุทธที่ 2. สงเสริม/สนับสนุน โครงการบริการวิชาการรวมกับเครือขายในตางประเทศ
กลยุทธที่ 3. สงเสริม/สนับสนุน เครือขายความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และตางประเทศ
กลยุทธที่ 4. ขยายงานบริการวิชาการใหมีความหลากหลาย
กลยุทธที่ 5. สงเสริมงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และ
กลยุทธที่ 6. กําหนดชุมชนสําคัญสําหรับพัฒนาและใหบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยุทธศาสตรนี้รวม
การบริหารจัดการในทุกดานไดแก ทรัพยากรบุคคล งบประมาณการเงินการคลัง อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม
รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี

หนาที่ 3

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินการเพื่อสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการขององคกรในทุกดาน กล
ยุทธตางๆ ที่ใชไดแก
กลยุทธที่ 1. บริหารจัดการองคกรโดยใชเกณฑคุณ ภาพการศึกษาเพื่อการดํ าเนิ นการที่เปน เลิ ศ
(EdPex) ซึ่งครอบคลุม ทุกกลยุทธแลว (กลยุทธที่ 2 3 4 5 6 และ 7)
กลยุทธที่ 2. บริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบโดยมุงเนน ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต อ
สังคม
กลยุทธที่ 3. ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทั้งดานการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการบริหารจัดการองคกรสูมาตรฐานสากล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุ ท ธ ที่ 4. ส ง เสริ ม การจั ด ทํ า ระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การบริ ห ารและการบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธที่ 5. ยกระดับขีดความสามารถในการแสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
กลยุทธที่ 6. สงเสริมบรรยากาศและสภาพแวดลอมขององคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสุขภายใต
บริบทพหุวัฒนธรรม (ความเปนนานาชาติ/ความหลากหลายทางวัฒนธรรม)
กลยุทธที่ 7. สงเสริมการสรางองคกรแหงการเรียนรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
นอกเหนือจากทั้ง 7 กลยุทธแลว ยังมีกลยุทธที่เสริมความเขมแข็งของคณะอีกหลายกลยุทธ
ได แ ก กลยุทธด าน การต างประเทศ บูร ณาการกับพันธกิจทั้ง 4 ด าน การใชเครื อขายในการเสริ มสราง
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
บริ ก ารวิชาการแก สั ง คม และการทํานุ บํารุ ง ศิ ล ปวัฒนธรรมและอนุ รั ก ษสิ่ ง แวดล อม ได มีก ารทบทวน
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
รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี
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ทาทายเชิงกลยุทธในการนําองคกรเขาสูการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 และมีการเพิ่มเติมเปาหมาย
เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนในการที่จะ เปนสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก
ตามตัวชี้วัด QS World University Ranking) ภายในป 2564 เนื่องจากการจัดอันดับในสาขาพยาบาล
ศาสตร มีก ารจั ด อันดั บเพียง 100 อัน ดั บเทานั้ น ซึ่ง เปน เปาหมายที่มีความทาทายเปน อยางยิ่ง แต ด วย
สมรรถนะหลั ก ขององค ก ร ได แ ก การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพจากเครื อ ขา ยระดั บ นานาชาติ (Enhancing
competency through international Networks) และความเปนมืออาชีพ (Professionalism) ในดานการบริหาร
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เป น เลิ ศ (EdPEx) มาใช ใ นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก รในทุ ก ระบบและทุ ก
กระบวนการนั้นจะสงผลใหคณะฯ สามารถกําหนดยุทธศาสตร และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ มีตัวชี้วัดและ
เปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในองคกร ซึ่งอาจจะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน ตามที่กําหนดไวหรือตอไปในอนาคต สวนการปรับปรุงยุทธศาสตร วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ กลยุทธ ในแผนระยะยาว (5 ป) และแผนปฏิบัติการขององคกรนัน้ ดําเนินการเพื่อใหมีความแหลม
คมทางยุทธศาสตรในทุกภารกิจของคณะฯ ซึ่งคาดวาจะสงผลตอคุณภาพบัณฑิต ความพึงพอใจของ/ต อ
ลู ก คาของคณะ มีร ะบบ ปฏิบัติ ก าร การวัด การวิเคราะหแ ละการจั ดการความรู ที่มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อใหคณะบรรลุเปาหมายในการไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ที่ 300
คะแนนในป 2563 และ 350 คะแนนในป 2564 ตอไป

2. ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันชั้นนําระดับสากลดานการศึกษาและ
การวิจัย
พันธกิจ : 1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา
2) ผลิตผลงานวิจัยดานสุขภาพที่มีประโยชนตอสังคมและชุมชน
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชน
4) ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
2.1 ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ป 6 เดือนแรก)
จากผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของปงบประมาณ 2560 ถึง ปงบประมาณ 2561 (รอบ
6 เดือน) สรุปไดดังนี้
ในปงบประมาณ 2560 มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น จํานวน 64 ตัวชี้วัด เปนตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ (ทัง้ นี้มตี ัวชี้วัด
ที่ไมสามารถประเมินไดจํานวน 9 ตัวชี้วัด) 14.06 ผลการประเมินพบวามีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย
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จํานวน 45 ตัวชีว้ ดั คิดเปน รอยละ 70.31 และตัวชีว้ ดั ที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 10 ตัวชีว้ ดั คิดเปนรอยละ
15.63 ไดแก
S1.3 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จตามระยะเวลา
S1.7 ผลการประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปสดุ ทาย
S1.8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศทั้ง inbound
และ outbound
S1.10 ผลของการประเมินของผูใ ชบัณฑิตดานคุณธรรมและจริยธรรม
R1.5 ความพึงพอใจของผูม ีสวนไดสวนเสีย (ผูป กครอง ตนสังกัด/ผูใ ชบัณฑิต)
S2.3 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนทางสังคมระดับชาติและนานาชาติ
S2.6 International Citation Per Faculty
S4.6 จํานวนอาจารยที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทางขั้นสูง (APN)
S4.8 รอยละของอาจารยที่มีการตีพิมพผลงานวิจัย/วิชาการในวารสารนานาชาติ
R4.1 ระดับความพึงพอใจตอการนําองคกรของผูบ ริหาร
ในปงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น จํานวน 63 ตัวชี้วัด อยูในระหวางการ
ดําเนินงานเนื่องจากยังไมสิ้นสุดปงบประมาณ 2561 อยางไรก็ตามไดมีการดําเนินการและติดตามผลเปนระยะๆ

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด
ไมนับตัวชี้วัด
ที่ไมสามารถ
ประเมินได
คิดเปนรอยละ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561
2560
(6 เดือนแรก)
จํานวน
จํานวน
ตัวชี้วัดที่ยัง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ยัง
ไมสามารถ
บรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
2560
2561
ไมถึงรอบ
ประเมินไดใน เปาหมาย เปาหมาย
เปาหมาย เปาหมาย
การประเมิน
ป 2560
18
4
9
5
18
15
2
1
9
1
6
2
11
11
6
6
5
5
31
4
24
3
29
26
3
64
55
9
45
10
63
57
5
1

100

14.06

70.31

15.63

100

90.48

7.94
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เปาหมาย
2564

เปาหมาย
2560

ผลการ
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2560

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global citizen
S1.1 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
3
0
อยูระหวาง
มาตรฐานระดับสากล (AUN)
ดําเนินการ
S1.2 ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ >รอยละ 90 >รอยละ รอยละ 93.43
การพยาบาลและผดุงครรภในครั้งแรก
90
S1.3 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 50 รอยละ 10 รอยละ 0.68
ที่สําเร็จตามระยะเวลา
S1.4 รอยละของจํานวนนักศึกษา
รอยละ 100 รอยละ 70 รอยละ 88.5
บัณฑิตศึกษาที่รับไดเมื่อเทียบกับแผน
S1.5 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่ผาน
รอยละ 80 รอยละ 50
N/A
เกณฑภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ยอมรับ
ในระดับสากล

S1.6 รอยละของนักศึกษาปสุดทายที่ผาน
รอยละ 80 รอยละ 50
N/A
เกณฑการประเมินสมรรถนะสากล
S1.7 ผลการประเมินทักษะศตวรรษที่ 21
> 4.00
> 4.00
3.14
ของนักศึกษาปสุดทาย
S1.8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ รอยละ 80 รอยละ 60 รอยละ 53.53
มีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศทั้ง inbound และ outbound
S1.9 จํานวนนักศึกษาตางชาติ
> 100 คนตอป > 80 คน
91 คน
ตอป
S1.10 ผลของการประเมินของผูใชบัณฑิต
>4.50
>4.50
4.40
ดานคุณธรรมและจริยธรรม
เกณฑสกอ.
> 3.51

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ปงบประมาณ 2561
2561
(รอบ 6 เดือน)

0
>รอยละ
90
รอยละ 20
รอยละ 80
รอยละ 60

รอยละ 60
> 4.00
รอยละ 70

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
รอยละ 68.93
ผลสอบ CMUeGrad
จํานวนนักศึกษาที่
สอบไดคะแนนมาก
กวา 50 % เทากับ
142 คน จากจํานวน
206 คน คิดเปนรอย
ละ 68.93
คะแนนเฉลี่ย 57.42
SD 12.83
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน

> 80 คน
ตอป
>4.50
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ผลการ
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2560
3

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ปงบประมาณ 2561
2561
(รอบ 6 เดือน)

เปาหมาย
2564

เปาหมาย
2560

>3
รางวัล/ป

>2
รางวัล/ป

รอยละ 100
ของหลักสูตร
12

รอยละ
100ของ
หลักสูตร
12

12

12

6 หลักสูตร
(รอ consensus
อีก 6 หลักสูตร)
12

R1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอน

> 4.50
(เกณฑ
สกอ.
> 3.51)

> 4.50

4.50

> 4.50

R1.5 ความพึงพอใจของผูม ีสวนไดสวนเสีย
(ผูปกครอง ตนสังกัด/ผูใชบัณฑิต)
R1.6 จํานวนอาจารยและบุคลากรตางชาติ
ที่มาปฏิบัติงานในคณะฯ
R1.7 จํานวนนักศึกษาที่ทําผิดวินัย

