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สารจาก... 

คณบดี  

คานิยมของคณะพยาบาลศาสตร  

คือ…การมุงสูความเปนเลิศโดยการทำงานเปนทีมและการมีสวนรวมในองคกร 

 ป 2555  คณะพยาบาลศาสตรจะเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนำในระดับสากล  มีการผลิตบัณฑิต     

การวิจัยที่มีคุณภาพ พ่ึงพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิสัยทัศน.   

 ในสองเดือนสุดทายของป 2552 น้ี คณะพยาบาลศาสตรยังคงมีกิจกรรมตางๆ มากมายไมวาจะเปนการปรับเปล่ียน 

การบริหารจัดการเพ่ือใหการดำเนินงานมีความคลองตัว การจัดภูมิทัศน ส่ิงแวดลอมใหนาอยู จัดใหมีการลานกิจกรรม     

(ลานฉำฉา) การตดิตัง้ wireless ทกุจดุในหอพักอาจารยและนกัศกึษา ดานการจัดการเรยีนการสอน คณะฯ ไดดำเนินการปรบัปรงุ 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติซึง่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แลว แตจะตองมีการปรับเปล่ียน

อีกครั้งตามกรอบมาตรฐานวุฒิการศึกษา (Thai Qualifications Framework: TQF) คณาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชา

ตางๆ จะตองมาจัดทำกันใหมอีกครั้ง แตอยางไรก็ตามคณาจารยทุกทานถึงแมจะตองทำงานหนักเกินภาระงาน ก็ไมยอทอที่จะ

ทำภาระกิจใหสมบูรณตอไป  สวนงานวิจัย คณาจารยหลายทานเขารวมงานและไดนำเสนอผลงานวิจัย ในงานวันวิชาการ    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คร้ังที่ 5 ประจำป 2552 วิถีวิจัย: ทศวรรษท่ีหาสูความเปนเลิศ ในปนี้สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา   

จฬุาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกมุาร ีไดเสด็จมาเปนองคประธานในพธิเิปดและเปนองคปาฐก ระหวางวนัท่ี 26-27 พฤศจกิายน 

2552  สวนการบริการวิชาการในชวงการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  คณะฯ ไดรณรงคใหความรูแกประชาชน

และบุคลากรของคณะโดยยึดหลัก Standard Precautions อยางเครงครัด มีการรณรงคให กินรอน ใชชอนกลาง และ 

ลางมืออยางสม่ำเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงที่บุคลากรและนักศึกษาจะติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ได 

 ในปนี้พวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตร มีความภูมิใจและดีใจท่ี รองศาสตราจารยวิลาวัณย เสนารัตน ไดรับรางวัล  

ชางทองคำ สาขาอาจารยดีเดนประจำป 2552 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม คุณบุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหนาฝายการพยาบาล  

และรองผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ศษิยเกาของคณะฯ ท่ีไดรบัคดัเลอืกใหเปนนกับริหารโรงพยาบาลดีเดน   

ภาครัฐ ประจำป 2552  ผูชวยศาสตราจารย ดร. นงคราญ  วิเศษกุลไดรับรางวัลดุษฎีนิพนธดีมากจากสภาการพยาบาลแหง 

ประเทศไทย ประจำป 2552 

 ผมขอขอบคุณคณาจารย บุคลากรของคณะทุกๆทานท่ีไดปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง เต็มความรู ความสามารถตลอดป 

2552 ท่ีผานมา และขอถือโอกาสน้ีอวยพรปใหม 2553 แกทุกทาน ขออำนาจส่ิงศกัดิท์ีท่านเคารพจงดลบันดาลใหทานมีความสุข  

สมหวังพบแตสิ่งที่ดี ที่งาม ที่ชอบ ตลอดปใหมและตลอดไปดวย 

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

 

 (รองศาสตราจารย ดร. ธนารักษ สุวรรณประพิศ) 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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CONGRATULATION

ขอแสดงความยินดีแด... 

