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สารจาก... 

คณบดี   คณบดี   คณบดี   

คานิยมของคณะพยาบาลศาสตร  

คือ…การมุงสูความเปนเลิศโดยการทำงานเปนทีมและการมีสวนรวมในองคกร 

 ป 2555  คณะพยาบาลศาสตรจะเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนำในระดับสากล  มีการผลิตบัณฑิต     

การวิจัยที่มีคุณภาพ พ่ึงพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิสัยทัศน.   

 ในระยะเวลา 2 เดือนน้ี  คณะพยาบาลศาสตรไดมกีจิกรรมท่ีเกดิข้ึนอยางตอเน่ืองท้ังในดานการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการใหความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

มีทั้งการแลกเปล่ียนนักศึกษาของคณะฯ กับตางประเทศ มีการจัดโปรแกรมดูงานใหกับคณะ สถาบันที่มาศึกษาดูงานในดาน 

ตาง ๆ ของคณะฯ  ไมวาจะเปนดานการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการพยาบาล การวิจัย ดานการประกันคุณภาพ ตลอดจน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดดำเนินการจัดการฝกอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ หัวขอ 

HIV/AIDS Prevention and Care for Children and Vulnerable Young People ใหกับผูรับทุนนานาชาติจาก 

8 ประเทศ จำนวน 20 คน ระหวางวนัท่ี 24 สงิหาคม 2552 ถึงวนัท่ี 4 กันยายน 2552  โดยไดรบัการสนับสนนุจากสำนักงาน

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA) และ The United Nations Children’s Fund (UNICEF)  

 กจิกรรมสำคัญอกีกจิกรรมหนึง่ ซึง่ชาวคณะพยาบาลศาสตรรูสกึชืน่ชมและยนิดเีปนอยางยิง่ คอื การทำบุญและสืบชาตา 

เนื่องในวันคลายวันสถาปนาของคณะฯ ซ่ึงตรงกับวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปนั้น ในโอกาสน้ีคณะฯไดมีพิธีมอบโลรางวัลแก  

บคุลากรดเีดนของคณะฯ จำนวน 4 ทาน ประกอบดวย อาจารยดเีดน สาขาการจดัการเรยีนการสอน ไดแก รองศาสตราจารย 

สุธิศา ลามชาง บุคลากรดีเดน (พนักงานมหาวิทยาลัย) สายปฏิบัติการ ไดแก คุณณัฐกาญจน  สุรภักดี บุคลากรดีเดน     

(พนักงานมหาวิทยาลัย) สายบริการ ไดแก  คุณจันทรสม วงคคำ และบุคลากรดีเดน (พนักงานสวนงาน) สายปฏิบัติการ   

ผูทีไ่ดรบัรางวัล คือ คณุปรีชญากรณ ไชยาโส นอกจากนีท้างคณะฯ ยงัไดมอบโลแดคณาจารยทีป่ฏบิตังิาน ณ คณะพยาบาลศาสตร 

ครบ 30 ป ซ่ึงปนี้มีผูที่ปฏิบัติงานครบ 30 ป มีจำนวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร. ฉวี เบาทรวง รองศาสตราจารย 

ดร. พรรณพิไล ศรีอาภรณ และ รองศาสตราจารย อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล ในนามของคณาจารยและบุคลากรของ        

คณะพยาบาลศาสตรทุกคน ขอขอบคุณทุกทานที่ไดปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถมาโดยตลอด ซ่ึงในงานน้ี คณะฯ 

ก็ไดรับเกียรติจากอดีตผูบริหารของคณะฯ คณาจารยและบุคลากรอาวุโส คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และแขกผูมีเกียรติ 

จากภายนอกเขารวมแสดงความยินดีเปนจำนวนมาก 

 

 (รองศาสตราจารย ดร. ธนารักษ สุวรรณประพิศ)  (รองศาสตราจารย ดร. ธนารักษ สุวรรณประพิศ) 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 

 (รองศาสตราจารย ดร. ธนารักษ สุวรรณประพิศ) 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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  พิธีทำบุญและสืบชาตาเนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 
 วันเสารท่ี 15 สิงหาคม 2552 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

จัดพิธีทำบุญและสืบชาตาเน่ืองในวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ประจำป 

2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร   

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม โดยม ีรศ.ดร. ธนารักษ สวุรรณประพศิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน โดยมีอดีตคณบดี คณาจารยและบุคลากรอาวุโส  

คณาจารย ขาราชการ พนักงาน นักศึกษาของคณะฯ และแขกผูมีเกียรติจากภายนอกเขา

รวมงาน 

 พธิดีงักลาวจดัขึน้เพือ่ทำบญุและสบืชาตาเสรมิสริมิงคลแกอาจารย บุคลากร และ 

นกัศกึษา ตลอดจนผูมารวมงาน นอกจากนีเ้พือ่ใหอาจารย บคุลากร นกัศกึษา ขาราชการ 

อาวุโสที่เกษียณอายุราชการแลว ตลอดจนศิษยเกาของคณะฯ ไดมีโอกาสรวมทำบุญและ

พบปะสังสรรคระหวางกัน                       

 ชวงเชาทางคณะฯ ไดจดัพิธมีอบทุนการศึกษาแกนกัศกึษาพยาบาล ประจำปการศึกษา 

2552 โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม เปนประธาน ณ หองเรยีน 203 อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร หลังจากนัน้