> 4.50

> 4.25

4.15

> 4.25

> 5 คน
ตอป
0

> 5 คน
ตอป
0

7 คน

> 5 คน
ตอป
0

จํานวน
50 เรื่อง
จํานวน
30 เรื่อง
> 20
ชิ้นงาน/ป
>1
ชิ้นงาน/ป

87

ตัวชี้วัด

S1.11 จํานวนรางวัล/การยกยองดาน
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษา
R1.1 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานระดับชาติ
R1.2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑ สกอ.อยูในระดับดี
ขึ้นไป (3.01-5)
R1.3 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล
S2.1 ผลงานตีพิมพระดับชาติ
จํานวน
50 เรื่อง
S2.2 ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ
จํานวน
70 เรื่อง
S2.3 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนทาง
> 60
สังคมระดับชาติและนานาชาติ
ชิ้นงาน/ป
S2.4 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนใน
>1
เชิงพาณิชย
ชิ้นงาน/ป

รอยละ 100

0

31 เรื่อง
(*73 เรื่อง)
7
1

>3
รางวัล/ป

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

รอยละ
100ของ
หลักสูตร
12

รอยละ 100

12

อยูใ นระหวาง
ดําเนินการ
ตรวจในป 2560
อยูใ นระหวาง
ดําเนินการ
ตรวจในป 2560
4.50
ป.ตรี 4.33 / ป.โท
4.59/ ป.เอก 4.79
รวม 4.49
ขอมูลภาคกศ.ที่ 1/60
อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

จํานวน
50 เรื่อง
จํานวน
40 เรื่อง
> 30
ชิ้นงาน/ป
>1
ชิ้นงาน/ป

รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี

อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

หนาที่ 8

ตัวชี้วัด

S2.5 จํานวน Postdoctoral Fellows
S2.6 International Citation Per Faculty

เปาหมาย
2564

เปาหมาย
2560

5

2

รอยละ 5

รอยละ 1

ผลการ
ดําเนินงาน
ปงบประมาณ
2560
1
ป 59 = 0.85
ป 60 = 0.92
(ม.ค.-ปจจุบัน)
ปปฏิทนิ
2

S2.7 จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
>1
>1
ลิขสิทธิ์
ชิ้นงาน/ป
ชิ้นงาน/ป
R2.1 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรอง รอยละ 100
รอยละ
100
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
100
R2.2 ความพึงพอใจของลูกคาวิจัย และผูมี
รอยละ 80 รอยละ 80
สวนไดสวนเสีย
R2.3 ความพึงพอใจตอบริการของศูนยวิจัย
รอยละ 80 รอยละ 80
86
ทางการพยาบาล
R2.4 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ
รอยละ 80
ศูนยความเปนเลิศและศูนยเฉพาะทาง (เพิ่ม
ป 2561)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนางานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
S3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการใน
>5
>5
8
ระดับนานาชาติ
โครงการ
โครงการ
S3.2 จํานวนชุมชนที่สามารถจัดการปญหา
3 ชุมชน
1 ชุมชน
1 ชุมชน
สุขภาพไดดวยตนเอง
R3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการใน
≥ 35
≥ 35
42 โครงการ
ระดับชาติ ชุมชน และสังคม
โครงการ
โครงการ
R3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่ใช
> 4.50
> 4.50
4.56
บริการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
-ระดับชาติ 4.46
- ระดับชาติ 4.46
–นานาชาติ 4.66
- ระดับนานาชาติ 4.66
R3.3 รอยละขององคกรที่สงผูรับบริการมา
รอยละ 10
รอยละ 7
(สวนกลาง
รับบริการวิชาการซ้ํา
รอยละ 62.5
ศูนยบริการ
พยาบาล

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ปงบประมาณ 2561
2561
(รอบ 6 เดือน)
3
รอยละ 2

>1
ชิ้นงาน/ป
รอยละ
100
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80

>5
โครงการ
1 ชุมชน
≥ 35
โครงการ
> 4.50

รอยละ 7

รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี

อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูใ นระหวาง
ดําเนินการ
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน

อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

หนาที่ 9

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย เปาหมาย
ดําเนินงาน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ปงบประมาณ 2561
2564
2560
ปงบประมาณ
2561
(รอบ 6 เดือน)
2560
รอยละ 7.06)
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
> 350 คะแนน ยังไมถึงรอบ
ยังไมถึงรอบ
S4.1 คณะฯ ไดรับการรับรองคุณภาพ
N/A
อยูในระหวาง
การประเมิ
น
การประเมิ
น
การศึกษาตามเกณฑ EdPEx
ดําเนินการ
S4.2 ความบกพรองที่รายแรงของการ
0
0
0
0
ยังไมถึงรอบการ
ดําเนินการดานการเงินและงบประมาณที่
ประเมิน
ประเมินโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
S4.3 รอยละของอาจารยที่สําเร็จการศึกษา
รอยละ 85 รอยละ 65 รอยละ 69.6 รอยละ 70
71.6 (83/116)
ระดับปริญญาเอก
S4.4 รอยละของอาจารยที่มตี ําแหนง
รอยละ 35 รอยละ 15 รอยละ 22.6 รอยละ 20
22.4 (26/116)
วิชาการ (ศ. และ รศ.)
S4.6 จํานวนอาจารยที่มีความรูความ
35 คน
17 คน
12 คน
20 คน
ยังไมถึงรอบการ
ชํานาญเฉพาะทางขั้นสูง(APN)
ประเมิน
S4.7 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
รอยละ 10
รอยละ 6
รอยละ 0
รอยละ 7
ยังไมถึงรอบการ
ตําแหนงปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น (ความ
ประเมิน
เชี่ยวชาญ ชํานาญการ)
S4.8 รอยละของอาจารยที่มีการตีพิมพ
รอยละ 60 รอยละ 40 รอยละ 31.78 รอยละ 45
ยังไมถึงรอบการ
ผลงานวิจัย/วิชาการในวารสารนานาชาติ
ประเมิน
S4.9 จํานวนอาจารยและบุคลากรที่มีการ
> 10 คน
> 10 คน
106 คน
> 10 คน
อยูในระหวาง
แลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound
ดําเนินการ
S4.10 ความพึงพอใจของผูบริหารตอ
>4.5
>3.5
N/A
>4
ยังไมถึงรอบการ
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อ
ประเมิน
สนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)
S4.11 การเพิ่มขึ้นของเงินรายไดโดยรวมของ
รอยละ 20 รอยละ 10 รอยละ 25.05 รอยละ 15
ยังไมถึงรอบการ
ป60:
คณะฯ
ประเมิน
71,831,298.20
ป59:
57,440,583.28

S4.12 การเพิ่มขึ้นของเงินรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา

รอยละ 10

รอยละ 10

รอยละ 29.62
ป60:
49,835,593.2

รอยละ 15

รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี

ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน

หนาที่ 10
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S4.13 การเพิ่มขึ้นของเงินรายไดจากเงิน
สนับสนุนการวิจัย

S4.14 การเพิ่มขึ้นของเงินรายไดจากการ
บริการวิชาการ

S4.15 จํานวนแนวปฏิบัติท่ดี ีดานการบริหาร
จัดการองคกร
S4.16 จํานวนนวัตกรรมดานการบริหาร
จัดการองคกร
S4.16 จํานวนผูไดรับการพัฒนาเพื่อเปนผูนํา
รุนใหม
R4.1 ระดับความพึงพอใจตอการนําองคกร
ของผูบริหาร
R4.2 ความบกพรองที่รายแรงของการ
ดําเนินการดานการเงินและงบประมาณที่
ประเมินโดยเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย
R4.3 ผลสําเร็จของการดําเนินงานดานการ
บริหารความเสี่ยง
R4.4 ความสําเร็จของการนําแผนสูการ
ปฏิบัติ
R4.5 ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน
(การดําเนินการกับผูสงมอบสามารถสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการไดภายในเวลาที่
กําหนด และเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงทุก
รายการ)

เปาหมาย
2564

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ดําเนินงาน
เปาหมาย
ปงบประมาณ 2561
2560
ปงบประมาณ
2561
(รอบ 6 เดือน)
2560
ป59:
38,446,163.87
250,000
417,954.24
300,000
ยังไมถึงรอบการ
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
ประเมิน

450,000
บาท/คน
(สกอ.150,000
/คน)
รอยละ 20 รอยละ 10 รอยละ 29.62
ป60:
3,214,596.43
ป59:
1,103,620.17
5
3
8 เรื่อง

รอยละ 15

ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน

4

-

5

3

4 หัวขอ/ผลงาน

4

-

30 คน

30 คน

N/A

30 คน

> 4.50

> 4.50

4.06

> 4.50

0

0

0

0

อยูในระหวาง
ดําเนินการ
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ครบทุกขอ
ตามเกณฑ
รอยละ 100

ครบทุกขอ
ตามเกณฑ
รอยละ 90

ครบทุกขอ
ตามเกณฑ
รอยละ 100

ครบทุกขอ
ตามเกณฑ
รอยละ 90

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี

อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

หนาที่ 11
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R4.6 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในการทํางาน (10 ชม/คน/ป)
R4.7 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถใน
การสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพ (15
ชม/คน/ป)
R4.8 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยผูสอน
R4.9 ความพึงพอใจของบุคลากรตอ
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- บุคลากรสายวิชาการ 4.13
- บุคลากรสายสนับสนุน 4.11
R4.10 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
R4.11 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
R4.12 ระดับความผูกพันตอองคกรของ
อาจารยและบุคลากร
R4.13 ระดับความสุขและความพึงพอใจของ
อาจารยและบุคลากร
R4.14 ระดับความผูกพันตอองคกร ความสุข
และความพึงพอใจของนักศึกษา
R4.15 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
บุคลากร และผูมสี วนไดสวนเสียเกี่ยวกับ
ความเปนนานาชาติขององคกร