รางวัลชางทองคำ ประเภทอาจารยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจำป 2552 
   วนัพธุที ่9 ธนัวาคม 2552 รศ.ดร.ธนารกัษ สุวรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยั   

เชียงใหม พรอมดวยคณะผูบริหารและบุคลากรของคณะ ฯ เขารวมแสดงความยินดีแด รศ.วิลาวัณย   

เสนารัตน อดีตคณบดีและอาจารยอาวุโสของคณะ ฯ ในโอกาสท่ีไดรับรางวัลชางทองคำ ประเภท    

อาจารยดีเดน สาขาวทิยาศาสตร จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ประจำป 2552 โดยจะเขารบัรางวลัดงักลาว 

ในงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม วันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2553   

ณ บริเวณศาลาธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอไป 

 

รองศาสตราจารยวิลาวัณย  เสนารัตน   
ประวัติสวนตัว 
   ตำแหนงวิชาการ รองศาสตราจารย ระดับ 9 

   เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม  2488 ปจจุบันอายุ 64 ป    

   สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร กลุมการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร 

การทำงาน/รับราชการ 
 -  ปจจุบันดำรงตำแหนง รองศาสตราจารย ระดับ 9 

 -  ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง อาจารย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 

 -  ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535 

 -  ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง รองศาสตราจารย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2541  

 -  อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม     

                                                            

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตร 

 

 

ประกาศนียบัตร 

 

ประกาศนียบัตร 

พยาบาลและผดุงครรภ  

พยาบาลสาธารณสุข 

Public Health   

Occupational Health  

Nursing Teaching  

Community Health 

Nursing 

Management of HIV 

Infection  

AIDS Counseling 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2509 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2524 

The University of the Philippines 2527 

University of the Philippines  2527 

University of Alabama at   2532 

Birmingham, U.S.A 

 

CDC U.S Department of Health  2532 

and Human Services, U.S.A 

มหาวิทยาลัยมหิดล   2535 

 

ประวัติการศึกษา 
 

รองศาสตราจารยวิลาวัณย เสนารัตน  

สาขา สถาบัน ระดับการศึกษา ป พ.ศ.ที่สำเร็จ 
การศึกษา 
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คณบดี 

 วนัพธุที ่11 พฤศจกิายน 2552 รศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพิศ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมคณะผูบรหิาร 

คณาจารย และบุคลากรของคณะ ฯ เขามอบกระเชาดอกไมแสดง    

ความยินดีแก รศ.กรรณิการ พงษสนิท โอกาสที่ไดรับตำแหนงนายก 

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ (วาระพ.ศ. 2553-

2555 ) ณ ลานดอกปบ สนามดานหลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร  

 

นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือคนใหม 

เคารพศพคุณแมไน  ศรีสุพรรณ 

 รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม พรอมคณะผูบรหิารและอาจารยอาวุโสของคณะฯ  

รวมวางพวงหรดีเคารพศพ และเปนเจาภาพพธิบีำเพ็ญกุศลศพ คณุแมไน 

ศรีสุพรรณ มารดาของ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายก   

สภาการพยาบาล อดตีคณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

ณ ศาลาวัดปราสาททอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

เจรจาความรวมมือทางวิชาการ 

 รศ. ดร. ธนารักษ สุวรรณประพศิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมพรอมดวย รศ.นพ.อำนาจ อยูสขุ รองอธิการบดี 

ฝายพฒันาคณุภาพการศกึษาและกิจการพเิศษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

เดินทางไปเจรจาความรวมมือทางดานวิชาการรวมกับ Faculty of 

Nursing Science, University of Health Sciences ณ  

กรุงเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน

ระหวางวนัท่ี 8-10 พฤศจิกายน 2552 ในโอกาสน้ีไดเขาเย่ียมคารวะ 

Assoc.Prof. Dr. Som Ock KINGSADA, MD.PhD, 

President of the University of Health Sciences Dr. 

Chanheme SONGNAVONG, Dean of Faculty of 

Nursing Science และ Te Thammavong, MD, Director, 

National Blood Transfusion Centre  

ทคพย. สัญจร คร้ังที่ 7 / 2552 

 วันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2552  

รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดี     

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กลาวตอนรบัทีป่ระชุมคณบดแีละหวัหนาสถาบนั 

การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรของรัฐฯ      

(ทคพย.) สัญจร คร้ังที่ 7 / 2552 ณ หอง  

ประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร 1 คณะ     

พยาบาลศาสตร 
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ชีวิตสุขสันต...ในโลกสดใส 
 วันจันทรที่ 14 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการ 

สรางเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย   

เชียงใหม จัดพิธีเปดงานมหกรรมสรางเสริมสุขภาพ    

ประจำป 2552 “ชีวิตสุขสันต......ในโลกสดใส” (Happy 

Life in Wonderful World) โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ 

สวุรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม เปนประธาน ณ ลานดอกปบ สนามดานหลัง 

อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น  

เพื่อใหทุกคนรับรูและตระหนักถึงประโยชนของการ     

สรางเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังเปนการประชาสัมพันธ  

โครงการสรางเสริมสุขภาพของคณะพยาบาลศาสตรใหผู 

สนใจทั่วไปไดรับรู  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา  

คณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรสรางเสรมิสขุภาพตอไป 

ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมการนำเสนอโครงการ  

พัฒนาสุขภาพนักศึกษา การตรวจสุขภาพ การประกวด 

ทำอาหารเพ่ือสขุภาพ และการตรวจสมรรถภาพทางรางกาย

ใหแกคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน สำหรับในวัน  

อังคารท่ี 15 ธันวาคม 2552 คณาจารยและบุคลากรของ

คณะฯ เขารวมการตรวจสุขภาพ ประจำป 2552 โดยไดรบั

ความรวมมือจากบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ บริเวณหองโถงช้ัน 1 อาคาร 

NT คณะพยาบาลศาสตร 

HEALTH
องคกรสรา
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HY  FACULTY 
างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร 

ตลาดนัดวิชาการเพื่อการสรางเสริม 
สุขภาพผูสูงอายุ 

 วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 08.00 -  

12.00  น. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

จัดพิธีเปดงาน “ตลาดนัดวิชาการเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ” โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน 

ณ บริเวณลานช้ัน 1 อาคาเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร  

 งานดังกลาวไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขาย 

การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุรวมจัดงาน กิจกรรมภายใน

งาน ประกอบดวย บูธใหความรูเรื่องโรคหัวใจและหลอด  

เลือด โดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาล   

ผูสูงอายุของคณะพยาบาลศาสตร มช. บูธใหความรูดาน 

อาหารและการออกกำลังกาย โดย นักศึกษาปริญญาตรี  

ของคณะพยาบาลศาสตร มช. บริการประเมินโรคอวนและใหคำปรึกษา จากภาควิชาเวชศาสตร  

ครอบครัว คณะแพทยศาสตร มช. การทดสอบประสิทธิภาพของสมอง โดย ทีมจากภาควิชากาย

ภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย มช. การคัดกรองปญหาสุขภาพฟนดวยเครื่องมือพิเศษ โดย 

คลินิกสงเสริมและปองกันทันตสุขภาพ คณะทันตแพทยศาสตร มช. บูธใหความรูเรื่องอาสาสมัคร

ดูแลผูสูงอายุ โดย ทีมงานจากมูลนิธิพัฒนางานผูสูงอายุ นอกจากน้ียังมีการแจกตนไมเพื่อชวยลด

ภาวะโลกรอน จากศูนยเพาะชำกลาไม อ.แมออน จ.เชียงใหม  

 ตลาดนัดวิชาการเพื่อการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จัดขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อใหผูสูงอายุ

ที่เขารวมงานตระหนักถึงการปองกันและการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง และสามารถแลกเปล่ียน 

เรียนรูเกีย่วกับการสรางเสริมสุขภาพได ผูเขารวมงานประกอบดวยชมรมผูสงูอายุ คณะพยาบาลศาสตร  

มช. และผูสูงอายุทั่วไปเปนจำนวนมาก  



   วันจันทรท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 พยาบาลวิชาชีพและอาจารยพยาบาล ผูรับทุน

ขององคการอนามัยโลกจากประเทศพมา จำนวน 6 คน เดินทางมาเย่ียมชมคณะ ฯ 

และศึกษาดูงานดาน Accreditation System of Nursing and Midwifery 

Schools ระหวางวันท่ี 1-5 พฤศจิกายน 2552 โดยมี รศ.ดร.สุจิตรา เทียนสวัสด์ิ 

รองคณบดีฝายวิชาการ และผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ อัคคะเดชอนันต รองคณบดีฝายวิเทศ

สมัพนัธ รวมตอนรบั ณ หองรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร  

 

าลวิชาชีพแล

6 คน

ละอาจารยพ

เย่ียมชมคณ

nd Midw

า เทียนส

รับทุน

ณะ ฯ

ุ

วิเทศสัมพันธ NEWS 
ผูรับทุนขององคการอนามัยโลกจากประเทศพมาศึกษาดูงาน 

และเยี่ยมชมคณะ ฯ 
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ศึกษาดูงานและเจรจาความดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

     วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552 Dr. Eva Granath และ Dr. 