เปนพิธีทำบุญและสืบชาตา คณะฯ ไดนิมนตพระสงฆจากวัดดับภัย 9 รูป ประกอบพิธี  

ทางศาสนาและสืบชาตา นอกจากนี้ภายในพิธีดังกลาวไดจัดใหมีพิธีมอบรางวัลอาจารย  

และบุคลากรดีเดน ประจำป 2552 อาจารยดเีดน ไดแก รศ.สุธศิา ลามชาง บุคลากรดีเดน 

ไดแก คุณณัฐกาญจน สุรภักดี คุณจันทรสม วงคคำ และคุณปรีชญากรณ ไชยาโส    

และยังไดจัดพิธีมอบโลที่ระลึกแดอาจารยที่ปฏิบัติงานในคณะ ฯ ครบรอบ 30 ป ไดแก 

รศ.ดร.ฉวี เบาทรวง รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ และ รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล   

หลังเสร็จสิ้นพิธีแลวมีการรับประทานอาหารกลางวันรวมกันอยางอบอุน 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีจุดเริ่มตนใน พ.ศ.2500 จาก   

เจตนารมณของรฐับาลไทยทีใ่หจดัต้ังโรงเรียนแพทยทีจ่งัหวดัเชียงใหม และจัดต้ังโรงเรียน 

พยาบาลผดุงครรภและอนามัยไปพรอมดวย โดยมีสถานภาพเปนแผนกพยาบาลผดุงครรภ

และอนามัยของคณะแพทยศาสตรเชียงใหม ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ตอมาเมื่อ   

เดอืนธนัวาคม 2512 ไดขอปรับเปลีย่นชือ่จากแผนกวชิาเปนภาควชิาการพยาบาลผดงุครรภ

และอนามัย และไดรบัการอนุมตัใิหจดัตัง้เปนคณะพยาบาลศาสตร ในสังกัดมหาวิทยาลัย  

เชยีงใหม วนัที ่15 สงิหาคม 2515 นบัเปนคณะที ่11 ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม และเปน

คณะพยาบาลศาสตร แหงที่ 3 ของประเทศไทย ในวันเสารที่ 15 สิงหาคม 2552 คณะฯ 

ไดดำเนินงานมาครบ 37 ป และนับเปนปที่ 49 ปของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย  

เชียงใหม 

ครบรอบ         ป ครบรอบ         ป ครบรอบ         ป 
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   เริ่มจากฐาน   ชีวิต     อิฐหนึ่งกอน 

ชวยกันปอน   โครงราง    สรางจุดหมาย 

เปนองคกร   ความรู    อูเรือนกาย 

ศิษยมากหลาย   พรอมรับใช    ในแผนดิน 

   สถาบัน   แหงนี้ คือ     ชีวิต 

นอมดวงจิต   ดวยเห็น    เปนทรัพยสิน 

เผยแพรนาม   ท่ัวทุกหน    ไดยลยิน 

ทั่วไทยถิ่น   และนานา    ประชาคม 

   37  ป   คณะพยาบาลฯ    ผานไปแลว 

ดูเพริศแพรว   กาวยาง    อยางเหมาะสม 

ทั่วทุกทิศ   เพียรถาม    ความนิยม 

ตราสีสม      คู มช.        กอวิชา 

   จะกาวเดิน   ตอไป        ไมมีหยุด 

ดวยเปนชุด   บริบท        กฎศึกษา 

แหลงเรียนรู   สรางขุม    ภูมิปญญา 

พรอมฟนฝา   เปนหน่ึงได    ในธาตรี 

 

     สมเจตน   ไตรวุฒิวัฒนา   ผูประพันธ 

 



คณบดี 
 รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม     

ไดรับเชิญจาก Department of Nursing Studies ,The University of Hong Kong     

ใหเปนผูดำเนินรายการการประชุม Concurrent Session : Translating Research into 

Practice/ Evidence Based Practice ในการจัดประชุม 3rd Hong Kong Nursing 

Forum : Promoting the Health of Well and at Risk Populations : Policy, 

Practice & Research  ระหวางวันท่ี 4 – 6 มิถุนายน 2552 ที่ผานมา ณ เขตปกครองพิเศษ  

ฮองกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมดังกลาวมีคณาจารยของคณะฯ เขารวมเสนอ

ผลงานวิจัย และเขารวมประชุมดวย ไดแก ผศ. ดร. ยุวยงค จันทรวิจิตร ผศ.นงคคราญ วิเศษกุล 

และ อ.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง 

 

  คณบดีไดรับเชิญเปนผูดำเนินรายการการประชุมที่ประเทศจีน 

ภารกิจ... ภารกิจ... ภารกิจ... 

 รศ.ดร. ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทำบุญตักบาตรพระสงฆ 108 รูป เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชา ประจำป 2552 ณ ถนนสายวัฒนธรรม บริเวณทางข้ึนวัด  

ฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552 

 

   พิธีทำบุญตักบาตรเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา 

  วันอังคารท่ี 28 กรกฎาคม 2552 รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดี      

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมบันทึกเทปรายการถวายพระพรในวโรกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รวมกับทางมหาวิทยาลัย

เชียงใหม โดยมี ศ.ดร.พงษศักด์ิ อังกสิทธ์ิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน   

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 12 

สิงหามหาราชินี ประจำป พ.ศ. 2552 ณ สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.) จังหวัด   

เชียงใหม  

 บันทึกเทปรายการถวายพระพร 

 วนัพุธที ่29 กรกฎาคม 2552 รศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนประธานการประชุมท่ีประชุมคณบดีและผูอำนวยการสถาบัน สาขา

วทิยาศาสตรสุขภาพ คร้ังที ่3/2552 เพ่ือปรกึษาหารือดานความรวมมือในการจัดกจิกรรมตาง ๆ  

ระหวาง 6 คณะวทิยาศาสตรสขุภาพและสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรสุขภาพ ณ หองประชมุสมจติต 

ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

ประชุมคณบดีและผูอำนวยการสถาบัน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ คร้ังที่ 3  

 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 รศ.ดร.ธนารักษ  สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมบุคลากรคณะฯ เขารวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป    

หนังสือพิมพไทยนิวส โดยมี คุณอุบลนัดดา ลิ้มจรูญ กรรมการผูจัดการ  เปนผูรับมอบ ณ สำนักงาน  