เปาหมาย
2564
รอยละ 100

ผลการ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ดําเนินงาน
เปาหมาย
ปงบประมาณ 2561
2560
ปงบประมาณ
2561
(รอบ 6 เดือน)
2560
รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

> 4.50

> 4.50

4.60

> 4.50

>4.5

>3.5

4.12

>4

ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน

>4.5

>3.5

3.95

>4

ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน

>4.5

>3.5

N/A

>4

ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน

4.5

3.5

4.21

4

4.5

3.5

3.78

4

4.5

3.5

4.01

4

4.5

3.5

3.88
(นศ. 3.96
อาจารยและ
บุคลากร 3.8)

4

ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน
ยังไมถึงรอบการ
ประเมิน

รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี

หนาที่ 12

2.2 สรุปผลการดําเนินงานและความกาวหนาโดยรวม
การดํ าเนินงานด านการผลิตบัณฑิตที่มีคุ ณธรรม คุ ณภาพเป น global citizen ถื อวาคณะ
พยาบาลศาสตร สามารถดําเนิ นการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพได อยางดีเยี่ยม โดยในป 2560 ผูสํ าเร็จ
การศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี ของคณะ มีผลการสอบเพื่อขึ้น ทะเบียนและรั บใบอนุ ญาตผูประกอบวิชาชีพ
พยาบาลโดยสอบผานทุกวิชาในการสอบครั้งแรกได ร อยละ 93.43 ซึ่ง เปนอันดับหนึ่งของคณะพยาบาล
ศาสตรทั่วประเทศซึ่งมีจํานวน 86 แหง สวนการดําเนินการเชิงรุก ดานหลักสูตร คณะฯ ไดกําหนดเปาหมาย
เพิ่มเติมในแผนกลยุทธโดยใหมีการดําเนินการเพื่อการรับรองมาตรฐานระดับสากล (AUN) สําหรับหลักสูตร
นานาชาติของคณะฯ ในป 2562-2564 ปล ะ 1 หลั กสู ตร ปจ จุ บันอยูระหวางการเตรียมการและไดจัดสง
คณาจารยประจําหลักสูตรนานาชาติทุกระดับเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับเกณฑ AUN อยางตอเนื่อง ใน
ด า นของบรรยากาศความเปน นานาชาติ คณะฯ ได มี ก ารรั บนั ก ศึ กษาต างชาติ เขามาศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
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 และอื่นๆ จากพัฒนาการดังกลาวสงผลใหจํานวนเงินอุดหนุนการ
วิจัยตออาจารยประจําในป 2560 เติบโตอยางกาวกระโดดจาก 264,993.64 บาท/คน เปน 422,534.99 บาท/
คน (เกณฑ สกอ. 150,000บาท / อจ 1 คน) และเนื่องจากยุทธศาสตรดานการวิจัย เปนยุทธศาสตรสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่จะเชื่อมโยงไปถึงการบรรลุวิสัยทัศนในการที่จะเปนสถาบันชั้นนํา 1 ใน 100 อันดับแรกของโลก
คณะฯ จึงตองเพิ่มเติมเปาหมายตัวชี้วัดทาทาย ทั้งจํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเปนปละ 40 ลาน ตลอด
ระยะเวลา 5 ป รวมทั้ง เพิ่มการขับเคลื่อนใหมีการตีพิมพบทความในฐานขอมูล scorpus อีก สองเทาของ
เปาหมายเดิม สิ่งนี้คณะตอง เรงพัฒนาตอไป
ด า นการบริการวิ ชาการแกสัง คม นอกจากการดํ าเนิ น งานของศู นยบริ การพยาบาล ซึ่ง เปน
หน วยงานภายในที่จั ด การศึ ก ษา/ฝก อบรมหลั ก สู ต รต างๆ ทั้ง ระยะสั้ น ระยะยาวที่ไ ด รั บการรั บรองตาม
รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี
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มาตรฐานการศึกษาตอเนือ่ งของสภาการพยาบาล ดําเนินการมาอยางตอเนือ่ ง คณะพยาบาลศาสตร ยังไดรบั
งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการที่เกิดประโยชนแกสังคมของศูนยพัฒนาศักยภาพ
การบริการสปาเพื่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นจาก 0.4 ลานบาท ในป 2559 เปน 1.7 ลานบาท และ 7.7 ลานบาท ใน
ปงบประมาณ 2560-2561 ตามลําดับ และไดเสนอโครงการของบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตรเชิงรุก
ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 2 นวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุอีกดวย ในดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนสําคัญ ไดแกโครงการสรางความเขมแข็งแกชุมชนในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง
มีผลทําใหชุมชนมีการเรียนรูและพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โครงการพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียน โครงการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพของพยาบาล โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสปาเพื่อ
สุขภาพ ผลการดําเนินการในชุมชนไดถูกปอนกลับไปยังผูมีหนาที่ในการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อใชเปนขอมูล
แนวทางในการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศอีกดวย นอกจากการสนับสนุนการบริการวิชาการ
ที่เกิดประโยชนตอสังคมในประเทศ คณะฯ ยังมุงที่จะสรางชื่อเสียงตามสมรรถนะหลักขององคการในระดับ
นานาชาติ ตามวิสั ยทัศน ของคณะฯ โดยการจั ดอบรมระยะสั้นใหแ กบุคลากรในทีมสุขภาพนานาชาติจาก
ประเทศต างๆ เปน ประจํ าทุกปปละ 5-10 โครงการ นอกจากนั้น ระยะที่ผานมาคณบดีไ ดรั บเชิญใหเปน
Keynote speaker และ Panelist ในการประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัยชัน้ นําในหลายประเทศ 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 เป น ต น และได รั บเชิญ
เปนผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศในเชิงวิชาการอีกดวย สิ่งเหลานี้เปนการแสดง
ถึงการไดรับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาตางๆ ในระดับนานาชาติ
ในด า นการตางประเทศ มีก ารจัดทํา MOU กั บมหาวิทยาลัยชั้น นําทั่วโลก และส วนใหญมีการ
ดําเนินตามความรวมมือกันที่เปนรูปธรรมทั้งดานการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การวิจัย การ
เขียนบทความตีพิมพรวมกัน การมี Visiting professor และผูมาเยี่ยมเพื่อแสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับ
คณะฯ มาที่คณะฯ ตลอดป
การดําเนินงานระหวางปงบประมาณ 2560-2561 ในภาพรวมของการบริหารองคกร ดังไดกลาว
มาแล ว คณะพยาบาลศาสตร ได นํ า เกณฑ EdPEx มาใช ใ นการประเมิน ประจํ าปก ารศึ กษา 2558 หรื อ
ปงบประมาณ 2559 โดยในดานการนําองคกร ผูตรวจประเมินเห็นวาคณะฯ มีผูนําระดับสูงที่สามารถสราง
บรรยากาศและการสื่อสารใหแกบุคลากรจนเกิดความผูกพันอยางสูงตอคณะฯ การกํากับดูแลเปนแนวทาง
คลายการทํางานของครอบครัวเดียวกัน มีความรูสึกรวมเปนเจาของความสําเร็จที่เกิดขึ้น ตางชวยสนับสนุน
ทุมเททํางานให คณะฯมีผลลั พธที่ดีเยี่ยม นอกจากนั้ น ผูนําระดั บสูง ยังมีความสามารถโดดเด นในระดับ
นานาชาติ สามารถนําใหเปนคณะพยาบาลศาสตรที่มีศาสตราจารยถึง 6 ทาน และมีจํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพสูงเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของผลงานจากคณะพยาบาลศาสตรอื่นในวงการเดียวกัน ถือวา
คณะประสบความสําเร็จอยางสูง ภายใตขอบเขตของมาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเกณฑ
รายงานผลการดําเนินงานของคณบดี
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มาตรฐานอุดมศึกษา ดังนั้นการดําเนินการตอไปควรไดมุงเนนไปสูค วามเปนเลิศและการเปนสถาบันชั้นนําใน
ระดับสากลตามวิสัยทัศนของคณะฯ ตอไป (รายงานของกรรมการประเมินคุณ ภาพตามแนวทาง EdPEx,
2559,2560)

3. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ไดใหไวในชวงการเสนอ
แผนการบริหารงานของหัวหนาสวนงาน
ขอเสนอแนะของสภา

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัย
1.เสนอใหเปนผูนําในการจัด
โปรแกรม Residency training
program for nurse in Asia

 คณะพยาบาลศาสตรไดมโี ครงการในการจัดโปรแกรม
ดังกลาวโดยอยูร ะหวางการเตรียมอาจารยผูสอนใหเปนไป
ตามเกณฑของสภาวิชาชีพ

2.ควรมีรูปแบบการเรียนการสอน
ในคณะฯ ตางๆ ในดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพใหมีการ
ทํางานเปนทีมรวมกัน เพื่อให
ระบบสุขภาพและระบบ
การศึกษาทํางานรวมกันไดตอไป
ทําใหเกิดความเชื่อมโยงของ
ระบบสุขภาพของประเทศเพื่อให
เกิดประโยชนมากขึ้น