Kerstin Samarasinghe จาก Department of  Health 

Sciences ,Kristianstad University College ประเทศสวีเดน  

เดินทางมาศึกษาดูงานและเจรจาดานการแลกเปล่ียนนักศึกษารวมกับ 

ทางคณะฯ โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะ     

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมผูบริหาร รวมตอนรับ 

ณ หองประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 

เจรจาความรวมมือทางวิชาการกับคณะ ฯ 

     วันอั งคาร ท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 Professor Yang   

Yaofang  และคณะจาก Jiujiang University Medical Center 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เดินทางมาเย่ียมชมและเจรจาความ  

รวมมือทางวิชาการท่ีคณะฯ โดยมี รศ.ดร.สุจติรา เทียนสวสัด์ิ รองคณบดี

ฝายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร พรอมผูบริหาร รวมตอนรับ ณ   

หองประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร  

 

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะ ฯ 

     วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 Professor Dr.Richard  

M. Grimmes Department of Internal  Medicine จาก    

The University of Texas Health Science Center at 

Houston, USA เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะฯ โดยมี   

รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะ พยาบาลศาสตร และ  

ผศ.ดร.ฐิติณัฎฐ อัคคะเดชอนันต รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ      

คณะพยาบาลศาสตร ใหการตอนรับ ณ หองรับรองสำนักงานคณบดี  

อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 

     วันศกุรที ่20 พฤศจิกายน 2552 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม รวมกับสำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

(สพร.) และกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) จัดพิธีปด

และมอบวุฒิบัตรแกผูรับทุนนานาชาติในการฝกอบรมหลักสูตร 

Enhancing Community Capacity in Managing the 

Emerging Challenges of Population Ageing  โดยมี      

รศ.นพ.อำนาจ อยูสุข รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ 

กิจการพิเศษ มช. เปนประธาน และรศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กลาวรายงาน การอบรมดังกลาวจัดข้ึน  

ระหวางวันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2552 ณ หองทิพยวารี โรงแรม   

เชียงใหม แกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 

 

การฝกอบรมหลักสูตรนานาชาติ 



 

รูปแบบการนำเสนอผลงาน 

     1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

     2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

การลงทะเบียน 

ลงทะเบียนเขารวมประชุมในอัตราพิเศษไดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 

อัตราคาลงทะเบียนพิเศษนักศึกษา 1200 บาท และ ผูสนใจท่ัวไป 1800 บาท 
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นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีจาก Kristianstad 
University College เขาศึกษาดูงาน 

     วนัจนัทรที ่28 ธนัวาคม 2552 นกัศกึษาพยาบาลระดับปริญญาตรี

จาก Department of Health Sciences, Kristianstad 

University College ประเทศสวีเดน จำนวน 2 คน เขาเย่ียมคารวะ 

รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย  

เชียงใหม ในโอกาสท่ีเดินทางมาศึกษาดูงานท่ีคณะฯ ณ หองรับรอง  

สำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร ภายใตโครงการ    

แลกเปล่ียนนักศึกษา เปนระยะเวลา 13 สัปดาห โดยเร่ิมตั้งแตวันที่ 

28 ธันวาคม 2552  

 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 คณาจารย  

จากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม     

นำนักศึกษาพยาบาล ช้ันปที่  3 จาก School of 

Nursing, Edith Cowan University, Western 

Australia จำนวน 6 คน เขาศึกษาดงูานเก่ียวกบัหลักสูตร

และการเรียนการสอนและเยี่ยมชมหองฝกปฎิบัติการ  

พยาบาล และศูนยศึกษาเด็กเล็ก โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ 

สวุรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม เปนประธานตอนรับ ณ หองประชุม 407   

อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 

 

ศึกษาดูงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ผูเขารวมประชุมวิชาการจะไดหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องทางการพยาบาลที่ผานการรับรองจากสภาการพยาบาล (CNEU) 

สอบถามรายละเอียดไดที่  งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โทร. 0-5394-5033  โทรสาร 0-5394-5033 

Email: conf2010foncmu@gmail.com   Website: www.nurse.cmu.ac.th/conference2010 

                   วันที ่
1 พฤศจิกายน 2552 –  15  มีนาคม 2553 
31 มีนาคม 2553 
1 พฤศจิกายน 2552 – 31 มีนาคม 2553 
28 – 29 เมษายน 2553 
 