หนังสือพิมพไทยนิวส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

รวมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ป หนังสือพิมพไทยนิวส 
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 วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ   

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม พรอมบคุลากรคณะฯ 

รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม

พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ศ.ดร.พงษศกัดิ ์

อังกสิทธ์ิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน ณ หองโถง  

ชั้นลางสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี 

 วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2552 รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ   

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมพิธีบวงสรวง 

เปดกลองละครพเิศษเน่ืองในวนัมหดิล 2552 “สายรุงทีแ่มปง” นำแสดง 

โดย เจสัน ยัง อินทิรา เจริญปุระ วรายุทธ มิลินทจินดา เกรียงไกร  

อุณหะนันท และนักแสดงกิตติมศักด์ิจากทีมแพทย พยาบาล คณะ   

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ บริเวณหนาพระราชานุสาวรีย   

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

เปดกลองละครพิเศษเนือ่งในวันมหดิล “สายรุงทีแ่มปง” 

 วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2552 รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทำบุญในโอกาส

ครบรอบวันคลายวันสถาปนาคณะการส่ือสารมวลชน มช. โดยมี     

รศ.สดศรี เผาอินจันทร คณบดีคณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม เปนผูรับมอบ ณ อาคารหลังใหม คณะการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รวมทำบุญครบรอบ 4 ป คณะการสือ่สารมวลชน มช. 

 รศ. ดร. ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับเชิญจาก Faculty of Health 

Sciences Yamaguchi University ประเทศญ่ีปุน เขารวมการ  

ประชุม Forum of the Asia-Pacific Alliance for Health 

Leaders (APAHL) , Developing Health Leaders for the 

Future ในระหวางวันท่ี 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2552  ซึ่งใน  

การเดินทางดังกลาวทางคณะฯ ไดนำนักศึกษาช้ันปที่ 4 จำนวน 5 คน 

ไดแก นางสาวจีราพร พระคุณอนันต นางสาวจุฑาทิพย สมฝน      

นางสาวทรงภรณ ธิมะโน นางสาวเนตรนภา ขวัญยนื และนางสาวอรพรรณ 

อินชัย รวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางคณะฯ กับสถาบัน  

การศึกษาในตางประเทศ ประจำป 2552 ณ Faculty of Health 

Sciences Yamaguchi University ประเทศญ่ีปุน ดวยวัตถปุระสงค 

เพื่อสงเสริมความเขาใจและมิตรภาพอันดีระหวางนักศึกษาของคณะฯ 

และนกัศกึษาตางสถาบนั อีกทัง้ไดแลกเปลีย่นวฒันธรรม ประสบการณ 

ดานการศึกษาพยาบาล และระบบบริการสุขภาพ อันจะเปนประโยชน 

ตอการศึกษา การทำงาน และความรวมมือในวิชาการพยาบาลตอไปใน

อนาคต 

Forum of the Asia-Pacific Alliance for Health Leaders  
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  วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 คุณกมลชนก กาวิล   
รักษาการเลขานุการคณะฯ ผูแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร   
พรอมดวยบคุลากรของคณะฯ มอบกระเชาดอกไมแสดงความยนิดี 
แกคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในโอกาสทำบุญครบ
รอบวันคลายวันสถาปนาคณะฯ ปที่ 41 โดยมี รศ.ดร.ชูชีพ      
พุทธประเสริฐ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน ผูแทนคณบดี   
คณะศึกษาศาสตร มช. เปนผูรับมอบ ณ บริเวณดานหนาอาคาร 2  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

บานสีแสด บานสีแสด 
FACUL TY  OF  NURS ING FACU L TY  OF  NURS ING 
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รวมยินดีวันครบรอบสถาปนาคณะศึกษาศาสตร มช.รวมยินดีวันครบรอบสถาปนาคณะศึกษาศาสตร มช. 

  วันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2552 รศ.ดร. ธนารักษ     

สวุรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

เปนประธานเปดการประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญ 

2009 เพื่อใหทราบถึงสถานการณของโรคลาสุด และวิธีการปองกัน

โรคทีถ่กูตอง โดยมคีณาจารย บคุลากร และผูทีเ่ก่ียวของของคณะฯ 

เขารวมประชุม ณ หองประชุม เปรียบ ปณยวณิช อาคาร 1     

คณะพยาบาลศาสตร  

ประชมุและรบัฟงคำชีแ้จงโรคไขหวดัใหญ 2009ประชมุและรบัฟงคำชีแ้จงโรคไขหวดัใหญ 2009 

 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 คณะพยาบาลศาสตร     
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการพบปะสนทนากับคณบดี      
( Meet the Dean ) โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร 
ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 
 

พบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean )พบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean ) 

 มติใิหมของผูบรหิารการพยาบาล มติใิหมของผูบรหิารการพยาบาล 

 วนัพฤหัสบดีที ่23 กรกฎาคม 2552 สมาคมบริหารการพยาบาล รวมกับคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการประชุมวิชาการ เร่ือง “มิติใหมของผูบริหารการพยาบาล” โดยมี    
รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน 
การประชุมจัดขึ้นระหวางวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
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 วันศุกรที่  7 สิงหาคม 2552 ศูนยบริการพยาบาล       
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับสำนักงาน   
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัดพธิปีดและมอบวุฒบิตัรแกผูเขารวม
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแล
ผูตดิเช้ือเอชไอวแีละผูปวยเอดส สำหรบัพยาบาลวิชาชีพ รุนที ่3” โดยม ี 
รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม เปนประธาน การประชุมจัดขึน้ระหวางวนัท่ี 27 
กรกฎาคม - 7 สงิหาคม 2552 ณ โรงแรมเดอะปารค อำเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม 

พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี 

และผูปวยเอดส สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุนที่ 3และผูปวยเอดส สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุนที่ 3 

 วนัจนัทรที ่10 สิงหาคม 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดั

เชยีงใหม และสมาคมไทยลานนาสปา จดัพธิเีปดการอบรมหลกัสตูร

นวดลานนาเอ็กโซติก (Lanna Exotic) โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ  

สวุรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

เปนประธาน การอบรมจัดขึ้นระหวางวันท่ี 10-16 สิงหาคม 2552 

ณ ศนูยพฒันาศักยภาพการบริการสปาเพือ่สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร 

 

  พิธีเปดการอบรมหลักสูตรนวดลานนาเอ็กโซติก  

 วนัองัคารที ่11 สงิหาคม 2552 รศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพศิ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน 

ตอนรบัคณะผูบรหิาร คณาจารย และนสิติ จากคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสเขาเย่ียมชมและศึกษา

ดงูานดานการจดัการเรยีนการสอน ณ หองประชมุสมจติต ภาติกร 

อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

 

  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
เขาศึกษาดูงาน  เขาศึกษาดูงาน  

 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 ผูบริหารและคณะ   

บคุลากรจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน เขาเยีย่มชม

และศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนและวิเทศสัมพันธของคณะฯ  

โดยมี ผศ.ดร.ฐิตณิฎัฐ อคัคะเดชอนันต รองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 

คณะพยาบาลศาสตร เปนประธานตอนรับ ณ หอง N4 - 417   

อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
เขาศึกษาดูงาน เขาศึกษาดูงาน   วันจันทรที่  17 สิงหาคม 2552 รศ.ดร.ธนารักษ       

สวุรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

พรอมผูบรหิาร และประธานสาขาวิชาการพยาบาลผูสงูอาย ุแผน ก. 

และแผน ข.(พเิศษ) รวมแสดงความยนิดแีก พญ.ผสุด ีธรรมานวตัร 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ในโอกาสท่ีเปดศนูยบริบาล

ระยะยาวของโรงพยาบาล สังกัดรัฐบาลแหงแรกในภาคเหนือและ 

จังหวัดเชียงใหม  โดยเปดใหบริการผูปวยโรคเร้ือรังที่ตองการการ

ดูแลในระยะพักฟน ณ โรงพยาบาลประสาท อำเภอเมือง จังหวัด 

เชียงใหม  

 รวมแสดงความยินดีพิธีเปดศูนยบริบาลระยะยาว  รวมแสดงความยินดีพิธีเปดศูนยบริบาลระยะยาว 
รพ.ประสาทรพ.ประสาท 



ขาวสารคณะพยาบาลศาสตร10 ปที่ 23 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2552

 วนัเสารท่ี 4 กรกฎาคม 2552 รศ.ดร. ธนารักษ สวุรรณประพิศ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมดวยคณะ 

ผูบรหิาร คณาจารย และนักศึกษาพยาบาลช้ันปที ่1 ของคณะฯ รวมงาน

สืบสานตำนานประเพณีลูกชางข้ึนดอย 2552 ภาค 45 ป มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม โดยมี นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รมช.กระทรวงศึกษาธิการ   

เปนประธาน ณ จุดเริ่มตนขบวนดานหนาศาลาธรรม มหาวิทยาลัย    

เชียงใหม การเดินข้ึนดอยเปนกิจกรรมนำนักศึกษาใหมข้ึนไปนมัสการ

พระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเปนสิริมงคลและธำรงไวซึ่งประเพณี

อันดีงามท่ีแสดงถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  อีกทั้งเปน  

การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่และรุนนองอีกดวย 

สบืสานตำนานประเพณลีกูชางขึน้ดอย 2552  สบืสานตำนานประเพณลีกูชางขึน้ดอย 2552  
ภาค 45 ป มช.ภาค 45 ป มช. 

 วนัศกุรที ่28 สิงหาคม 2552 ฝายบัณฑติศกึษา คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการกีฬาบัณฑิตสัมพันธ ประจำป 2552 

โดยมี รศ.ดร. ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน โครงการจัดข้ึนเพื่อใหผูเขารวม  

โครงการมสุีขภาวะทีส่มดลุทัง้ดานรางกายและจิตใจ และมีความสามคัคี 

ที่ดีระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแตละสาขาวิชา ณ สนามกีฬา 

ดานหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร 

กฬีาบณัฑติสมัพนัธกฬีาบณัฑติสมัพนัธ 

 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

จัดงานรับขวัญขันโตก ประจำป 2552 โดยมี รศ.ดร. ธนารักษ      

สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

เปนประธาน ไดรบัเกยีรติจาก อ.สนัน่ ธรรมธิ ทำหนาทีเ่ปนผูเรยีกขวญั 

ซึ่งมีนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 1 ของคณะฯ เขารวมงานอยางอบอุน  

ณ หองโถงช้ันลางอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย  

เชียงใหม วันเสารที่ 11 กรกฎาคม 2552 

 

 รบัขวญัขนัโตก  ประจำป 2552 รบัขวญัขันโตก  ประจำป 2552 

 วนัองัคารที ่4 สงิหาคม 2552 ฝายบณัฑติศึกษา คณะพยาบาล-
ศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม จดัการประชมุสมัมนา ระดบับัณฑติศกึษา  
เร่ือง จริยธรรมนักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยม ี 
รศ.ดร.สจิุตรา เทยีนสวสัดิ ์รองคณบดฝีายวชิาการ คณะพยาบาลศาสตร 
เปนประธาน ซ่ึงไดรบัเกียรตจิากผูทรงคณุวฒุหิลายทาน อาท ิศ.เกยีรตคิณุ 
นพ.ปญจะ กุลพงศ เปนวิทยากร ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช  
อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 
 

