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11. การบริการวิชาการแกชุมชน 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนและ

พัฒนาวิชาชีพ  โดยการผสมผสานกับภารกิจดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใหบริการวิชาการในลักษณะ
โครงการตอเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในหลายลักษณะครอบคลุมเปาหมายทั้ง เด็ก สตรี เยาวชนในวัยเรียน  
ผูสูงอายุ และประชาชนผูดวยโอกาสในชนบท  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได งบ
อื่น ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมโดยเก็บคาลงทะเบียนจากผูเขารวมกิจกรรม  รายละเอียดการดําเนินงาน  ดังตอไปนี้ 

11.1 โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในลักษณะโครงการตอเนื่อง 

ก. โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะพยาบาลศาสตร  ในปงบประมาณ 2547 มี
โครงการบริการวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 9โครงการ มีผลการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้ 

(1) โครงการศูนยศึกษาเด็กเล็ก  คณะพยาบาลศาสตร 
การดําเนินงานในปงบประมาณ 2547 โครงการฯไดใหการบริการดูแลเด็กอายุ 6 สัปดาห ถึง 3 

ป  จํานวน 120 คน  โดยใหบริการตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร  เวลา 07.30-17.00 น. เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ   

ในดานอื่น ๆ เปนแหลงฝกปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร และ
คณะอื่น ๆ ตลอดจนหนวยงานอื่นที่สนใจ จํานวนทั้งสิ้น 150คน    ดานการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการ
จัดกิจกรรมการลอยกระทง การจัดงานขึ้นปใหมใหเด็กและผูปกครอง มีผูเขารวมประมาณ 50 คน การสรงน้ําพระใน
วันสงกรานต       การแตงกายพื้นเมืองและกิจกรรมที่เนนวิถีชีวิตไทยใหเด็กไดเรียนรูอีกดวย 

(2) โครงการศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
การดําเนินงานในป 2547 แบงเปน 2 ชวง  คือ   

 ต้ังแตเดือนตุลาคม  2546 – กันยายน 2547 กิจกรรมที่จัดขึ้น ไดแก  กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุภาวะปกติ  เดือนละ 2 ครั้ง จัดในวันศุกรที่ 1 และวันศุกรที่ 3 ของเดือน  มีสมาชิกผูสูงอายุเขารวมครั้ง
ละ 150-200 คน  ซึ่งผูสูงอายุมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและมารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 
นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรม “สัปดาหตรวจสุขภาพประจําป ”  ในวันที่ 3 เมษายน 2547 และ 17 กันยายน 2547 มี
ผูเขารวมประมาณ 150 คน  กิจกรรมดําหัวผูสูงอายุ ในวันที่ 23 เมษายน 2547 มีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 170 คน  
   นอกจากนี้โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ยังเปนศูนยบริการวิชาการผสมผสานกับการ
เรียนการสอนอยาง     ตอเนื่องเปนแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะฯ 
รวมทั้งใหความรวมมือ     แกสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยและตางประเทศ   

 
(3) โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภเพื่อการคลอด 

จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการหญิงตั้งครรภและสามีหรือผูใกลชิดในการเตรียมตัวเพื่อการคลอด และ
เปนศูนยบริการดานการเรียนการสอน โดยเปนแหลงความรูและฝกปฏิบัติงานดานการเตรียมตัวเพื่อการคลอดของ
นักศึกษาพยาบาลปที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท และการบริการดานการสงเสริมสนับสนุนการวิจัย โดยใน
ปงบประมาณ 2547 ไดจัดกิจกรรม อบรมหญิงตั้งครรภและสามีหรือ ผูใกลชิด การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการ
เตรียมตัวเพื่อการคลอดแกหญิงตั้งครรภและสามี จํานวน 100 คู   
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 (4)โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
ในปงบประมาณ 2547 ไดจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ และไทจี๋ซี่กงโดย