          กิจกรรม 
สง Abstract เสนอผลงาน 
ทราบผลการพิจารณา Abstract 
ลงทะเบียนเขารวมประชุมในอัตราพิเศษ 
เสนอผลงาน 
 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รวมกับ 

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย สาขาภาคเหนือ  

และ สมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ขอเชิญ พยาบาล นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูสนใจ  

รวมนำเสนอผลงานและเขารวมประชุมวิชาการ 
การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (Nursing in Changing Society) 

28 - 29 เมษายน  2553 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคำ จังหวัดเชียงใหม 
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 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 คุณสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ หัวหนา  

โครงการศูนยศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนรับ  

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานศูนยศึกษาเด็กเล็กนาอยู จากศูนยสรางเสริมสุขภาพ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม และ สำนักงานสาธารณสขุจังหวดัเชยีงใหม (สสจ.) 

ณ ศูนยศึกษาเด็กเล็ก อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร  

บานสีแสด บานสีแสด 

ประเมินมาตรฐานศูนยศึกษาเด็กเล็กนาอยูประเมินมาตรฐานศูนยศึกษาเด็กเล็กนาอยู 

 วันจันทร 16 พฤศจิกายน 2552 ศูนยบริการพยาบาล คณะ    

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธีเปดการอบรมการพยาบาล  

เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน รุนท่ี 

12 ) โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ  สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 

1 คณะพยาบาลศาสตร 

 

อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

 วันจันทรที่ 1 ธันวาคม 2552 ฝายการพยาบาล โรงพยาบาล 

มหาราชนครเชียงใหม รวมกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย     

เชียงใหม จัดการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนประสบการณ 

เกี่ยวกับโครงการฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม   

ของนกัศกึษาหลกัสตูรตางๆรวมทัง้โครงการรวมมอืระหวางฝายการพยาบาล

และคณะพยาบาลศาสตร คร้ังที่ 2/2552 โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ     

สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และคุณบุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหนาฝายการพยาบาลและรองผูอำนวย

การโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เปนประธาน ณ หองประชุมชั้น 

15 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน 

จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายสัตยปฏิญาณ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายสัตยปฏิญาณ 

 วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2552 รศ.ดร.ธนารักษ     

สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัย

เชียงใหม พรอมดวยคณะผูบริหารและบุคลากรของคณะฯ 

รวมพธิลีงนามถวายพระพรชัยมงคล จุดเทยีนชยัถวายพระพร 

และถวายสัตยปฏิญาณ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำป 2552 โดยมี   

ศ.ดร.พงษศักด์ิ  อังกสิทธ์ิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เปนประธาน ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 วันพธุท่ี 9 ธนัวาคม 2552 รศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพศิ 

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พรอมดวย

คณะผูบริหารและคณาจารยของคณะฯ ตอนรับคณะผูบริหารและ

คณาจารยจากคณะวิทยาการสุขภาพและการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ท่ีเขาศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน 

ณ หองประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

 วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551 ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ    

อาจารยประจำกลุมการพยาบาลกมุารเวชศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับมอบของเลนเด็กเพ่ือสมทบโครงการวัน 

แหงการเลน (Play Day) ของคณะฯ จากคณุเบญจภา เทวนิทรภกัต ิ

และ Mr. Scott Jones จากมูลนิธิ Give and Live ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา และ Mr. Robert Straghan จากกลุม Toyride 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ หอผูปวยกุมารเวชกรรม ตึกสุจิณโณ    

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  

 

มอบของเลนเด็กเพื่อสมทบโครงการวันแหงการเลน  
(Play Day) (Play Day) 

 วันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2552 รศ.ดร. ชมนาด พจนามาตร 
อาจารย ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
จังหวัดเชียงราย เขามอบเงินเพื่อการศึกษาแกคณะพยาบาลศาสตร 
จำนวน 50,000 บาท โดยมี รศ.ดร. ธนารักษ สุวรรณประพิศ   
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน 
รับมอบ ณ กลุมการพยาบาลสาธารณสุข อาคาร NT คณะ      
พยาบาลศาสตร 
 

  วันอังคารที่  29 ธันวาคม 2552 รศ.ดร. ธนารักษ      

สวุรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ของคณะฯ เขา  

รวมแสดงความยินดแีกคณะเทคนิคการแพทย เนือ่งในวันครบรอบ 

วันคลายวันสถาปนาประจำป 2553โดยมี รศ. นันทยา ชนะรัตน   

รองคณบดีฝายบริหาร คณะเทคนิคการแพทย มช. รับมอบ ณ  

หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน แสงอุดม อาคารเทคนิค 

การแพทย  

แสดงความยินดีแกคณะเทคนิคการแพทย มช.แสดงความยินดีแกคณะเทคนิคการแพทย มช. 