จรยิธรรมนกัวชิาการสำหรบันกัศกึษา จรยิธรรมนกัวชิาการสำหรบันกัศกึษา 
ระดบับณัฑติศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

 วนัองัคาร 11 สิงหาคม 2552 คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยั

เชียงใหม จัดกิจกรรมรอยมาลัยจากใจลูกมอบแดพระคุณแม เน่ืองใน

โอกาสวันแมแหงชาติ ประจำป 2552 โดยมี คุณเฉลิมศรี โตนอย    

หวัหนาหนวยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ เปนวทิยากร ณ บริเวณ 

ชั้นลางหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร 

รอยมาลยัจากใจลกูมอบแดพระคณุแมรอยมาลยัจากใจลกูมอบแดพระคณุแม 

 วนัจนัทรที ่31 สงิหาคม 2552 ฝายบณัฑติศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การสรางอจัฉรยิะ  
ทางปญญา : หนทางสูความสำเรจ็ในการศกึษาและพฒันาตนเอง” โดยมี 
คุณแทนคุณ จิตตอิสระ นายแบบ นักแสดง และพิธีกรช่ือดัง เปน   
วทิยากร ณ หองประชุมเปรยีบ ปณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 
 

การสมัมนาพเิศษ  การสมัมนาพเิศษ  
เรือ่ง การสรางอจัฉรยิะทางปญญาเรือ่ง การสรางอจัฉรยิะทางปญญา 

ลานกิจกรรม  กับ  เด็กพยาบาล



 ตลอดชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม โครงการพัฒนา 

คณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการจัดการ

ความรูในคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ยังคงเดินหนา 

จัดกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่องและมีเนื้อหาที่นาสนใจเขมขน   

เหมือนเดิม ไมวาจะเปนกิจกรรมเวทีกลางแลกเปล่ียนเรียนรู     

รวมท้ังการเขารวมงานดานการแลกเปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานภาย

นอก ทีมงานขาวสารคณะฯ ไดประมวลภาพกิจกรรมดังกลาวมา 

นำเสนอ 

 เริ่มจากวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 ไดจัดกิจกรรม 

KM - MIS สัญจร ข้ึน ณ ศูนยวจิยัทางการพยาบาล อาคารเทพกวี   

กสุลเถระ หัวขอของการแลกเปล่ียนเรียนรู เรือ่ง MIS ของงานวิจัย 

และขอบเขตของการพัฒนา Application ระบบบริหารงานวิจัย 

นอกจากน้ียังไดพูดคุยเ ก่ียวกับ website งานวิจัย และ  

Nursing Newsletter  อีกดวย 

 กิจกรรมตอมา คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรื่ อง  

ASP.NET Programming จัดข้ึนที่หองเรียนทางไกล อาคาร 4 

ระหวางวันท่ี  17 – 28 สิงหาคม 2552 ซึ่งไดรับเกียรติจาก     

คุณวีระวัฒน ทองดี กรรมการผูจัดการหางหุนสวนจำกัดอินโฟ-   

แกรมเมอร (Infogrammer Limited Partnership) และ 

Senior Software Engineer บริษัทมายคอสจำกัด เปนวทิยากร  

กิจกรรมนี้จัดข้ึนมาเพื่ออบรม ทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช 

ASP.NET โดยผูเขารวมอบรมเปนบคุลากรภายในคณะฯ และจาก

คณะเทคนิคการแพทย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11ขาวสารคณะพยาบาลศาสตรปที่ 23 ฉบับท่ี 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2552

และจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยแมโจ เขารวม 

 ถัดจากนั้นเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการใชงาน 

Microsoft SharePoint Web Portal ในการจัดทำเวปไซต  

หนวยงาน ณ หองประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร 1 วันพฤหัสบดี

ที่ 20 สิงหาคม 2552 โดยจุดประสงคเพื่อแบงปนเก่ียวกับแนวทาง

ในการบริหารจัดการเวปไซตในหนวยงาน และแนะนำการประยุกต

ใชงาน Microsoft SharePoint เพ่ือเปนแนวทางใชในการบริหาร

งาน การจดัทำเวปไซต ตลอดจนการถายทอดองคความรู มผีูสนใจ 

เขารวมเปนตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ภายในคณะฯ 

 และในชวงปลายเดือนสิงหาคม ทางโครงการพัฒนาคณะ

พยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการจัดการความรู 

ในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเขารวมงาน 

KM DAY คร้ังท่ี 1 จัดขึน้โดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียง

ใหม วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2552 

 ภายในงานประกอบดวยกิจกรรม อาทิ การบรรยาย    

การนำเสนอผลงานตางๆ ทางโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร

ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการจัดการความรูในคณะพยาบาล-

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดนำโปสเตอรเกี่ยวกับการจัดการ 

ความรูในคณะฯ ไปรวมงานดวย 

 


          



ขาวสารคณะพยาบาลศาสตร12 ปที่ 23 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2552

วิเทศสัมพันธ NEWS 

  วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2552 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย    

เชียงใหม  รวมกับองคการอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

(WHO/SEARO) จัดพิธีปดและมอบวุฒิบัตรการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร 

Update Midwifery Education and Practice สำหรับพยาบาลผดุงครรภ

ผูรับทุนองคการอนามัยโลกจากประเทศบังคลาเทศ โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ     

สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน 

ณ หองประชมุยทุธศาสตร อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร การอบรมจดัขึน้ระหวาง

วันที่ 1 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2552 

Update  Midwifery  Education  and  Practice 

 วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2552 ทีมแพทยจากประเทศบังคลาเทศ     

จำนวน 5 คน เขาพบ รศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ณ หองรบัรองสำนกังานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร  

ในโอกาส ท่ี เข าอบรมหลักสูตร Tra in ing Course on Hospi ta l 

Accreditation ระหวางวันที่  21 - 22 กรกฎาคม 2552 ท่ีคณะ ฯ 

 