จัดบริการในวันราชการอยางตอเนื่อง ระหวาง เวลา 16.30-17.30 น. ณ ใตถุนอาคาร NT  โดยมีผูสนใจเขารวมแอโรบิค
เพื่อสุขภาพประมาณ 120 คน  ไทจี๋ซี่กง  ประมาณ 40 คน จากการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพบวา ผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด  อยางไรก็ตามโครงการจะมีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยใช  
โยคะ เพื่อสุขภาพและจัดทําแผนบันทึกภาพแอโรบิคเพื่อสุขภาพ และไทจี๋ซี่กงไวบริการเพื่อใหบุคลากรนําไปฝกที่บาน
ได  และจะประชาสัมพันธสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น 
 

(5) โครงการสงเสริมสุขภาพสตรีสูชุมชน 
ในปงบประมาณ 2547 นี้  มีการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- การออกรายการวิทยุ เสียงสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถานี FM 100  ในรายการ   
“ เวทีประชาสังคม ”  ในชวงเวลา 11.00 - 12.00 น. ในหัวขอ “ แรงงานนอกระบบ ”  ซึ่งมีรศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแยม  เปน
ผูดําเนินการ    และผูชวยศาสตราจารย นัททพร  แสนศิริพันธ  

- การเผยแพรความรูผาน Website  “ผูหญิงนารู” http://www.nurse.cmu.ac.th/woman/  เพื่อให
ความรูแกประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพสตรี ในหัวขอ  “ความเครียด” โดยมีสาระนารูที่ไดนําเสนอเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การประเมินความเครียดดวยตนเอง  และคูมือการเลี้ยงลูกดวยนมแม สําหรับคุณแมที่ทํางานนอกบาน 
 

(6) โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 
ในปงบประมาณ 2547 โครงการฯไดจัดกิจกรรม ใหบริการสุขศึกษาเรื่องความรุนแรงใน

ครอบครัว แกบุคลากรพยาบาล บุคลากรดานสุขภาพ  และผูสนใจทั่วไป  มีสตรีและญาติที่ถูกระทําความรุนแรงมารับ
คําปรึกษา 20 ราย    ใหคําปรึกษาแกสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงที่แผนกสูติ - นรีเวช   โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม  ที่สงตอมาจากหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลฯ และที่ติดตอมาทางโทรศัพท   ใหความรูเรื่องความรุนแรงใน
ครอบครัวทางสื่อมวลชน เชน สถานีวิทยุ FM.100 และผาน website ของคณะฯ เปนตน จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค
ตอตานความรุนแรงในเดือนแหงการรณรงค (พฤศจิกายน)  บริเวณหอพักในกํากับ 2 คณะพยาบาลศาสตร 2 สัปดาห   
นอกจากนี้ยังใหความรวมมือกับงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของ  และเปดสอนกระบวนวิชาเลือก  กระบวนวิชาการยุติ
ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 
  

(7) โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาหสงเสริมสุขภาพจิต 
จัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาหสงเสริมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนของทุกป เพื่อ

สงเสริมใหประชาชนทั่วไปเขาใจและใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพจิตและเปนกิจกรรมเผยแพรความรูแกครู  
นักเรียน  และประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะใหรูจักปฎิบัติตนและใหความสนใจในการสงเสริมสุขภาพจิตตนเองและ
ปองกันสุขภาพจิตเบื้องตน ในปงบประมาณ 2547 โครงการไดจัดกิจกรรมนิทรรศการ ณ โรงเรยีนบานแมแฝกใหม  
เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน  2546  มีผูเขารวมงานประมาณ 161 คน  
  

(8)โครงการสงเสริมการเลนในผูปวยเด็ก 
เปนแหลงสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนดานการจัดการเลนแกผูปวยเด็ก สําหรับนักศึกษา

พยาบาล  สงเสริมใหมีการจัดการเลนแกผูปวยเด็กในโรงพยาบาล  เพื่อใหเด็กปวยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและลด
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ความวิตกกังวล  ตลอดจนชวยผอนคลายความเครียดตอการรักษาพยาบาล  โดยในปงบประมาณ 2547  ไดจัดกิจกรรม
บริการจัดสรรของเลนสําหรับเด็กปวย  บริการขอมูลความรูเกี่ยวกับการจัดการเลนแกผูปวยเด็กใหแกนักศึกษาพยาบาล  
และดําเนินกิจกรรมโครงการวันแหงการเลน ณ  หนาหอผูปวยกุมารเวชกรรม ช้ัน 6 มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 
ประมาณ 80 คน/ครั้ง 