มอบเงินเพื่อการศึกษาแกคณะพยาบาลศาสตรมอบเงินเพื่อการศึกษาแกคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
เขาศึกษาดูงานที่คณะ ฯเขาศึกษาดูงานที่คณะ ฯ 

ศูนยศึกษาเด็กเล็กจัดงานปใหม 2553ศูนยศึกษาเด็กเล็กจัดงานปใหม 2553 

  วันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2552 ศูนยศึกษาเด็กเล็ก คณะ 

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพธิเีปดงานสังสรรปใหม

ประจำป 2553 โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดี  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน ณ    

บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร  
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Born to be a nurse   

 สโมสรนักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 

จัดพิธีเปดกิจกรรม “คายพยาบาลในฝน ‘52 (Born to  be a 

nurse) ระหวางวันท่ี 21 - 22 พฤศจิกายน 2552 โดยมี       

รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน ณ  คณะพยาบาลศาสตร   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม        

 วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับทราบ

ขอมูลเกี่ยวกับการเรียน การใชชีวิต และการทำกิจกรรมเสริมหลัก

สูตรของนักศึกษาพยาบาล เพ่ือนำไปประกอบใชในการตัดสินใจ   

เลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้เพื่อใหไดรับทราบ   

ขอมูลเก่ียวกับลักษณะงานและบทบาทของพยาบาลในการดูแล   

ผูปวยบนหอผูปวย รวมท้ังเพ่ือใหนักเรียนท่ีเขารวมไดทำความรูจัก 

และมคีวามสมัพันธอนัดกีบัเพือ่นตางสถาบนัและนกัศกึษาพยาบาล 

รุนพี่     

 นอกจากน้ียังเพื่อเปนการเชิดชูวิชาชีพพยาบาลใหเปนที่  

ประจักษแกสังคมและประชาสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร      

มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหสังคมรูจักยิ่งขึ้น        

 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมดังกลาวผานการคัดเลือกจาก 

คณะกรรมการซ่ึงเปนนักเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง   

ที่กำลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 สายวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร จำนวน 35 คน   

 กิจกรรมประกอบดวยการแนะนำประวัติความเปนมาของ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การเลาประสบการณ

และชีวิตความเปนอยู โดยตัวแทนนักศึกษาแตละชั้นป การเขา   

เยี่ยมชมสถานที่ฝกปฏิบัติการบนหอผูปวยของโรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม การนำเย่ียมชมอาคารเรียน หอพัก และพิพิธภัณฑ

ของคณะ ฯ นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมกลุม อาทิ การแสดงความรูสกึ 

เกีย่วกบัการเยีย่มชมหอผูปวย ฐานการฝกปฏบิตักิารพยาบาลเบือ้งตน 

รวมท้ังกิจกรรมนันทนาการบนเวทีจากสโมสรนักศึกษาของคณะ 

พยาบาลศาสตรและผูเขารวมกิจกรรม  

 

คายพยาบาลในฝน’ 52 
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 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ    

อัครราชกุมารี ทรงเปนประธานเปดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม คร้ังที่ 5 “วิถีวิจัย : ทศวรรษท่ี 5 สูความเปนเลิศ”   

และทรงบรรยายพิเศษ “ความสำคัญของงานวิจัยตอการพัฒนา

ประเทศ” ในโอกาสนี้ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย     

เชียงใหม นำโดย รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดี   

พรอมดวย คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะ ฯ 

เขารวมงาน ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเชียงใหม จงัหวดัเชยีงใหม 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26  พฤศจิกายน  2552   

 

 

วิถีวิจัย : ทศวรรษท่ี 5 สูความเปนเลิศ 

 ศูนยความรูเชิงประจักษทางการพยาบาลและผดุงครรภแหงประเทศไทย 

(TCEBNM) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จัดการเสวนาเรื่อง    

การพัฒนา Evidence-based guidelines” ไดรับความสนใจจากคณาจารย  

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เขารวมเปนจำนวนมาก ณ หองประชุม