 ทีมแพทยจากบังคลาเทศเขาพบคณบด ี

 วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2552 Director Hirofumi Takagi และ 
Dr. Rie Sayama จาก Toho University ประเทศญีปุ่น เขาพบ รศ.ดร.ธนารกัษ 
สวุรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หองรับรอง
สำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร ในโอกาสท่ีเดินทางมาเย่ียมชม
และศึกษาดูงานที่คณะ ฯ 
 
 

 เขาพบคณบดีและเยี่ยมชมคณะ ฯ 

 วันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2552 นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จาก 
School of Nursing, Hong Kong Polytechnic เขตปกครองพเิศษฮองกง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 คน เขาพบ รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณ
ประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หองรับรอง    
สำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร ในโอกาสเดินทางมาศึกษา    
ดูงานที่คณะฯ ระหวางวันที่ 1-14  สิงหาคม 2552 
 

 นักศึกษาพยาบาลจากฮองกงเขาศึกษาดูงาน 

 วนัองัคารท่ี 4 สิงหาคม 2552 รศ.ดร.ธนารักษ สวุรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนรับ Dr. Margaret M. Keitkemper, Professor, 
Department of Biobehavioral Nursing and Health Systems, School of 
Nursing, University of Washington, Seattle, USA. ณ หองรับรองสำนกังานคณบด ี
อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร ในโอกาสที่โครงการการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาระดับ  
บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)ไดเชิญมาเปนวิทยากรท่ีคณะฯ ระหวางวันท่ี 3 - 7     
สิงหาคม 2552 

วิทยากรรับเชิญพิเศษจากตางประเทศเขาเยี่ยมคารวะคณบดี 



13ขาวสารคณะพยาบาลศาสตรปที่ 23 ฉบับท่ี 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2552

  วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 Dr. Clinton E. Lambert &    

Dr. Vickie A. Lambert ไดเดนิทางมาเปนวทิยากร บรรยายพเิศษ เรือ่ง “การ 

เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ” ใหแกคณาจารยและ    

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ระหวางวันท่ี 6 -7 สิงหาคม 2552 ณ  

หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ

  วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 Prof.Masaaki Tokuda, Chair of 

Internation Exchange Committee และ Assistant Prof. Dr. Hideto 

Yakoi จาก Department of Medical Informatics, Faculty of 

Medicine, Kagawa University  ประเทศญ่ีปุน เขาพบและเยี่ยมคารวะ     

รศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

ในโอกาสท่ีเขาดำรงตำแหนงคณบดคีณะพยาบาลศาสตร มช. คนใหม ณ หองรบัรอง

สำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 

 รวมแสดงความยินดีในโอกาสเขาดำรงตำแหนงคณบดีคนใหม 

  วันจันทรที่ 24 สิงหาคม 2552 คณะอาจารยและนักศึกษาพยาบาลระดับ

ปริญญาตรีจาก Miyazaki  Prefectural University จำนวน 7 คน เขาพบ   

รศ.ดร.สจิุตรา เทยีนสวสัดิ ์รองคณบดฝีายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยั  

เชยีงใหม ณ หองรบัรองสำนกังานคณบด ีอาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร ในโอกาส 

เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะฯ ระหวางวันที่ 24 - 29 สิงหาคม 2552 

 

 Miyazaki Prefectural University ศึกษาดูงานที่คณะ ฯ 

   วันจนัทรที ่24 สิงหาคม 2552 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
รวมกบัองคการทุนเพ่ือเดก็แหงสหประชาชาติ (UNICEF) และสำนักงานความรวมมือ  
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) จัดพิธีเปดการฝกอบรมนานาชาติหลักสูตร 
HIV/AIDS Prevention and Care for Children and Vulnerable 
Young People สำหรับผูรับทุนนานาชาติ 8 ประเทศ โดยมี ศ.ดร.พงษศักดิ์   
อังกสิทธ์ิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน และรศ.ดร. ธนารักษ    
สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กลาวรายงาน การอบรมดังกลาว    
จัดขึ้นระหวางวันท่ี 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2552 ณ หองเชียงคำ โรงแรม    
เดอะปารก จังหวัดเชียงใหม 
 
 

HIV / AIDS Prevention and Care for Children  
and Vulnerable Young People 

    วันอังคารท่ี 25 สิงหาคม 2552  Professor Ian Warrington  

Deputy Vice-Chancellor จาก Massey University, New Zealand   

เขาเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.ธนารักษ  สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ณ หองรบัรองสำนกังานคณบด ีอาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 

ในโอกาสท่ีเดินทางมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “การศึกษาพยาบาลใน  

ประเทศนิวซีแลนด” ใหแกคณาจารยและนักศึกษาของคณะฯ 

การศึกษาพยาบาลในประเทศนิวซีแลนด 



  ผานกันไปแลว สำหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  

การศึกษาภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ประจำป

การศึกษา 2551 ตอไปคงไมพนฤดูกาลของการปรับปรุงการทำงาน   

หลังจากการตรวจสอบฯ ซ่ึงการใหกำลังใจกับตนเองเปนส่ิงสำคัญ    

หลังจากนั้นหันกลับมาทบทวนวาปท่ีผานมาผลการทำงานเปนอยางไร 

และมีปญหาใดบาง เมื่อพบปญหาแลว คงตองเติมพลังใหตนเองกอน 

แลวจึงเริ่มตนวางแผนงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ ยังมี  

เวลาสำหรับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานใหดียิ่งขึ้น 

ขอเปนกำลังใหคนทำงานทุกคน คะ 

 ในระยะตอไป คงตองเตรียมการสำหรับระบบการประกัน   

คณุภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของเกณฑรางวลัคุณภาพแหงชาติ 