 คณะฯ ไดดําเนินการโครงการ Interprofessional
Education (IPE) รวมกับคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ ผานความ
เห็นชอบของ Dean Consortium ของสายวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
ตั้งแตป พ.ศ. 2559 มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากทุก
คณะฯ คณะพยาบาลศาสตรไดเริ่มโครงการจากการประชุม
ปรึกษาหารือ
- การมีผเู ชี่ยวชาญจากตางประเทศมาจัดประชุมเชิง
ปฎิบัติการ 2 ครั้งในคณะพยาบาลศาสตร โดยมีผูบริหาร
และอาจารยจากทั้ง 2 คณะฯ มาชวยกันในการจัดประชุม
ดังกลาว
- มีการดําเนินการรวมกันในลักษณะหลากหลายเชน การ
จัดเปน Case Study เพื่อเรียนรูบทบาทของแตละวิชาชีพ มี
การออกบริการชุมชนรวมกัน การจัดกิจกรรมตางๆ
รวมกัน ทําใหเห็นบทบาททีแ่ ตกตางกันไปในสาขาวิชาและ
มีการติดตอสื่อสารที่ดตี อกัน ผลการประเมินการจัด
กิจกรรมปการศึกษา 2560 พบวานักศึกษามีความพึง
พอใจที่ไดเรียนรูรวมกัน
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4. ปญหาและอุปสรรคทีพ
่ บจากการบริหารงานที่ผานมา
4.1 ภาระงานดานการเรียนการสอนของอาจารยสูงเนื่องจากการเกษียณอายุงานของคณาจารยและ
การไดอาจารยที่มีคุณวุฒิเปนอาจารยยังไมเพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานและอาจารยที่ครบอายุงานทําให
ผูบริหารตองมีภาระงานสอนมากเพื่อแบงเบาภาระงานของคณาจารยประจํา การขาดแคลนอาจารยทําใหการ
กาวสูการจัดลําดับในระดับนานาชาติดานการวิจัยเปนไปไดยากขึ้น
4.2 การที่องคกรมีขนาดใหญขนึ้ ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางอาจารย บุคลากรและผูบริหารอาจจะ
ลดลง
4.3 การใชฐ านขอมูล เพื่อใชใ นการตั ดสิ นใจบนฐานขอมูลที่เปนปจ จุ บันยัง ทําได ไ มเต็มที่เนื่องจาก
โปรแกรมที่ใชอยูไ มทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการ
4.4 อาคารของคณะฯ บางสวนมีอายุการใชงานนานและตองการการปรับปรุงใหดีขึ้นโดย อาคารของ
คณะฯ บางอาคารมีอายุการใชงานนานกวา 30 ป

5. สิ่งที่สวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุนการ
ดําเนินงานในสวนนี้
5.1 การจัดตําแหนงอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติมอยางนอยตามผูเกษียณอายุงาน
5.2 การเชื่อมโยงของระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยและคณะฯ มีความสําคัญยิ่ง ทําใหงายตอ
การตัดสินใจตางๆ ในทุกดาน หากมหาวิทยาลัยจัดทําฐานขอมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ตองการสามารถใชในการตัดสินใจไดจะทําใหคณะฯ ตางๆ สามารถใชเปนเครื่องมือในการบริห ารจัดการที่
รวดเร็วทันกาลไดมากขึ้น
5.3 การสนับสนุนในดานการเสนอของบประมาณดานการสรางอาคารใหมหรือซอมแซมอาคาร
เกาที่มอี ยู
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ภาคผนวก 1
ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ประวัติความเปนมา
โดยดําริของรัฐบาลเมื่อ 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
เชียงใหมไดยา ยมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม แผนกพยาบาลผดุงครรภและอนามัย จึงมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่งของ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2509 ไดเริ่มเปดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ในป พ.ศ. 2511 ได
ปรับเปลี่ยนชื่อ จากแผนกวิ ช า เปน ภาควิ ช าการพยาบาลผดุ งครรภ และอนามั ย และคณะกรรมการบริหารสภา
การศึกษาแหงชาติมีมติอนุมัติใหจัดตั้ง 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 เรื่อง การแบงหนวยงานในสวนงานวิชาการ
และสวนงานอื่น (ฉบับที่ 1) วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่
13/2551 เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2551 มี ม ติ เ ห็ น ชอบโครงสร า งการแบ ง หน ว ยงานของคณะพยาบาลศาสตร
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
ศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล
ศูนยบริการพยาบาล
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1.2 โครงสรางองคกร
คณะพยาบาลศาสตร แบงหนวยงานของคณะพยาบาลศาสตร ออกเปน 4 หนวยงานดังนี้
1) สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร
2) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
3) ศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล
4) ศูนยบริการพยาบาล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร

สํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร
-งานการเงิน การคลัง และ
พัสดุ
-งานนโยบายและแผน และ
ประกันคุณภาพ
-งานบริการการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
-งานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศ
สัมพันธ
-งานบริหารทั่วไป

สํานักวิชา
พยาบาลศาสตร

ศูนยความเปนเลิศ
ทางการพยาบาล

ศูนยบริการพยาบาล

-กลุมวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
-กลุมวิชาการพยาบาลจิตเวช
-กลุมวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
-กลุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร
-กลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
-กลุมวิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
-กลุมวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร
-กลุมวิชาบริหารการพยาบาล
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คณะกรรมการบริหารประจําคณะพยาบาลศาสตร

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ
กรรมการ

ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ
กรรมการ

ผศ.ดร.ธานี แกวธรรมานุกลู
กรรมการ

อ. ดร.สุภารัตน วังศรีคูณ
กรรมการ

ผศ. ดร.นันทพร แสนศิรพิ ันธ
กรรมการ

ผศ.ดร.กนกพร สุคําวัง
กรรมการ

ศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแยม
กรรมการ

นางกมลชนก กาวิล
เลขานุการที่ประชุม

รูปที่ 2 - คณะกรรมการบริหารประจําคณะพยาบาลศาสตร
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ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร

ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดี

ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ
รองคณบดีทรัพยากรมนุษยและการจัดการความรู

ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ
รองคณบดีฝายแผนและการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ธานี แกวธรรมานุกูล
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย

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
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

รศ.ดร.เดชา ทําดี
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ
และชวยวิจัย

ผศ.ดร.จิราภรณ เตชะอุดมเดช
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา

รูปที่ 3 – ผูบ ริหาร คณะพยาบาลศาสตร
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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 รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามสังกัดและสถานภาพการจางงาน
สถานภาพ
หนวยงาน

สํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร
สํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร
ศูนยบริการพยาบาล
ศูนยความเปนเลิศ
ทางการพยาบาล
รวม

ขรก.วิชาการ/
ขรก.
สนับสนุน
วิชาการ

พนง.
วิชาการ/
พนง.
ปฏิบัติการ

ลจ.
ปจ.

พ.
สวนงาน

พนง.
ชั่วคราว
(พิเศษ)

พนง.
สวนงาน
(องคกร
ในกํากับ)

ลา
ศึกษา
ตอ

9

42

21

42

-

-

-

114

42

73

-

7

2

-

6

124

-

-

-

-

-

14

-

14

-

-

-

1

-

1

-

2

51

115

21

50

2

15

6

254

รวม

ตารางที่1 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามสังกัดและสถานภาพการจางงาน
ขรก.วิชาการ หมายถึง ขาราชการสายวิชาการ
ขรก.สนับสนุนวิชาการ หมายถึง ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ
พ.วิชาการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พ.ปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ลจ.ปจ. หมายถึง ลูกจางประจํา
พ.สวนงาน หมายถึง พนักงานสวนงาน
พนง.ชั่วคราว(พิเศษ) หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ผูมีความรูความสามารถพิเศษ)
พ.สวนงาน(องคกรในกํากับ) หมายถึง พนักงานสวนงาน(องคกรในกํากับ)
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1.4 ดานหลักสูตรและนักศึกษา
ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้
1. ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร
1.1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (เปนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และไดรับการ
รับรองจากสภาการพยาบาล)
2. ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร
2.1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
2.2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
3. ระดับปริญญาโท จํานวน 10 หลักสูตร
3.1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 9 สาขาวิชา ไดแก
3.1.1) สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก ภาคปกติ
3.1.2) สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผนก ภ ภาคปกติ
3.1.3) สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก แผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
3.1.4) สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก
3.1.5) สาขาวิชาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชือ้ และการควบคุมการติดเชื้อ 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 ภาคปกติ
3.1.9) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกติ
3.2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ 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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จํานวนนักศึกษา
(ปการศึกษา)

ระดับ
ประกาศนียบัตรผูช วยพยาบาล
ปริญญาตรี
- (หลักสูตรปกติ)
- (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาโท
- (หลักสูตรปกติ)
- (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาเอก
- (หลักสูตรปกติ)
- (หลักสูตรนานาชาติ)
รวม

2559
97

2560
103

800
702
98
323
287
36

834
709
125
310
267
43

91
46
45

90
46
44

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
พร อ มคณะ เข า พบเพื่อ ปรึ ก ษาหารื อ ข อ ตกลงทางวิ ช าการรว มกั บ
ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในโอกาสนี้ไดเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดาน
ก า ร เ รี ย น ก า ร สอ น แ ละ กา ร วิ จั ย ณ ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระหวางวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559
2.ลงนามในข อ ตกลงความร วมมื อ ด า นการแลกเปลี่ ย นนัก ศึ กษาและบุ คลากร 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 จัด โครงการบรรยายพิเศษ
เรื่ อ ง Health Care System in Sweden โดยมี Professor Eva Granath จาก
School of Nursing, Kristianstad University ประเทศสวี เ ดน เป น วิ ท ยากร
ไดรับความสนใจจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เขารวมรับฟง
ณ หอง N4-309 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
4.การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง Instrument development and publication development
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม จั ด โครงการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง 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 (หลักสูตรนานาชาติ)
ของคณะฯ เขารวมรับฟงเปนจํานวนมาก เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หอง
ประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร
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5.มอบประกาศนี ย บั ต รแก นั ก ศึ ก ษาพยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ าก International Islamic University
ประเทศมาเลเซีย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ รอง
คณบดีฝายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ และการจัดการความรู คณะ
พยาบาลศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เป น ประธานมอบ
ประกาศนี ย บั ต รแก นั ก ศึ ก ษาพยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ าก
International Islamic University ประเทศมาเลเซี ย ในโอกาสที่ ไ ด
เดินทางมาศึกษาดูงานภายใตโ ครงการแลกเปลี่ยนนักศึก ษาระหว า ง
คณะฯ กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ณ หองประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันอังคาร
ที่ 25 ตุลาคม 2559
6.Kyushu University of Health & Welfare ญี่ปุน เขาเจรจาความรวมมือทางวิชาการและเยีย่ มชมคณะฯ
ProfessorTakesawa จาก Kyushu University of Health & Welfare
(KUWH) ประเทศญี่ปุน และคณะ เขาเยี่ยม คารวะศาสตราจารย
ดร.วิ ภ าดา คุ ณ าวิ ก ติ กุ ล คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร และ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร แ ละอดี ต นายกสภาการพยาบาล ในโอกาสที่
เดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ และ เยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันศุกรท่ี 4 พฤศจิกายน 2559
7.Tzu Chi University of Science and Technology ไตหวัน เจรจาความรวมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร กลาวตอนรับ คณะผูบริหาร Tzu Chi University
of Science and Technology (TCUST) จากประเทศไตหวัน ในโอกาสที่
เดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวัน
จันทรที่ 19 ธันวาคม 2559
8.รวมพัฒนา Strategic agenda สําหรับพยาบาลและผดุงครรภทั่วโลก
ศาสตราจารย ดร.วิ ภ าดา คุณาวิ ก ติกุ ล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับเชิ ญ จาก
องคการอนามัยโลกประจําเอเซียตะวันออกเฉียงใต (World Health Organization, SEARO)
ในการเข า รว มพัฒ นา Strategic agenda สํ า หรับพยาบาลและผดุ งครรภ ข องภู มิ ภ าคนี้
ในระหวางวันที่ 9 - 19 พฤศจิกายน 2559 ณ WHO SEARO Office กรุงนิวเดลี ประเทศ
อินเดีย
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9.คณบดีไดรบั เชิญเปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง Nursing Education in Thailand
ศาสตราจารย ดร.วิ ภ าดา คุณาวิ ก ติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับเชิญจาก Kiang Wu Nursing College of
Macau เปนวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง Nursing Education in Thailand ณ Macao Science Center
เขตบริหารพิเศษมาเกาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ไดเขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Kiang Wu Nursing College
of Macau และ เจรจาความรวมมือกับผูบริหารดวย เมื่อวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2559