ปราณีต สวัสดิรักษา อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร วันอังคารท่ี 22 ธันวาคม 

2552     

 

 

การพัฒนา Evidence-based guidelines 

 ผศ.ดร.นงคคราญ วิเศษกุล อาจารยประจำกลุมการพยาบาลพ้ืนฐาน        

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการประกาศเกียรติคุณจากสภา    

การ พยาบาล รางวัลผลงานวิจัยดีมาก ประเภทดุษฎีนิพนธ จากการประกวดผลงาน   

วจิยัทางการพยาบาลแหงชาติ คร้ังที ่4 วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาโปรแกรมอินเทอรเนต็   

เพื่อสงเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในเด็กวัยรุนไทยตอนตน” (Development of 

an Internet-based Program to Promote Healthy Eating Behavior 

Among Thai Early Adolescent) วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ท่ีผานมา        

ณ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อำเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี  

ขาววิจัย ขาววิจัย ขาววิจัย 

ขอแสดงความยินดี แก... ผศ.ดร.นงคคราญ  วิเศษกุล   
รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก  ประเภทดุษฎีนิพนธ  จากสภาการพยาบาล 

“ 
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 เน่ืองในวาะดถิขีึน้ปใหม พทุธศกัราช 2553 รศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  
พรอมดวยคณะผูบรหิาร คณาจารยและเจาหนาทีข่องคณะ ฯ เขามอบกระเชาของขวญัเพือ่คารวะขอพรปใหม 2553 แดอาจารย - บคุลากร 
อาวุโสของคณะ ฯ และผูมีอุปการะคุณตอคณะ ฯ 
 

รศ.นพ.อำนาจ อยูสุข รองอธิการบดี 
ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ 

กิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และประธานคณะกรรมการอำนวยการ 

ประจำคณะ ฯ  

รศ.เปรียบ  กูรมะโรหิต ( ปณยวณิช )  

อดีตคณบดีและอาจารยอาวุโส 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Happy New YearHappy New Year
สวัสดีปใหม พุทธศักราช 2553 

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ   ศรีสุกรี   

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศ.ดร.พงษศักดิ์   อังกสิทธิ์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ดร.ภาณุพงศ  ศักดาทร 

คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ ฯ 

รศ.รัตนา   ทองสวัสดิ์  

อดีตอาจารยอาวุโสคณะพยาบาลศาสตร   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.วิลาวัณย   เสนารัตน 

อดีตคณบดีและอาจารยอาวุโส 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
โดยมี คุณบุญเฉลา สุริยวรรณ  

หัวหนาฝายการพยาบาล และ รองผูอำนวยการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  รับมอบ 

ผศ.ปฏิพร  บุญกลา  
อดีตอาจารยอาวุโสคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 

นายกสภาการพยาบาล 

อดีตณบดีและอาจารยอาวุโส 

คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นพ.วัฒนา กาญจนกามล  
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล 
อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.นพ.นิเวศน   นันทจิต 
คณบดีคณะแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

และ คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ ฯ 
 



ศิษย  เก  าส ัมพ ันธ 

15ขาวสารคณะพยาบาลศาสตรปที่ 23 ฉบับท่ี 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552

 เดินทางมาถึง  

ชวงปลายปแลวนะคะ  

คอลัมนศิษยเกาสัมพันธ

ฉบับนี้จึงถือไดว า เปน  

ฉบั บส งท า ยป  2 5 5 2    

ขอเริ่มตนดวยการเก็บ 

ภ าพบร รย าก าศก า ร    

ประชุมวิชาการประจำป 

พ.ศ. 2552 จัดโดยสมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย  

เชียงใหม รวมกับ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

เรือ่งบทบาททาทายของพยาบาลยุคใหม ในวนัศกุรที ่27 พฤศจิกายน 

2552 ทีผ่านมา พธิเีปดไดรบัเกยีรตจิาก รศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพศิ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน 

ณ หองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร   

 การประชุมจัดข้ึนเพ่ือใหศษิยเกาตลอดจนผูทีส่นใจทุกทาน 

ไดมีความรูในแนวคิดใหมๆ ในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และให