 
(9) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2547 
       รัฐบาลมีนโยบายใหจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้น โดยกําหนดใหวันเสารที่สองของเดือนมกราคม เปน    

วันเด็กแหงชาติ ซึ่งในป 2547 นี้ตรงกับวันเสารที่ 10 มกราคม 2547 จึงจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติขึ้นในวันที่ 12 
มกราคม 2547 โดยมีกิจกรรมตางๆสําหรับเด็กเพื่อสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สงเสริมพัฒนาการทั้งทางรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมแกเด็ก สงเสริมความรูตางๆที่เปนประโยชนตอเด็กและผูปกครอง สงเสริมสัมพันธภาพระหวาง
เด็กกับครอบครัวใหอบอุนใกลชิดมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเด็กแกนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตรอีกดวย มีผูเขารวมโครงการ ประมาณ 73 คน 
 

ข.โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอื่น  

ในปงบประมาณ 2547 นี้ มีโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่ดําเนินการ โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหลงอื่น จํานวน 1 โครงการ มีผลการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1) โครงการดูและสุขภาพที่บาน 
เปนโครงการใหความรวมมือ ระหวางคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และ

โรงพยาบาลนครพิงค  จังหวัดเชียงใหม  ออกใหบริการทุกวันอังคาร  วันพุธ  และวันพฤหัสบดี  เวลา 13.00-16.00 น.  
ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  โดยใหการรักษาพยาบาลใหคําแนะนํา  ชวยเหลือผูปวยและญาติ
ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดมากที่สุด และใหไดรับการดูแลรักษาพยาบาลแนะนําชวยเหลือประคับประคองอยาง
ตอเนื่องที่บาน  รวมทั้งผูปวยและครอบครัวมีความรูความสามารถและมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใน
ปงบประมาณ 2547  นี้ไดใหบริการดูแลสุขภาพผูปวย  ที่บานรวมทั้งสิ้น 158 ราย   จากการประเมินผลการดําเนินงาน
พบวาผูรับบริการใหความสนใจเขารวมโครงการฯ  ทุกรายที่ไปติดตอสอบถามความสมัครใจ  และมีความพึงพอใจใน
การใหบริการเปนอยางมาก 
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โครงการสงเสริมการเลนในผูปวยเด็ก 
 

 
 

โครงการศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

 
 

โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภเพื่อการคลอด 
 

 
 

โครงการดูแลสุขภาพที่บาน 

 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2547 
 

 
 

โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ฯ 
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11.2 โครงการบริการวิชาการระยะสั้น ( จัดประชุม อบรม สัมมนา สําหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทาง
สุขภาพในประเทศ ) 

ในปงบประมาณ 2547 มีการจัดกิจกรรมเพื่อเปนบริการวิชาการแกบุคลากรในวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 7 โครงการ 
ดังตอไปนี้ 

1. โครงประชุมวิชาการเรื่อง ”การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ” : โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให
ผูเขารวมอบรมบอกความหมาย ความสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ  อธิบายขั้นตอนตาง ๆ ของ
กระบวนการการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ และบอกแหลงสืบคนรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมอยาง
เปนระบบในเรื่องที่สนใจได ผูเขารวมกิจกรรมคืออาจารยพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลตางๆ พยาบาลวิชาชีพ
จากโรงพยาบาลตาง ๆ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท และ เอก รวมทั้งหมด 150 คน ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2546 
ณ หองประชุมเปรียบ   ปณยวณิช อาคาร 1 

2. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การสรางเสริมสุขภาพเด็กเล็ก”  : โดยมีวัตถุประสงค เพื่อผูเขารวม
ประชุมมีความรูความเขาใจในการสรางเสริมสุขภาพเด็กเกี่ยวกับสุขอนามัยของชองปากและฟน การสรางปฎิสัมพันธ
กับเด็กเล็ก การนวดในเด็กเล็กและเด็กเล็กไดรับการสรางเสริมพัฒนาการ จิตใจ อารมณ สังคม ผูเขารวมกิจกรรมคือ
บิดามารดา ผูปกครองเด็ก ผูเลี้ยงดูเด็กจากสถานรับเลี้ยงเด็ก บุคลากรในโครงการศูนยเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร และ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร และอาจารย ประจําภาควิชา รวมทั้งหมด 155 คน ในวันที่ 7 
มกราคม 2547 

3. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "กฎหมายและจริยธรรมในการปฎิบัติการพยาบาล"  :   โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมประชุมเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล
แนวคิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทราบประเด็นปญหาเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการ
ปฎิบัติการพยาบาลและ สามารถนําความรูดานกฎหมายและจริยธรรม ไปใชในการปฎิบัติการพยาบาลไดอยางถูกตอง
ผูเขารวมกิจกรรมคืออาจารยพยาบาลจากสถาบันการศึกษา และพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งหมด 400 คน ในวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2548  

4. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Evidence-Based Practice in Infection Control Nursing”  : โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารวมประชุมตระหนักถึงบทบาทของพยาบาลในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล มีความรูความเขาใจในการนําผลการวิจัยมาใชในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมี
ความรูความเขาใจในการปฎิบัติโดยใชขอมูลจากผลการวิจัยในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ
ตําแหนงที่พบบอย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ผูเขารวมโครงการคือพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลตาง ๆ นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ และอาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวม
ทั้งหมด 150 คน ในวันที่ 10 -12  กุมภาพันธ 2547 

5. โครงการอบรมหลักสูตรอบรมเฉพาะทางพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา รุน 1 รุนที่ 2 : โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเพิ่มพูนความรู ความชํานาญทางดานการพยาบาลและการรักษาโรคทางตา 
สามารถใหการชวยเหลือและแกไขปญหาทางตาแกผูปวยและประชาชน รวมทั้งใหการชวยเหลือและแกไขปญหาทาง
ตาแกผูปวยและประชาชน รวมทั้งการสงตอไดอยางถูกตองและเหมาะสม ผูเขารวมกิจกรรมคือพยาบาลวิชาชีพที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และมีประสบการณในการปฎิบัติการพยาบาลสาขาที่เกี่ยวกับการ
พยาบาล ดานจักษุวิทยาอยางนอย 1 ป อายุไมเกิน 45 ป โดยจัดในวันที่ 13 ตุลาคม 2546 – 28  กุมภาพันธ 2547 จํานวน 
21 คน และ วันที่ 26 เมษายน 2546 – 10 กันยายน 2547  จํานวน 25 คน 
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6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูวิชาการสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ครั้งที่ 1 : โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อฟนฟูวิชาการหลังจากผานการอบรมหลักสูตรอบรมเฉพาะทางพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา รุน 1 รุนที่ 2  
มีผูเขารวม 250 คน ในวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2547 

6. การชวยเหลือผูที่บาดเจ็บและผูที่มีภาวะฉุกเฉินของการหายใจ :  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ฟนฟูความรู 
และเพิ่มพูนประสบการณของพยาบาลวิชาชีพในการชวยเหลือและดูแลผูที่บาดเจ็บและผูที่มีภาวะฉุกเฉินของการ
หายใจ ผูเขารวมกิจกรรมคือพยาบาลวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหมด 80 คน ในวันที่ 10 -14 พฤษภาคม 
2547 

7. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ :  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรูขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร,เสริมสรางบรรยากาศวิชาการของวิชาชีพพยาบาลและเสริมสราง
สัมพันธภาพระหวางคณาจารย ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ ผูรวมวิชาชีพ ผูเขารวมกิจกรรมคืออดีตคณาจารย อาจารย
ปจจุบัน ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 168 คน  
 

11.3 การรับเชิญจากหนวยงานตาง ๆ  
ในปงบประมาณ 2547 คณาจารยและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรไดรับเชิญเปนวิทยากรจาก

หนวยงานภายนอกสถาบัน/ภายในสถาบัน ดังตารางที่ 23,24,25 
 
ตารางที่ 23 การรับเชิญเปนวิทยากรภายนอกสถาบัน 

จํานวนวิทยากรท่ีไดรับเชิญ
(คน) 