10.คณะพยาบาลศาสตร จัดการประชุมวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 45 ป แหงการสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร จัดการประชุมวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 45 ป แหงการสถาปนา เรื่อง “นวัตกรรมและ
งานวิจัยดานสุขภาพในยุค Thailand 4.0” ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤศจิกายน และ วันศุกรที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ หอง
ประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร วัตถุประสงคเพื่อใหอาจารย นักศึกษา ศิษยเกา และ
ผูสนใจทั่วไป ไดรับทราบทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยดานสุขภาพที่สอดคลองกับนโยบาย “ประเทศ
ไทย (ไทยแลนด) 4.0” รวมทั้งเปนเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความรูดานการวิจัยทางสุขภาพ
เพื่อหาแนวทางในการรับมื อ กั บ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆ
ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย า ง เ ร็ วใน
ศตวรรษที่ 21
11.โครงการทําความดีตามรอยพอ สานตอรณรงคเชิญชวนใหประชาชนชาวเชียงใหมเลิกสูบบุหรี่
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ สมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัด
เชี ย งใหม จั ด โครงการทํ า ความดีต ามรอยพอ สานต อ รณรงค เชิ ญ ชวนให ประชาชนชาวเชี ย งใหม เลิก สู บบุหรี่
เพี่อ เปน การแสดงความซาบซึ้ งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช
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(รัชกาลที่ 9) พิธีเปดไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร (ในฐานะ
ประธานสมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม) เปนประธานกลาวเปดงาน ณ ลานพระ
บรมราชานุ สาวรียสามกษัต ริย อํ า เภอเมือง จังหวั ด เชี ยงใหม เมื่ อ วั นอาทิตยที่ 19 กุ ม ภาพัน ธ 2560 โดยมี คณะ
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติเขารวมกิจกรรมเดิน
รณรงคแจกแผนพับ สติ๊กเกอร และสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ แกประชาชนในกิจกรรมถนนคนเดิน (วันอาทิตย) จังหวัด
เชียงใหม
12.การประชุมวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจําป 2560

นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหเกียรติเปนประธานเปดศูนยสรางเสริมสุขภาพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทํางานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ เปดการ
ประชุมวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจําป 2560 โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกลุ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กลาวรายงาน พรอมกันนีภ้ ายในพิธียังไดรับเกียรติจาก นายแพทยชาญวิทย วสันตธนา
รัตน ผูอ ํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและรับใชสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกลาวแสดงความยินดีและตอนรับผูเขารวมประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 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
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
ในการนี้ ศาสตราจารย ดร.วิ ภ าดา คุ ณ าวิ ก ติกุ ล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร รวมพิธดี ังกลาวพรอมดวยผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2560
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14.โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรือ่ ง "การวิจัย นวัตกรรมและงานรับใชสังคมในยุค Thailand 4.0"
คณะพยาบาลศาสตร จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง "การวิจัย
นวัตกรรมและงานรับใชสังคมในยุค Thailand 4.0" โดยมี ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ธานี แก ว ธรรมานุกุ ล รองคณบดีฝ ายวิ จัยและนวัต กรรม และบริก าร
วิชาการ เปนประธาน วิทยากรประกอบดวย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ป
ยะวัติ บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ผูอํานวยการ
สถาบันคลังสมองของชาติ รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนากิจ
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุ
ลั ก ษณ จั น ทร คํ า ภาควิ ช าปรสิ ต วิ ท ยาคณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ผู ดํ า เนิ น การอภิ ป ราย ได แก
ศาสตราจารย ดร.สุสัณหา ยิ้มแยม หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล เมื่อวันจันทรที่ 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 ซึ่ งเปน สีประจํา ของมหาวิทยาลั ยเชียงใหม เพื่อ รวมพลังเสริมสรา งความสามัคคี ความรวมมือ รว มใจ สรา ง
สัมพันธภาพอันดีตอกัน รวมทั้งเปนการปรับทัศนียภาพที่ดีและสวยงาม เมื่อวันเสารที่ 1 เมษายน 2560

16.คณบดีไดรบั เชิญเปนวิทยากรบรรยาย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับ
เชิญจาก The Hong Kong Polytechnic University ใหเปนวิทยากรบรรยายใน
หั ว ข อ เรื่ อ ง The role of Doctor of Nursing Practice ( DNP) and Doctor of
Philosophy (PhD) in education advancement in nursing at doctoral level ใน
การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ 20th EAFONS Conference (HONG KONG)
ระหวางวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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17.Jönköping University ประเทศสวีเดน เยี่ยมชมคณะฯ และ เจรจาความรวมมือทางวิชาการ
Lucie Weissova, International Manager- School of Health & Welfare,
Jönköping University ประเทศสวี เดน ไดเดิน ทางมาเยี่ยมชมคณะฯ และ
เจรจาความรวมมือทางวิชาการในการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว า งคณะฯ กั บ Jönköping University เมื่ อ วั น พฤหัส บดีที่ 16 มี น าคม
2560
18.Yamaguchi University ประเทศญีป่ ุน เดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ และ ศึกษาดูงานดาน
การเรียนการสอนทางการพยาบาล
Prof.Dr.Teresa Stone, Prof. Aiko Tanaka และ Dr.Omoro Takuya จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปนุ ได
เดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ และ ศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนทางการพยาบาล ระหวางวันที่
15-18 มีนาคม 2560

19.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรือ่ ง การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx
คณะพยาบาลศาสตร จัด โครงการอบรมเชิ งปฎิ บัติก าร เรื่อ ง การพัฒ นาองคก รสูความเปน เลิศตามแนวทาง
TQA/EdPEx โดยมี ศาสตราจารย พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตรศิ
ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง เสนทางคุณภาพศิริราช สูความเปนเลิศ ยั่งยืน และ
องคกรแหงการเรียนรู เมื่อวันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2560
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20.คณบดีไดรับเชิญใหเปน Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย ดร.วิ ภ าดา คุณาวิ ก ติกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร ได รับเชิ ญ จาก Asia
Americal Pacitif Islander Nurses Associate, Inc. (AAPINA) ให เ ป น Keynote Speaker ในการ
ประชุ ม วิชาการนานาชาติ AAPINA 14th Annual Conference "East Meets West in Global
Health- Nursing Research, Practice, & Leadership"
และได เ จรจาความร ว มมื อ ทางวิ ช าการร ว มกั บ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย University of Hawaii at Manoa ในการแลกเปลี่ยน
นั ก ศึก ษาระดับบัณฑิตศึกษากับคณะฯ ด ว ย ณ เมื อ ง Honolulu ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560
21.ผูบ ริหาร College of Yunnan University เจรจาความรวมมือทาง
วิชาการและเยี่ยมชมคณะฯ
ศาสตราจารย ดร.วิ ภ าดา คุณาวิ ก ติกุ ล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร
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 ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในโอกาสที่
เดินทางมาเจรจาความรวมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560
22.ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม
ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร และ
พลตรี นพ.นิ วั ฒ น บุ ญ ยื น รองประธานคณะผู บ ริ ห ารกลุ ม 4 และ
ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชี ยงใหม ลงนามในบัน ทึก ข อ ตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางสองสถาบัน ณ หองรับรองสํานัก งาน
คณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน
2560
23.คณบดีรวมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสเปน ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี 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
รว มมื อ ด า นตา ง ๆ อี ก ด ว ย ทั้งนี้มี อ าจารยและนั ก ศึก ษาระดั บปริญ ญาเอกของคณะฯ ได รว มประชุ ม และเสนอ
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ผลงานวิจัยในการประชุมดังกลาว ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ศาสตราจารย ดร.วารุณี
ฟองแกว และ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ไดแก อาจารยสุรชัย เฉนียง และ อาจารยประชุมพร บัวคลี่