(Thailand Qulity Award : TQA) ซ่ึงจะดำเนินการในเดือน    

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2552  แตเน่ืองจาก เกณฑรางวัลคุณภาพ  

แหงชาติ (TQA) เปนเร่ืองใหมสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนั้น  

ในระยะแรกจะไมไดจัดทำรายงานทั้ง 7 หมวด แตจะจัดทำในสวน   

ขาวสารคณะพยาบาลศาสตร14 ปที่ 23 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2552

 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2552 

  วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2552 รศ.ดร. ธนารักษ     

สุวรรณประพิศ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม พรอมดวยบุคลากรของคณะ ฯ รวมพิธีสมโภช  

เทียนพรรษา ประจำป 2552 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม    

โดยมี ศ.ดร. พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย  

เชียงใหม เปนประธาน  เพ่ือรวมสืบสานและอนุรักษขนบ  

ธรรมเนยีมประเพณเีนือ่งในวนัเขาพรรษา ณ บรเิวณวดัฝายหนิ   

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หลังจากน้ัน    

คณุกมลชนก กาวลิ รกัษาการเลขานกุารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พรอมดวยบุคลากรของคณะฯ ได 

เดินทางไปถวายเทียนพรรษาของคณะฯ ประจำป 2552 เพื่อ

ถวายเปนพุทธบูชา ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ  ตำบลแมแฝก   

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในวันศุกรที่ 3 กรกฎาคม  

2552 

 

พิธสีมโภชเทียนและพิธีถวายเทียนพรรษา  
ประจำป 2552 

ของโครงรางองคกรเทานั้น และการตรวจประเมินฯ จะเปนการใหขอ  

เสนอแนะ และรวมคนหาโอกาสในการปรบัปรงุ (OFI) ของแตละสวนงาน 

แตไมมีการประเมินเพื่อใหคะแนนคะ ถือเปนโอกาสของการไดแลก   

เปลี่ยนเรียนรู  

   กิ จกรรม QA   กิ จกรรม QA  

 รองคณบดีฝายบริหารงานบุคคล ผูชวยคณบดีฝายประกัน  

คณุภาพการศกึษาและกจิการพเิศษ รกัษาการเลขานกุารคณะฯ หวัหนา 

งานบริการการศึกษา หัวหนางานนโยบายและแผน และเจาหนาทีป่ระกัน

คุณภาพการศึกษา เขารวมโครงการอบรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจ

องคความรูตางๆ ทีเ่ก่ียวของกบัการนำแนวทางของเกณฑรางวลัคณุภาพ

แหงชาติมาใช ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม Module 2 เร่ือง  

การวิเคราะหเกณฑในเชิงการจัดการ ในระหวางวันที่ 10-11 สิงหาคม 

2552 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม  

 



 ขาวสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

ประจำเดือนกรกฎาคมและสงิหาคม 2552 ในคอลมันศษิยเกาสัมพนัธ 

ขอเริม่ตนการประชาสัมพนัธงานใหญจากสมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งไดรวมมือกันกับคณะพยาบาลศาสตร    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จดัการประชุมวชิาการประจำป พ.ศ.2552 ข้ึน 

หวัขอนาสนใจอยางมากนะคะ “บทบาททาทายของพยาบาลยุคใหม” 

ในวันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ชวงเวลา 08.00-16.00 น.     

ณ หองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 วัตถุประสงคจัดขึ้น เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดมีความรูใน

แนวคดิใหมๆ  ในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และใหการบรกิารอยางมี

คุณภาพ อีกท้ังเพ่ือใหเกิดแนวคิดในการประยุกตใชความรูที่ได  

จากการประชุม พัฒนางานบริการพยาบาลใหมีคุณภาพ นอกจากนี้

ยงัเปนการแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณจากแนวทางพฒันาคณุภาพ 

ชีวิตพยาบาลและพัฒนาการบริการตางๆ และเกิดความผูกพันและ

จิตสำนึกที่ดีตอองคกรและวิชาชีพอีกดวย 

 การประชุมประกอบดวย การแถลงผลการดำเนินงานของ

สมาคมฯ โดยคณุพมิพผกา สรุยิงศ นายกสมาคมศษิยเกาพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม การบรรยายเร่ือง แนวโนมการพยาบาลไทย 

ในยุคการเปลี่ยนแปลง โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 

นายกสภาการพยาบาล การบรรยายเร่ือง กลยุทธ การสรางคุณภาพ

งานบรกิารพยาบาล โดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกตกิลุ คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม การบรรยายเร่ือง พยาบาลยุคใหมหัวใจ   

เปยมสุข โดย พล.อ.ต. นายแพทยบุญเลิศ จุลเกียรติ อดีต      

ผูอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การบรรยายเรื่อง     

พยาบาลในฝน โดยคณุพลัลภ บวัพลอย ผูชวยผูอำนวยการ ผูชำนาญการ 

พัฒนาการตลาด บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

 สำหรับอัตราการลงทะเบียน หากลงทะเบียนกอนวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2552  มีอัตราคาลงทะเบียนดังนี้  

 - พยาบาลวิชาชีพ และผูสนใจ คนละ 400 บาท 

(สี่รอยบาทถวน) 

 - สมาชิก สมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร    

มหาวทิยาลยัเชียงใหม คนละ300 บาท (สามรอยบาทถวน)  

 - นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คนละ 100 บาท    

(หนึ่งรอยบาทถวน) ในสวนของนักศึกษาปริญญาตรี   

ไมเสียคาลงทะเบียน แตตองลงทะเบียนลวงหนา 

 คาลงทะเบยีนนีจ้ะรวมเอกสารประกอบการประชุม 

อาหารกลางวัน และอาหารวาง 2 ม้ือเลยนะคะ และผู   

เขารวมประชุมมีสิทธิเบิกคาใชจายและคาลงทะเบียนได  

ตามระเบียบราชการ เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา   

แตหากทานลงทะเบียน ภายหลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2552 จะเสียคาลงทะเบียนเพ่ิมขึ้นคนละ 100 บาท (หน่ึงรอย  