ความถี่(คร้ัง) 
ภาควิชา/หนวยงาน 

ป 2546 ป 2547 ป 2546 ป 2547 

1. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 13 16 13 31 
2. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 15 11 15 57 

3. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 8 6 18 16 
4. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 14 11 65 80 
5. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 17 13 79 22 
6. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวช 9 11 25 22 
7. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 12 17 29 69 

8. ภาควิชาบริหารการพยาบาล 8 8 40 38 
9. งานนโยบายและแผน - 2 - 3 
10. งานบริการการศึกษา - 1 - 1 

รวม 96 96 284 339 
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11.4  การมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จากหนวยงานอ่ืน 
ในปงบประมาณ 2547 มีผูมาเยี่ยมชมดูงานจากหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 17 ครั้ง ดังตอไปน้ี 

1. คณาจารยและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาสงขลานครินทร จํานวน 14 คน ศึกษาดูงาน
ในเรื่องเพ่ิมประสบการณและแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2546 

2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาสงขลานครินทร จํานวน 1 คน ศึกษาดูงานโครงการเตรียม
หญงิต้ังครรภเพื่อการคลอด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2546 

3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ จํานวน 2 คน ศึษาดูงานในเรื่อง The 
Thailand Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery ในวันที่ 24 ตุลาคม 2546 

4. คณาจารยภาควิชาการพยาบาลชุมชนและนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาล
ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 18 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรูแนว
ใหมในการพยาบาลชุมชนในวันที่ 25 – 29 มกราคม 2547  

 5. อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 1 คน ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่บาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 

6. คณาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง จํานวน 13 คน ศึกษาดูงาน
โครงการศูนยเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2 กุมภาพันธ 2547                                                    

7. คณาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา จํานวน 36 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

8. คณาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา จํานวน 10 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
วิจัยและโครงการตํารา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2547                                         

9. คณาจารยวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย จํานวน 6 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2547 

10. คณาจารยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จํานวน 20 คน ศึกษาดูงานดานการบริหารและ
ดานการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2547 

11. บุคลากรทางการแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 4 คน ศึกษาดูงานดาน
อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล ในวันที่ 12 – 15 กรกฏาคม 2547 

12. บุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 5 คน ศึกษาดูงานที่งานบริการ
การศึกษา  ในวันที่27 – 28 กรกฏาคม 2547 

13. คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จํานวน 8 คน ศึกษาดูงาน
ดานการเรยีนรูวิธีปฏิบัติในการจัดการศึกษาพยาบาลและปจจัยเอื้อตอความสําเร็จขององคกรในวันที่ 29 – 30 
กรกฏาคม 2547 

14. คณาจารยและนักเรียนจากโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จํานวน 24 คน ศึกษาดูงานเพื่อเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขา ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2547 

15. ผูบริหารและเจาหนาที่ จากหอพักนักศึกษาในกํากับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 11 คน ศึกษาดู
งานดานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2547 

16. นักศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรจํานวน 4 คน ศึกษาดูงานดูงานโครงการ
ศูนยศึกษาเด็กเล็ก ในวันที่ 13 สิงหาคม 2547 

 



 รายงานประจําป 2547 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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17. คณาจารย ขาราชการ และเจาหนาที่ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จํานวน 45 คน 
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) เกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจัดการหองสมุด ในวันที่ 28 กันยายน 2547          

            

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ราชบุรีดูงาน ในวันที่ 28 ก.ย. 2547 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ดูงาน ในวันที่ 3 พ.ค. 2547 

 
 

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สระบุรีดูงาน ในวันที่ 29-30 ก.ค.  2547 
 

 
 

คณะสัตวแพทย มช. ดูงาน ในวันที่ 27-28 ก.ด. 2547 

 
 

โรงเรียนสันปาตอง ดูงาน ในวันที่ 15 ก.ค. 2547 
 
 

 
 

หอพักนักศึกษาในกํากับ มช. ดูงาน ในวันที่ 9 ส.ค. 2547 
 

 

 

 

 




