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   กลุมกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการ 

ในปงบประมาณ 2549 นั้น คณะพยาบาลศาสตรไดจัดสัมมนาสรุปการดําเนินงานของคณะฯ ตามแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (ป พ.ศ. 2545-2549)  และจัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ป พ.ศ. 2550-2554) คณะพยาบาลศาสตร  ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการ
ยอยหลายกิจกรรม ดังตอไปนี้  

 
 โครงการสัมมนาสรุปการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และการ
วางแผนกลยุทธในการดําเนินงานในแผน 10  ในระหวางวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2549 โดยมี
รายละเอียดโครงการดังนี้  
 วันที่ 2 กรกฎาคม 2549  
- จัดบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดย        
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช  

 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2549   
- จัดบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แผน 10  โดย รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี  รองอธิการบดีฝาย
แผนและพัฒนา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หองประชุมเปรียบ 
ปณยวณิช  
- สัมมนาสรุปการดําเนินงานของคณะฯ ในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 9 ในวันที่ 3-4 กรกฏาคม 

2549 ณ ฮอไรซนัวิเลจแอนดรีสอรท  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
 จัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ป 2550 -

2554)  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2549  และ 11 กันยายน 2549   เวลา 08.30 –16.30 น.  ณ หอง
ประชุมสมจิตต ภาติกร 

 โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําวิสัยทัศนใหมและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ระยะที่ 10 (ป 2550 -2554) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 7 ตุลาคม 2549 
เวลา 09.00-16.00 น.  ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช 

 

  
 

โครงการ/กจิกรรมพเิศษของคณะพยาบาลศาสตร 
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 กลุมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ 
 

 การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง E–learning แบบครบวงจร  โดยศูนยความเปนเลิศทางการศึกษา
พยาบาล ในวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เวลา 13.30 น. โดยมี อาจารยพิพัฒน  
ดวงคําสวัสดิ์ จาก Data E–LEARNING COMPANY เปนวิทยากร ณ หองประชุมเปรียบ 
ปณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  การประชมุดังกลาวจัดขึ้น
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง e-learning แบบครบวงจร รวมท้ังเขาใจถึง
ประโยชนของการใช e-learning กับการพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล และม ี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางผูเขารวมประชุมและวิทยากร โดยมีคณาจารย
ของคณะ ฯ เขารวมรับฟงเปนจํานวนมาก 

 การมอบโลเกียรติคุณแกผูมีอุปการะคุณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของคณะ ฯ  ในวันที่ 17 
มกราคม 2549  ณ. หองประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม โดย รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มอบโลเกียรติคุณใหแก 
คุณธิดา เพชรชอ  ศิษยเกาหลักสูตรระดับปริญญาตรี รุนที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร   เพ่ือเแสดง
ความขอบคุณผูมีอุปการะคุณที่มอบเงินสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะ ฯ 

 โครงการวันพัฒนาสิ่งแวดลอมคณะ ฯ ประจําป 2549  วันที่ 6 มกราคม 2549  เวลา 08.30 - 
16.30 น. ณ บริเวณหองโถงชั้นลาง อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม จัดโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม คณะพยาบาลศาสตร    

 การจัดโครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพดวยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking)  วันที่ 1 มีนาคม 2549  ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช โดยหนวยประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 การจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคล่ือนตราสัญลักษณของคณะพยาบาลศาสตร  ในวันที่ 
21 มีนาคม 2549  ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรณ 
แสงสุวรรณ จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   

 การจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง หัวใจของงานบริการ   ในวันที่ 31 มีนาคม 2549  ณ หอง
ประชุมเปรียบ ปณยวณิช โดยมี คณุศรีทัย สีทิพย วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหลังจากการบรรยายไดจัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกัน 
โดยมีคุณเฉลิมศรี โตนอย และ คุณบุญเปง เชิดลํา เปนวิทยากร   

 การจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใชผังดุลดัชนี (Balanced scorecard) เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน 
ของคณะ ฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2549  ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช  โดยมี ผศ.อุษณีย 
คําประกอบ ผูชวยคณบดีฝายนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน
วิทยากร  

 การจัดงานมุทิตาจิตแกผูครบเกษียณอายุราชการ ประจําป 2549  ในวันที่ 18 กันยายน 2549 
โดยในป พ.ศ. 2549 คณะฯ มีผูครบเกษียณอายุราชการ จํานวน 6 คน ไดแก รองศาสตราจารย
ศิริพร สิงหเนตร คุณบุญศรี ใจคํา คุณอรณี อุตรศรี คุณพรหม ชัยดวง คุณจันทรเพ็ญ เลิศคาล ี
และ คุณวนิดา สังขรัตน 
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ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการพเิศษตางๆ 
 
 

 

 

 
  

 
 