24.การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร มช. คุณธรรม สูการปฏิบัติ : ซื่อสัตย มีวินัย น้ําใจดี
คณะพยาบาลศาสตร จั ด การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติก าร เรื่ อ ง การพั ฒ นาคณะ
พยาบาลศาสตร มช. คุณธรรม สู ก ารปฏิ บัติ : ซื่ อ สั ต ย มี วิ นั ย น้ํา ใจดี โดยมี
วิทยากรรับเชิญไดแก นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ กรรมการมูลนิธเิ ทพรัตนเวชชานุ
กูล เมื่อวันศุกรที่ 14 กรกฎาคม 2560
25.การออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ระยะที่ 1 "การวิเคราะหขีดความสามารถ
และอั ต รากํ า ลั งบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร "
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศจี ศิริไกร และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิกุล พรพิบูลย เปนวิทยากร เมื่อวันอังคาร
ที่ 18 กรกฎาคม 2560
26.โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนจากใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ศาสตราจารย ดร.วิ ภ าดา คุณาวิ ก ติกุล คณบดี พรอ มดว ยคณะผูบริหาร
คณาจารย แ ละบุ ค ลากร คณะพยาบาลศาสตร ร ว มโครงการจิ ต อาสา
ประดิษฐดอกไมจันทนจากใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ดวยสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยจั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 4 -21 กรกฎาคม 2560
ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการคณะฯ ไดนํามอบใหแกมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อใชในชวงพระราชพิธถี วายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดเชียงใหมตอไป
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27.ถวายเทียนพรรษา ประจําป 2560 คณะพยาบาลศาสตร รวมถวายเทียน
พรรษา เพื่อเปนพุทธบูชา เนื่องในวันเขาพรรษา ประจําป 2560 ณ วัดพระธาตุ
ดอยนอย อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
28.Promoting Healthy Communities through Community Health
Management and Empowerment
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
จัดพิธปี ดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Promoting Healthy Communities through Community Health
Management and Empowerment สํ า หรับผู รับ
ทุน นานาชาติ จาก 12 ประเทศ ได แก ภู ฏ าน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกวาดอร เกรเนดา
อินโดนีเซีย โมร็อกโก พมา ซามัว โซโลมอนไอส
แลนด ฟลิ ปปน ส สวาซิ แลนด แกมเบีย โดยมี
รองศาสตราจารย โ รม จิ ร านุ ก รม รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ แ ละนั ก ศึ ก ษาเก า สั ม พัน ธ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
29.มอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการนวดดวยภูมิปญญาลานนา
ศาสตราจารย ดร.วิ ภ าดา คุ ณ าวิ ก ติกุ ล คณบดี ค ณะพยาบาล
ศาสตร เปนประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูต ร
การนวดด ว ยภู มิ ปญ ญาล า นนา ภายใตโ ครงการเมื อ งสปาและ
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
ศึก ษาพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม คณะพยาบาลศาสตรไ ด จัดพิธีทํา บุญวั น สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร
ประจําป 2560 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุป
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย รัก ษาการแทนอธิก ารบดี ม หาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม เปน ประธาน ตลอดจนจัด พิธีทํา บุญ
ทอดผาปาสามัคคี และ พิธีเปดอาคาร 55 ป พยาบาล มช. ภายในงานไดนิมนตพระสงฆจากวัดพระสิงหวรมหาวิหาร
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 9 รูป มาประกอบพิธที างศาสนา นอกจากนี้จัดพิธีมอบโลท่รี ะลึกแดอาจารยและบุคลากรที่
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 ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนนั กศึ กษา
ระหว า งคณะพยาบาลศาสตร กั บ สถาบั น การศึ ก ษาต า งประเทศ
ประจํ าป พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม จั ด
โครงการศึ ก ษาดู ง านของอาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษา
ตา งประเทศ ภายใตโ ครงการแลกเปลี่ ยนนั กศึกษาระหวา งคณะพยาบาล
ศาสตรกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ประจํา ป พ.ศ. 2560 โดยตลอด
เดื อ นสิ ง หาคม 2560 อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 44 คน จาก 6
สถาบันการศึกษา เขารวมโครงการฯ ประกอบดวย
(1) Tzu Chi University of Science and Technology เขตปกครองพิ เ ศษ
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 ประเทศญี่ ปุน จํา นวน 4 คน ระหว า งวั น ที่ 20
สิงหาคม - 2 กันยายน 2560
(6) Taipei Medical University เขตปกครองพิ เ ศษไต ห วั น จํ า นวน 5 คน
ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560
คณะฯ ไดจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับอาจารยและนักศึกษาดังกลาว อาทิ
เชน การจัดการเรียนการสอนทางดานการพยาบาล การบรรยายเกี่ยวกับระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทย
การแพทยแผนไทยและผสมผสาน การศึกษาดูงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลชุมชน การนําเสนอ
ขอมูลมหาวิทยาลัยของนักศึกษาจากตางประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาไทยกับนักศึกษา
ตางประเทศ เปนตน
32.พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปแกนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธมี อบหมวกและเข็มชั้นปใหแกนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 ประจําป
การศึกษา 2560 โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน ภายในงาน
ไดรับเกียรติจาก ผูแทนหัวหนาฝายการพยาบาลและรองผูอํานวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม นายก
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ นายกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารยอ าวุโส คณาจารย และผูปกครองของนักศึกษาเขารวมเปนเกียรติในการแสดงความยินดี เมื่อวันเสารที่ 19
สิงหาคม 2560 ในปการศึกษา 2560 มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 3 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติเขารวม
พิธีเปนจํานวน 214 คน
33.การบรรยาย เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตรไดจัดการบรรยาย เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอ
กํ า หนดตํ า แหนงทางวิ ช าการ วิ ทยากรรับเชิ ญ ได แก ศาสตราจารย ดร.
ไพโรจน วิ ริยจารี รัก ษาการแทนรองอธิการบดีฝา ยบริห ารและทรัพยากร
บุคคล มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม และ รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไ ล ศรี
อาภรณ รองคณบดี ฝ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละการจั ด การความรู คณะ
พยาบาลศาสตร เมื่อวันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2560
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34.ลูกจางเตียวขึ้นดอยสืบฮีตโตยฮอยองคพระปารมี ประจําป 2560
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรไดนํานักศึกษาใหมรหัส 60 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติเขารวม
กิจกรรม ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอย
สุเทพ ประจําปการศึกษา 2560 "ลูกจาง
เตียวขึ้นดอยสืบฮีตโตยฮอยองคพระปาร
มี" จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม นอกจากนี้ยังมีนกั ศึกษารุน พี่
และศิษยเกาของคณะฯ มารวมใหกําลังใจอยางอบอุน ณ ดานหนามหาวิทยาลัยเชียงใหม และ วัดพระบรมธาตุดอยสุ
เทพราชวรวิหาร เมือ่ วันเสารท่ี 9 กันยายน 2560
35.ฮับขวัญนองหลา สูเฮือนสีแสด ฮั้วสีมวง ประจําป 2560
สโมสรนั ก ศึก ษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม จั ด พิธีบายศรีสู ข วั ญ และรับขวั ญขั น โตกแก
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 "ฮับขวัญนองหลา สูเฮือนสีแสด ฮั้วสีมวง" โดยมี ศาสตราจารย
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน และไดรับเกียรติจาก คุณเฉลิมเวทย อูปธรรม
ทํา หนา ที่เปน ผู เรียกขวั ญ นอกจากนี้ช ว งทา ยของงานได จัด การประกวด Nursing CMU. Ambassador 2017 เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 เขารวมกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU
PR STAR SEARCH 2017) ประจําปการศึกษา 2560 เมื่อวันเสารท่ี 16 กันยายน 2560

36.โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเขาสูหลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ
คณะพยาบาลศาสตรไ ดจัดการประชุมเพื่อติดตามความก าวหนา การดํ าเนิน งานโครงการบูรณาการเนื้อหาการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบเขาสูหลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลตนแบบ)
จัดโดยเครือขายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทย สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ณ หองประชุม
วิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันศุกรที่ 1 กันยายน 2560
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37.การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559
คณะพยาบาลศาสตร ไดรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึก ษาภายใน ระดั บหลั ก สู ต ร ประจํา ป
การศึกษา 2559 เมื่อวันจันทรที่ 11 กันยายน 2560 ใน
ป นี้ ค ณะฯ รั บ การตรวจสอบฯ จํ า นวน 6 หลั ก สู ต ร
ไดแก หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
38.การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จริยธรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ" โดยมี อาจารยนายแพทยมาโนช โชคแจมใส จากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร เปาหมายเพื่อใหอาจารยและบุคลากรของ
คณะฯ มี ความรูเกี่ ยวกั บกฎเกณฑที่ใ ช เปน แนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกิด
คุณธรรมจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูใชควรยึดถือและปฏิบัติ
ตอไป ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาล-ศาสตร เมื่อวัน
จันทรที่ 16 ตุลาคม 2560
39.พิธีทําบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560
คณาจารย และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวม
พิธีทําบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 ณ วัดฝายหิน
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันเสารท่ี 21 ตุลาคม 2560

