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โครงการ/กิจกรรมพิเศษของคณะพยาบาลศาสตร 
 

   กลุมกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการ 
 

ในปงบประมาณ 2550 นั้น คณะพยาบาลศาสตรไดจัดสัมมนาสรุปการดําเนินงานของคณะฯ ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ป พ.ศ. 2550 – 2554)  และจัดโครงการสัมมนาเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ป พ.ศ. 2550 – 2554) คณะพยาบาลศาสตร  
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการยอยหลายกิจกรรม ดังตอไปนี้  

 
 

 โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําวิสัยทัศนใหมและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะ
ที่ 10 (ป 2550 – 2554) คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในวันเสารที่ 7 ตุลาคม 
2549 ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร โดยมี รองศาสตราจารย
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน   โครงการสัมมนาดังกลาว
จัดขึ้นเพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกจิ นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายในการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของคณะฯ   ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ 10  รวมถึงระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ แนวคิดและวิธีการที่จะทําใหการบริหาร
จัดการของหนวยงานตางๆ ในคณะฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 โครงการประชุมความกาวหนาของจัดทําแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่ 10  และปรับ
โครงสรางคณะพยาบาลศาสตร  ในวันจันทรที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุมเปรียบ 
ปญยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร โดยมี รองศาตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน โครงการประชุมดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือชี้แจง ราง     
“แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 10” และการปรับโครงสรางของคณะพยาบาลศาสตร รับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนฯ ระยะที่ 10 และการปรับโครงสรางของคณะฯ และเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตรงกันในการดําเนินงานตามแผนฯ ระยะที่ 10 

 

 โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่ 10 (ป 2550 - 2554)  ในวัน
จันทรที่ 30 เมษายน 2550  ณ  หองประชุมศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ 
และหองประชุมเปรียบ ปณยวณิช  โดยมี รองศาสตราจารยดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน การประชุมจัดขึ้นเพ่ือใหคณาจารย
และบุคลากรของคณะฯไดทราบถึง วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค ตัวชี้วัดและ
เปาหมายในการดําเนินงานดานตางๆ ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ 10 และใหขอคิดเห็นตอรางแผนพัฒนาฯ เขาใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ Balanced 
scorecard และการนําไปใชในระดับองคกร หนวยงานและบุคคล ตลอดจนแนวทางการจัดทํา 
Balanced scorecard ระดับบุคคล  และระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวคิดและวิธีการที่
จะทําใหการบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ ในคณะฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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 กลุมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการสรางเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550   ในระหวาง เดือนมีนาคม  
กันยายน 2550  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะใหแกประชาชนในพื้นที่  หมู 1       
ต.ขุนคง อ.หางดง  จ.เชียงใหม  ใหมีการรับรูภาวะสขุภาพและมีความตระหนักในการสรางเสริม
สุขภาพ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการในการสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมกับ
ภาวะสุขภาพของตนเอง  

 

 โครงการวันพัฒนาสิ่งแวดลอม  คณะพยาบาลศาสตร  ครั้งที่ 1  ประจําป 2550  ในวันศุกรที่ 5 
มกราคม 2550 ณ. คณะพยาบาลศาสตร  โครงการสัมมนาดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดลอมในพ้ืนที่ตาง ๆ รอบอาคารทําการและหอพักของคณะฯ  ใหมีความเรียบรอย 
สวยงาม  เปนโอกาสประกอบกิจกรรมถวายแดในหลวงในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 
พรรษา รวมทั้งเสริมสรางความสัมพันธในการประกอบกิจกรรมรวมกันระหวางคณาจารย 
ขาราชการ เจาหนาที่ นักศึกษาของคณะฯ และผูประกอบการคาในคณะฯ 

 

 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  การวิจัยเพ่ือสรางเสริมสุขภาพองครวมอยางยั่งยืน : กระบวน
ทัศนใหม  ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร มช. โครงการสัมมนา
ดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนทัศนการวิจัย ไดแก วิธีคิด วิธีให
คุณคา และวิธีปฏิบัติดานการวิจัยเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพองครวม  มีการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณดานการวิจัยระหวางผูที่อยูในหนวยงานตาง ๆ 

 

 โครงการวันรณรงคพัฒนาสภาพแวดลอม  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ประจําป 2550 (Big Cleaning Day)  ในวันศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2550  ณ  บริเวณโดยรอบ
คณะฯ และในสถานที่ทํางานของแตละหนวยงานภายในอาคาร  โครงการสัมมนาดังกลาวจัดขึ้น
เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ตาง ๆ รอบอาคารทําการ อาคารเรียน 
อาคารปฏิบัติการ และหอพักของคณะฯใหมีความเรียบรอย สวยงาม อยางตอเนื่อง  เสริมสราง
ความรวมมือสนับสนุนการสรางวินัยและจิตสํานึกดานการพัฒนาสภาพแวดลอมที่จะเอื้อตอ
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน  และเสริมสรางความสัมพันธที่ดีในการประกอบกิจกรรมรวมกัน 
ระหวางคณาจารย บุคลากร และนักศกึษาของคณะฯ  
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 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจําป 2550  เรื่อง  การนําแผนพัฒนาคณะฯ  และ 
Balanced scorecard  ไปสูการปฏิบัติในระดับหนวยงานและระดับบุคลากร  ในวันที่ 11-13 
พฤษภาคม 2550  ณ  คณะพยาบาลศาสตร และโรงแรมทีค การเดนท สปา รีสอรท อ.เมือง    
จ.เชียงราย  โครงการสัมมนาดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรับทราบแนว
ทางการจัดทํา Balanced scorecard ระดับหนวยงานและระดับบุคคลและสามารถจัดทํา 
Balanced scorecard ในระดับหนวยงานและของแตละบุคคลได ไดแลกเปล่ียนเรียนรูในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน  รวมถึงมีการประสานสัมพันธ มีความสามัคคีระหวางสายงานและไดผอน
คลายความเครียดในการทํางาน 

 

 โครงการคัดเลือกอาจารยและบุคลากรดีเดน  ประจําป 2550  ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550   
ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 โครงการสัมมนาดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือเปนการสงเสริมขวัญและ
กําลังใจในการทํางานของอาจารยและบุคลากรของคณะฯ  และเพ่ือกระตุนใหอาจารยและ
บุคลากรของคณะฯ  เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะสงผลใหปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 โครงการพิธีเปดอาคาร 4  พิธีเปดพิพิธภัณฑประวัติคณะพยาบาลศาสตรและการพยาบาล  
และพิธีทําบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ  ประจําป 2550  ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550  
ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 และพิพิธภัณฑประวัติคณะพยาบาลศาสตรฯ บริเวณหองโถง  
ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการพิเศษตางๆ 
 

  

โครงการวันพัฒนาสิ่งแวดลอม 
คณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2550 

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการสรางเสริม
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

 

  
โครงการประชุมวิชาการ  เรื่อง การวิจัยเพ่ือสรางเสริม

สุขภาพองครวมอยางยั่งยืน : กระบวนทัศนใหม 
โครงการวันรณรงคพัฒนาสภาพแวดลอม  

    คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ประจําป 2550 (Big Cleaning Day) 

 

  
โครงการพิธีเปดอาคาร 4  พิธีเปดพิพิธภัณฑประวัติ
คณะพยาบาลศาสตรและการพยาบาล  และพิธีทําบุญ

วันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ  ประจําป 2550 

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน  
ประจําป 2550 

 