บาทถวน) โปรดลงทะเบียนมายัง คุณพุมเรียง อุดมเวทยนันท    

เหรัญญิก สมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โทร 089-700-7330 Fax 053-94-9053 หรือโอนเงินผานบัญชี  

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 

ชื่อบัญชี สวัสดิการสมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย  

เชียงใหม เลขท่ีบัญชี 566-2-14008-4 เช่ือวาคงเปนอีกงานท่ีพี่ๆ 

นองๆ รวมสถาบนัเดยีวกนัจะไดมาพบปะเจอหนาคาตากนั หลงัจาก

แยกยายไปปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน 

 นอกจากนีท้างสมาคมศษิยเกาพยาบาล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

ไดจัดกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมเนื่องในวโรกาส 12 สิงหา

มหาราชินี ดวยการใหบริการดูแลสุขภาพเบื้องตนแกผูสูงอายุ    

ที่บานพักคนชราวัยทองนิเวศน อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม   

อัันไดรวมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรียกวาไดอิ่มบุญอิ่มใจไปตามๆ กันเลย        

 ทายสุดน้ีทานยังสามารถแบงปนน้ำใจ   

ดวยการใหทุนทรัพยเพื่อนองๆ นักศึกษา เพื่อเสริม 

สรางความแข็งแกรงใหแกสถาบันไดในหลายวาระ    

หลายโอกาส และหลายวิธีไดอยางงายๆ เชน ในโอกาส

ทีไ่ดกลบัมาเย่ียมเยียนคณะ คารวะอาจารย พบปะเพ่ือน 

เกาเพื่อรำลึกถึงความหลัง หรือในวันดีๆ ของชีวิต     

นอกจากการแบงปนน้ำใจดวยตนเองแลว ทานยังสามารถ 

แบงปนนำ้ใจดวยการโอนเงนิเขาบัญชี  เงนิฝากออมทรพัย 

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร   

เชียงใหม ชื่อบัญชี “มูลนิธิพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม” หมายเลขบัญชี 566-1-13128-6 แลวเจอกันใหมใน   

ฉบับหนานะคะ อยาลืมรักษาสุขภาพดวย “อโรคยา ปรมาลาภา”   

 

ศิษย  เก  าส ัมพ ันธ 

15ขาวสารคณะพยาบาลศาสตรปที่ 23 ฉบับท่ี 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2552



นามผูรับ นามผูรับ ชำระสงเปนรายเดือน ชำระสงเปนรายเดือน 
ใบอนุญาติเลขที่ 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใบอนุญาติเลขที่ 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 คณะกรรมการทำนุบำรงุศลิปวัฒนธรรมและอนุรกัษสิง่แวดลอม 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการทัศนศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม ประจำป 2552  ลำพูนเมืองบุญหลวงแหงลานนา    

ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2552 

 การทัศนศึกษาดังกลาวจัดขึ้นเพื่อใหคณาจารยและบุคลากร

ของคณะฯ ไดมคีวามรูเรือ่งประวตัคิวามเปนมาของวดัและสถานทีส่ำคญั 

ในจังหวัดลำพูน เพ่ือรวมในการสืบทอดและธำรงรักษาความศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา นอกจากน้ียังเพ่ือเสริมสรางความเปนสิริมงคล  

ใหแกชีวิตตนเองและครอบครัวความสุขแกตนเอง และเปนการเสริม

สรางความสัมพันธระหวางกันอีกดวย  

 จังหวัดลำพูน จังหวัดท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร   

มวีดัวาอารามสำคัญจำนวนมาก นับเปนสถานท่ีทองเทีย่วแหงหนึง่ของ

ภาคเหนือ โดยมีคำขวัญวา “พระธาตุเดน พระรอดขลัง ลำใยดัง   

กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย”  

 เมืองหรภิญุชยั คอื ปฐมอารยนครแหงลานนาเปนจดุเร่ิมตน 

แหงแรกของพระพุทธศาสนาในภาคเหนือ ดินแดนเนื้อนาบุญและชุม

พระอรหันตของสุวรรณภูมิสมัยพุทธกาล ใครไดเยี่ยมเยือนเสมือน   

ไดมาจารึกบุญ หนุนชีวิตใหสูงสง (นอนลำพูน เมืองบุญหลวงแหง 

ลานนา 1 คืน อายุยืนเพ่ิมขึ้นอีก 1 ป) ซ่ึงเปนความเชื่อที่วาหากได 

ปฏิบัติดวยจิตศรัทธาและจิตที่สงบจะถือเปนมงคลชีวิต นอกจากนี้ 

ยังไดมีโอกาสพัฒนาจิตใหเปนจิตท่ีมีศีลสมาธิ กอใหเกิดปญญาใน 

การแกไขปญหาท้ังดานชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว และสงผลให

มีความผาสุก                         

 สถานทีท่ีไ่ดเขาทำบุญและทัศนศกึษา ประกอบดวย วัดพระธาตุ

หรภิญุชยัวรมหาวหิาร พพิธิภณัฑฯ หรภิญุไชย พพิธิภณัฑชมุชนเมอืง 

อนุสาวรียพระนางจามเทวี วัดจามเทวี วัดมหาวัน วัดพระคงฤาษี     

วัดสันปายางหลวง กูชาง-กูมา วัดพระยืน และวัดตนแกว การ     

เดินทางแบงออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 30 คน  กลุมที่ 1 วันศุกรท่ี 

24 กรกฎาคม 2552 กลุมที่ 2 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2552 และ  

กลุมท่ี 3 วันจนัทรที ่7 กันยายน 2552 ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  

 

ลำพูนลำพูน
เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา   เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา   เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา   