การบริการอยางมีคุณภาพ เกิดแนวคิดในการประยุกตใชความรูที่ 

ไดจากการประชุม พัฒนางานบริการพยาบาลใหมีคุณภาพ รวมทั้ง

สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณจากแนวทางพฒันาคณุภาพ 

ชีวิตพยาบาลและพัฒนาการบริการตางๆ และกอเกิดความผูกพัน 

และจิตสำนึกที่ดีตอองคกรและวิชาชีพตอไป 

 การประชุมเร่ิมตนจากการแถลงผลการดำเนินงานของ   

สมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย     

คุณ พิมพผกา สุริยงศ นายกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอจากน้ันเปนการบรรยายในหลายหัวขอท่ี

นาสนใจ ไดแก “แนวโนมการพยาบาลไทยในยุคการเปล่ียนแปลง”  

โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล     

กลยุทธการสรางคุณภาพงานบริการพยาบาล” โดย ศ. ดร. วิภาดา 

คณุาวกิตกิลุ อดตีคณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  

พยาบาลยุคใหมหัวใจเปยมสุข” โดย พล.อ.ต. บุญเลิศ จุลเกียรติ 

อดตีผูอำนวยการ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช และ “พยาบาลในฝน” 

โดย คุณ พัลลภ บัวพลอย ผูชำนาญการสายการตลาด ผูชวย   

ผูอำนวยการบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต มหาชน    

 

 ขาวตอไปตองขอรวมแสดงความยินดีกับ นางสาวไสวพร  

หอธรรมคุณ นักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 3 ท่ีควารางวัลชนะเลิศใน  

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ 50 ปการศึกษาพยาบาล  

มช. ท่ีจะเราชาวพยาบาล มช. จะไดรวมเฉลิมฉลองกันอยางย่ิงใหญ 

ในปหนา (พ.ศ.2553) ตลอดทัง้ป ตองขอชืน่ชมในความคดิสรางสรรค

และความตั้งใจของผูไดรับรางวัลดวยนะคะ 

 ทายสุดนีท้านยังคงสามารถแบงปนนำ้ใจโดยการใหทุนทรัพย  

เพื่อนองๆ นักศึกษา เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกสถาบันได

ในหลายวาระ หลายโอกาส และหลายวิธีไดอยางงายๆ  เชน ใน  

โอกาสท่ีไดกลับมาเย่ียมเยียนคณะ คารวะอาจารย พบปะเพ่ือนเกา

เพือ่รำลึกถงึความหลัง หรือในวันดีๆ  ของชีวติ นอกจากการแบงปน

น้ำใจดวยตนเองแลว ทานยังสามารถแบงปนน้ำใจดวยการโอนเงิน

เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

สาขาคณะแพทยศาสตร เชียงใหม ช่ือบัญชี “มูลนธิพิยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม” หมายเลขบัญชี “566-1-13128-6”    

 และตองขอขอบคุณความอนุเคราะหขอมูลขาวสารของ   

ศิษยเกาจากแหลงตาง ๆ ทั้งนี้หากมีศิษยเกาทานใดที่ตองการ     

เสนอแนะ ติชม หรือมีขาวฝากประชาสัมพันธในขาวสารคณะ ฯ  

สามารถติดตอเพื่อแจงขาวไดที่ อ.ดร. นาดา ลัคนหทัย โทร (053) 

949051 หรอื คณุสพุจน เชีย่วชาญ โทร (053) 945045 แลวพบกนั

กับฉบับใหมในปหนาปเสือ พุทธศักราช 2553 นะคะ Happy 

new year สุขสนัตปใหมจากใจ ทีมงานขาวสารคณะพยาบาลศาสตร 

มช.                 

 

“

“

โลโกที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ   



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

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Sport Day Sport Day 

 วนัเสารที ่26 ธนัวาคม 2552  รศ.ดร.ธนารกัษ 

สวุรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 

ของคณะ ฯ รวมการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย

เชียงใหม ประจำป 2552 (Sport Day) จัดโดย    

สภาพนกังานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ณ สนามกฬีากลาง 

ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแขงขันกีฬาบุคลากร      

มหาวิทยาลัยเชยีงใหมจดัขึน้เปนประจำทกุป เพ่ือสงเสริม 

และสนับสนุนใหคณาจารย ขาราชการและเจาหนาท่ี  

ไดมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีความสามัคคีใน     

หมูคณะฯ รวมท้ังเปนการเช่ือมสัมพันธไมตรีกับ     

บุคลากรในหนวยงานอื่น ๆ ดวย 

 ในปนี้ทางคณะ ฯ ได รับรางวัลชนะเลิศ    

ประเภทกองเชียรและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    

ประเภทเชียรลีดเดอร  