40.การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะกรรมการดําเนินงานและสงเสริมการ
วิ จัยฯ รว มกั บ คณะกรรมการบริห ารและพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ยฯ คณะพยาบาลศาสตร จัด การเสวนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “ประสบการณการทําวิจัย การวิเคราะห/สังเคราะห เพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน”
โดยมี คุณจักรภพ ธาตุสุวรรณ หัวหนางานบริหารทั่วไปคุณศรัญญา ชัยแสง หัวหนางานบริหารงานวิจัยฯ คุณศุจิกา
ภูมิโคกรักษ หัวหนางานบริการการศึกษาฯ คุณสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ หัวหนาหนวยสาธิตการสรางเสริมสุขภาพ
เด็กเล็ก และ คุณกริช ศรีธรี ะจิตต 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
เลิ ศ รองศาสตราจารย ดร.บวร ปภั ส ราทร อาจารยว รวุ ฒิ
แจ ง ศุ ภ นิ มิ ต ร และ รองศาสตราจารย เภสั ช กรหญิ งอุ ษณีย
คํา ประกอบ นํ า เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น
คุณภาพฯ ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) เมื่อวันจันทรที่ 6 พฤศจิกายน 2560
42.การประชุมผูบริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 3 ประจําป
2560 คณะพยาบาลศาสตร เปนเจาภาพจัดการประชุมผูบริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งที่
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.วิ ภ าดา คุณาวิ ก ติกุ ล คณบดี คณะพยาบาล
ศาสตร ไดรับเชิญจาก Shanghai University of Medicine & Health
Sciences เป น วิ ท ยากร เรื่ อ ง "Transform Nursing Education and
Research" ในการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ 2017 Shanghai
International Nursing Forum "Closing the Gap: Getting Knowledge
to Practice in Geriatric Care" ณ Shanghai University of Medicine
& Health Science ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เมื่ อ วั น เสารที่ 11 พฤศจิก ายน 2560 และได รับเชิ ญ ใหเป น
วิ ท ยากรบรรยาย เรื่ อ ง "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.
วิ ภ าดา คุณาวิ ก ติกุ ล คณบดี พรอ มด ว ย ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.
จุ ฑ ารั ต น มี สุ ข โข ผู ช ว ยคณบดี ฝ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ คณะพยาบาล
ศาสตร ได รับเชิ ญ จาก Department of Nursing, Tzu-Chi University,
Taiwan ร ว มงานประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ Nursing Leading Global
Health Advancement ระหว า งวั น ที่ 24 – 25 พฤศจิก ายน 2560 ในโอกาสนี้คณบดี ไ ด รับเกี ย รติใ ห เปน วิ ท ยากร
บรรยาย เรื่อง "Nursing role in promoting health and SDGs" ในวันเสารท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 โดยผูชวยคณบดีได
นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Development and Implementation of palliative care guideline for children and family in
pediatric intensive care unit (PICU)" ในระหวางการประชุมคณบดีไ ดพบปะผูบริหารเพื่อเจรจาความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในเมือง Hu Pien ดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและดานการวิจัยทางการพยาบาลของทั้ง
2 สถาบัน
45.คณะผู บ ริ ห ารร วมการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ The 7th Hong Kong International Nursing Forum
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เป น Coorganizers ร ว ม กั บ University of Hong Kong ( HKU) ใ น ก า ร
จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิช า กา ร นา 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
การประชุ มดังกล าวในระหวา งวันที่ 18-19 ธัน วาคม 2560 ณ University of Hong Kong นอกจากนี้คณบดีไ ดเปน
ประธานการประชุ ม 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.สรุปโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด
พิธีเปดโครงการประชุม "สรุปโครงการขับเคลื่อน
วิ ช าชี พการพยาบาลเพื่อ การสรา งเสริม สุ ข ภาพ
พื้นที่ภาคเหนือ" โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา
คุณาวิ ก ติกุ ล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร เปน
ประธาน โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก
สภาการพยาบาลและสํา นัก งานกองทุน สนั บสนุ น การสรา งเสริมสุ ขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมดิ เอ็ มเพรส จังหวั ด
เชียงใหม เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
47.พิธีเปดการอบรมผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุนที่ 14 ศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการ
สปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธเี ปด
การอบรมหลักสูตรผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุนที่ 14
โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิ ภ าดา คุณาวิ ก ติกุ ล คณบดี คณะพยาบาล
ศาสตร เปนประธาน ศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ประธาน
หลักสูตร กลาวรายงาน การอบรมดังกลาวจัดขึ้นระหวา งวันที่ 5 – 19
มกราคม 2561
48.คณบดีไดรับเชิญเปนวิทยากรและรวมประชุมนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต ศาสตราจารย ดร.วิภาดา
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดรับเชิญจาก The Korean Society of Nursing Science เปนวิทยากรใน
ก า ร ป ร ะ 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
ศาสตราจารย ค ลิ นิ ก นพ.ศุ ภ ชั ย เชื้ อ รั ต นพงษ รั ก ษาการแทนรอง
อธิก ารบดี ฝ า ยกิจการสภามหาวิทยาลั ย มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม เปน
ประธานในพิ ธี ม อบประกาศนีย บั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุนที่ 43 ประจําปการศึกษา 2559 โดยมี
ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล-ศาสตร
กลาวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561
50.คอนเสิรตปลอดบุหรี่ "รวมดาวรุง ลูกทุงอินดี้" และ พิธีเปดตัวสมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม
วันจันทรที่ 12 กุมภาพันธ 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการ
จังหวั ด เชี ยงใหม เปน ประธานเปด การประชุ ม ขั บเคลื่อ นสั งคมไทย
ปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4 โดยมี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการสมาพันธ
เครื อ ขายแห ง ชาติ เ พื่ อ สั ง คมไทยปลอดบุ ห รี่ กล า ว รายงาน
ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ในฐานะประธานสมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
จังหวัดเชียงใหม กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม เปาหมายเพื่อสรางผูนาํ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพิ่มศัก ยภาพในการรณรงคควบคุม การ
บริโ ภคยาสู บ ภายในงานมีทั้งการบรรยาย และ การอภิ ปราย โดย
ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ในหัวขอที่นาสนใจ อาทิ พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และ การนําไปใช ยุทธศาสตรการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ จังหวัดเชียงใหม และ แนวทางการปองกัน
ลด ละ เลิกบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดเชียงใหม ประชารวมใจ 3 ลาน 3 ป
เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองคราชัน เปนตน รวมทั้งเปดระดมสมองในหองยอยจากทุกภาคสวนของสังคม
51. FON – CMU Job Fair หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาของคณะฯ ไดมีโอกาสพบปะกับ
ผูประกอบการจากโรงพยาบาลและสถานประกอบการพยาบาลทําใหไดรับ
ทราบขอมูลที่จําเปนตอการทํางานในอนาคต ตลอดจนยังเปนการสราง
เครือขายระหวางคณะพยาบาลศาสตรกับโรงพยาบาลและสถาน
ประกอบการพยาบาล ณ หองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะ
พยาบาลศาสตร เมือ่ วันเสารที่ 3 มีนาคม 2561
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52.การประชุมวิชาการ เรือ่ ง การนอนหลับ : แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ
ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธเี ปดการประชุมวิชาการ เรือ่ ง การนอนหลับ:
แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี แกวธรรมานุกูล
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร เปน
ประธาน ผูชว ยศาสตราจารย ดร.กนกพร สุคําวัง ผูอํานวยการ
ศูนยบริการพยาบาล กลาวรายงานและกลาวตอนรับ การประชุมจัด
ขึ้นระหวางวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ
จังหวัดเชียงใหม
53.การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง One Health โดย Professor Dr.Debra Kay Olson
Professor Dr. Debra Kay Olson จ า ก School of Public Health,
University of Minnesota ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ให เ กี ย รติ เ ป น
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง One Health โดยมีนักศึกษาพยาบาล
ระดั บปริญ ญาตรีข องคณะฯ ใหความสนใจเข า รว มรับฟ ง เป น
จํานวนมาก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมวิเชียร ทวี
ลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร
54.การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
คณะพยาบาลศาสตร ได จัด โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติก าร เรื่อ ง การ
ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ 2561 และ วางแผนการ
จั ด ทํ า แผนปฏิ บัติ ก ารประจํา ปง บประมาณ 2562 ของ คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.
บวร ปภัสราทร ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีดานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา ธนบุรี เปน วิ ทยากร ณ หอ งประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4
คณะพยาบาลศาสตร ระหวางวันที่ 16 -17 มีนาคม 2561
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55.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงเสริมการเลีย้ งลูกดวยนมแมตามหลักฐานเชิงประจักษ

ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธเี ปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมตามหลักฐานเชิงประจักษ 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.บรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง One Health และ ให คํ า ปรึ ก ษาการตี พิ ม พ ผ ลงานวิ จั ย ในระดั บ นานาชาติ
(Manuscript)
Professor Dr.Debra Kay Olson, School of Public Health จาก
University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหเกียรติเปน
วิ ท ยากรบรรยาย เรื่ อ ง One Health แก นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาตรีของคณะฯ นอกจากนี้ยังใหคํา ปรึก ษาดานการ
ตี พิ ม พ ผ ลงานวิ จั ย ในระดั บ นานาชาติ (Manuscript) แก
คณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เมื่อ
วันจันทรที่ 9 เมษายน 2561
57.กิจกรรมตัดตุงปใหมเมือง ประจําป 2561
คณะกรรมการทํา นุ บํ า รุ ง ศิล ปวั ฒ นธรรมและศาสนา คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ร ว มอนุ รั ก ษ แ ละสื บ สานวั ฒ นธรรม
ประเพณีอั นดี งาม เนื่อ งในเทศกาลสงกรานต (ปา เวณีปใหมเมือง) จัด
กิจกรรมตัดตุงปใหมเมืองประจําป 2561 โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา
คุ ณ าวิ ก ติ กุ ล คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด
งาน อาจารยสิรลิ ักษณ วรรธนะพงษ ผูชวยคณบดีฝายบริหารและกิจการ
พิเศษ กลาวรายงาน วิทยากรรับเชิญไดรับเกียรติจากชมรมผูสูงอาวุโส
สัมพันธของคณะฯ ณ หองพักผอนอาจารยและบุคลากร อาคาร 3 คณะ
พยาบาลศาสตร เมื่อวันอังคารที่ 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 ษ ย เ ก า พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานนอมใจไหวสาดําหัวครูบาอาจาน สืบสาน
งานปาเวณีปใหมเมือง ประจําป 2561 โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิภาดา
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน งานดังกลาวจัด
ขึ้ น เพื่อ ใหคณาจารย บุคลากร นั ก ศึก ษาและศิษยเก า ของคณะฯ ได
แสดงความกตัญูกตเวที กราบขอขมาลาโทษที่อาจเคยลวงเกิน ผู ใ หญ
พรอ มทั้งขอพรเพื่อเปนสิริมงคลแกตนและครอบครัว ในวัน เริ่มตนปใหม
แบบไทย เนื่องในวันสงกรานต เปนการรวมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามใหคงอยูสืบไป ณ ลานดอกปบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร เมื่อ
วันศุกรที่ 20 เมษายน 2561
59.คณะผูบริหารสูมาคารวะรดน้ําดําหัวขอพรปใหมอดีตคณบดีและอาจารยอาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต
ประจําป 2561
ศาสตราจารย ดร.วิ ภ าดา คุณาวิ ก ติกุ ล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร จัดพิธีสูมาคารวะรดน้ําดําหัวขอ
พรป ใ หม อ ดี ต คณบดี แ ละอาจารย อ าวุ โ ส เนื่ อ งในประเพณี
สงกรานต ประจําป 2561 ณ หองประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร
1 เมื่อวันศุกรท่ี 20 เมษายน 2561
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2. ผลงานเดนในรอบปงบประมาณ 2560 – 2561 (ครึ่งปแรก)
2.2 รางวัลดีเดน
1.อาจารย ดี เด น สาขาวิทยาศาสตร สุข ภาพ รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไ ล ศรีอ าภรณ รองคณบดีฝ า ย
ทรัพยากรมนุ ษยและจัด การความรู คณะพยาบาลศาสตร รับโลเกี ยรติยศรางวั ล อาจารยดีเดน แหงชาติ สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ประจําป 2559
จาก
คุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในการประชุมวิชาการประจําปของที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลั ย
แหงประเทศไทย (ปอมท.) โดยมี อาจารยสิริลักษณ วรรธนะพงษ ผูชวยคณบดีฝายบริหารและ กิจการพิเศษ ผูแทน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร รวมแสดงความยินดี ณ หองนันทา โรงแรมนงนุช การเดน
รีสอรท จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

2.รางวัลชางทองคํา ประเภทอาจารยดีเดน
รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไ ล ศรีอ าภรณ รองคณบดีฝาย
ทรัพยากรมนุษยและการจัดการความรู รับรางวัลมหาวิทยาลัย
เชียงใหม "ชางทองคํา" ประเภทอาจารยดีเดน สาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ ประจําป 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560
3.รางวัลชางทองคํา 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
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ประจํ า ป 2560 ในวั น อั ง คารที่ 24
มกราคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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4.รางวัลพยาบาลดีเดน จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโลรางวัลพยาบาลดีเดน ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระศรี นคริน ทราบรมราชชนนี เนื่อ งสั ปดาหวั น พยาบาลสากล ประจํา ป 2560 ในการประชุ ม วิ ช าการ เรื่อ ง
“พยาบาล: เสียงแหงพลั งนํ า ความสํ า เร็จสูเปา หมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ” (Nurses: A Voice to Lead Achieving the
Sustainable Development Goals) เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห อ งปริ น ซ บอลรู ม โรงแรมปริ น ซ พาเลซ
กรุงเทพฯ โดยปน้ี ศาสตราจารย ดร.สุสัณหา ยิ้มแยม หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล ไดรับรางวัลพยาบาล
ดีเดน ดานการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล เขตภาคเหนือ ประจําป 2560 และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทพร
แสนศิริพันธ หัวหนาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร รับรางวัลพยาบาลดีเดน ดานการศึกษาทางการพยาบาล ประเภท
อาจารยพยาบาล เขตภาคเหนือ ประจําป 2560

5.รางวัล ศรีสังวาล ประจําป 2558 และ ประจําป 2559 กระทรวงสาธารณสุข
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให
นายแพทยโ สภณ เมฆธน ปลั ด กระทรวงสาธารณสุข พรอ มคณะผู บริหาร และ
คณะกรรมการรางวั ล ศรีสั งวาลย กระทรวงสาธารณสุ ข นํ า ผู ไ ดรับรางวั ล "ศรี
สั ง วาลย " ประจํ า ป 2558 และ ประจํ า ป 2559 เฝ า ทู ล ละอองพระบาทรั บ
พระราชทานรางวัล โดย ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดี
คณะพยาบาลศาสตรและอดีตนายกสภาการพยาบาล ไดรับพระราชทานรางวัลศรี
สังวาลย สาขาพยาบาลในชุมชน ประจําป 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
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6.การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0
นางสาวอัญธิชา พงษกาสอ นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ของ คณะฯ ไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเปนนักศึกษาผูมี
คุณธรรมจริยธรรมโดดเดน ประจําป 2560 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 1921 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 เป น โครงการวิ จั ย ที่
ไดรับทุนสนับสนุนภายใตโครงการศูนยการวิจัยและนวัตกรรมดานการดูแลผูสูงอายุ โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
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9.รางวั ล พยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชดี เ ด น จากสมาคมพยาบาลจิ ต เวชแห ง ประเทศไทย
อาจารย ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารยประจํ ากลุ มวิช าการ
พยาบาลจิ ตเวช รั บโล รางวัลพยาบาลสุขภาพจิ ตและจิตเวชดีเดน
สาขาวิชาการพยาบาล (สถาบันการศึกษา) สมาคมพยาบาลจิตเวช
แหงประเทศไทย ประจําป 2560 จาก รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา
บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในการประชุมวิชาการประจําปของ
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.รางวัลดานนวัตกรรมการบูรณาการไอซี ทีในการจัดการเรียนการ
สอน MOOC ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ สกุลพรรณ อาจารยประจํ า
กลมวิชาการพยาบาลจิตเวช รับรางวัลดานนวัตกรรมการบูรณาการไอซีทีใน
การจั ด การเรี ย นการสอน (Massive Open Online Course: MOOC) ใน
โครงการพั ฒ นารายวิ ช า สื่ อ ข อ สอบ และจั ด การเรี ย นการสอน MOOC
เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนื อตอนบน จาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.
อาวุ ธ ศรี ศุ ก รี อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ยเชีย งใหม ณ สํ า นั ก บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ยงใหม เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 26
กรกฎาคม 2560
11.เกียรติบั ตรรับ รองเป น วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิ จัย สํา นั กงานคณะกรรมการวิจัยแหง ชาติ
อาจารย ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย อาจารยประจํากลุมวิชาการ
พยาบาลอายุ ร ศาสตร รั บ เกี ย รติ บั ต รรั บ รองเป น วิ ท ยากร
หลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก วิ จั ย (ภาคบรรยาย) จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยมี พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานมอบเกียรติบัตร ในงาน
"มหกรรมงานวิจัยแห งชาติ " (Thailand Research Expo 2560) "
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วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
12.ผลงานวิจัย/นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู ทั้งแบบโปสเตอรและแบบบรรยาย คุณ
ปริญญา คลี่สกุล และ คุณอดิศักดิ์ พวงสมบัติ หนวยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
(แบบโปสเตอรและบรรยาย) เรื่อ ง การพัฒ นาหนังสืออิเล็ กทรอนิก สสํา หรับการจัดเตรียมอุปกรณการพยาบาล
พื้นฐาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 24 สิงหาคม 2560

13.ศิษยเกาดีเดน เนื่องในวันมหิดล สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป 2560
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.อั จ ฉรา สุ ค นธสรรพ รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการ
รัก ษาการแทนคณบดีค ณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม เปน
ประธานมอบโลประกาศเกียรติคุณ แด รองศาสตราจารยฉ วีวรรณ ธงชัย
อดีตอาจารยประจํากลุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
ไดรับรางวั ล ศิษย เก าดีเดน สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตรสุ ขภาพ (คณะพยาบาล
ศาสตร) เนื่องในวันมหิดล ประจําป 2560 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารเรียน
รวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันศุกรที่ 22 กันยายน 2560
14.อาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ประจําป 2560 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ศาสตราจารย ดร.สุ สั ณหา ยิ้ม แยม หัว หนา ศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร เข า รับโล
เกียรติยศรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป 2560 จาก ศาสตราจารยพิเศษ ดร. สุร
เกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแหงเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation
Council) ในการประชุ ม วิ ช าการประจํ า ป ที่ ป ระ ชุ ม
ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอ
มท.) ประจําป 2560 เรื่อง กระทรวงอุดมศึกษาแกปญหา
การศึ ก ษาได จ ริ ง หรื อ ณ โรงแรมเจริ ญ ธานี ปริ้ น เซส
จังหวัดขอนแกน เมื่อวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560
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15.รางวัลศิษยเกาดีเดน ประจําป 2560 จากสมาคมศิษยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
เปนประธานมอบชอดอกไมรวมแสดงความยินดีแก ผูชวยศาสตรา
จารยอ นนท 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.วิ ภ าดา คุ ณ าวิ ก ติ กุ ล คณบดี ค ณะพยาบาล
ศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร เขามอบ
ช อ ดอกไม รว มแสดงความยิ น ดี แก ศาสตราจารย ดร.สุ สั ณหา
ยิ้มแยม รับรางวัลอาจารยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ
คุณสมาน เสารแกว รับรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน กลุมดานบริการ
สําหรับ "ศาสตราจารย" ที่ไดรับโปรดเกลาฯ ในปการศึกษา 2560
ได แ ก ศาสตราจารย ดร.ดาราวรรณ ต ะ ป น ตา กลุ ม วิ ช าการพยาบาลจิ ต เวช และ ศาสตราจารย ดร.อะเคื้อ
อุณหเลขกะ กลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันพุธที่ 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 ตลอดจนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนรวมงาน ในดานการครองตน ครองคน
และครองงาน นอกจากนี้เปนผูคดิ ประดิษฐนวัตกรรมเครื่องฉายภาพ 3
มิติ AndyLizer (Handy Visualizer) ทดแทนเครื่อง Visualizer ซึ่งเดิมมีไม
เพียงพอกับความตองการของผูใชบริการในการสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการแกชุมชนของคณะฯ ไดเขารับเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) ในวันขาราชการพลเรือน ประจําป
2560 จาก พลเอกประยุทธ จัน ทรโ อชา นายกรัฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 2
เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
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18.รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดนของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 ดาน
บริการดีเดน
นางสมจิต เกี ยรติวัฒนเจริญ พยาบาลชํา นาญการพิเศษ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัลบุคลากรสาย
สนับสนุนผูมีผลงานดีเดนของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําป 2560 ดานบริการดีเดน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ
อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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