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สารจาก... 

คณบดี   คณบดี   คณบดี   

คานิยมของคณะพยาบาลศาสตร  

คือ…การมุงสูความเปนเลิศโดยการทำงานเปนทีมและการมีสวนรวมในองคกร 

 ป 2555  คณะพยาบาลศาสตรจะเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนำในระดับสากล  มีการผลิตบัณฑิต     

การวิจัยที่มีคุณภาพ พ่ึงพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิสัยทัศน.   

 เดือนกันยายน คณะฯ ไดมีการดำเนินการตางๆ มากมาย ตามพันธกิจของคณะฯ และเน่ืองจากเปนเดือน   

สุดทายของปงบประมาณ ทำใหทุกหนวยงานของคณะฯ เรงรีบดำเนินการตางๆ ตามแผนท่ีวางไว รวมท้ังไดมีการ    

ประเมินผลการดำเนินการตางๆ ในรอบปที่ผานมา และทบทวนแผนท่ีทำไวกอนเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 

 นอกเหนอืจากการดำเนินการตางๆ ในดานการเรยีนการสอนและการวจิยัแลว ในเดอืนกนัยายน ไดมกีารจดังาน 

วนัมหดิลระหวาง 6 คณะ สายวิทยาศาสตรสขุภาพ และคณะฯ ไดเสนอชือ่ศษิยเกาดเีดน สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 

(พยาบาลศาสตร) แกรองศาสตราจารยดรณุ ีชุณหะวตั อาจารยพยาบาลประจำภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร   

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามของพวกเราทุกคนชาวคณะพยาบาลศาสตร ขอแสดงความยินดี   

อยางยิ่งในรางวัลที่ทานไดรับ 

 นอกจากนั้น คณะฯ ไดจัดงานขอบคุณและแสดงความยินดีแกผูเกษียณอายุราชการและ ผูเกษียณอายุราชการ  

กอนกำหนด โดยในปนี้คณะฯ มีคณาจารย บุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการและผูเกษียณอายุราชการกอนกำหนด     

รวมจำนวน 5 คน ไดแก รองศาสตราจารยเทียมศร ทองสวัสดิ์ รองศาสตราจารยลาวัลย สมบูรณ  รองศาสตราจารย

อุดมรัตน สงวนศิริธรรม  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน และนายสมเจตน ไตรวุฒิวัฒนา ในนาม  

ของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนของคณะพยาบาลศาสตร ขอขอบพระคุณผูเกษียณอายุราชการทุกทานที่ 

ไดปฏิบัติงานท่ีคณะฯ อยางเต็มความรู ความสามารถ เสียสละ อุทิศตนในการทำงาน และมีสวนสำคัญในการพัฒนา 

งานดานตางๆ ของคณะฯ ขอใหทุกทานประสบแตความสุข มีสุขภาพท่ีดีตลอดไป 
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21 ตุลาคม 2552

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  หรือ สมเด็จยา ของพสกนิกรชาวไทย     

พระองคทานทรงสำเร็จการศกึษาวชิาการพยาบาล ดวยพระอปุนสิยัทรงมีพระเมตตา เอือ้อาทร 

อยูเปนนิจ ทรงสุภาพออนโยน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ 

พระบรมราชชนก ดานการแพทย การพยาบาล และการสาธารณสุข มาโดยตลอด จึงโปรดเกลา  

ใหแพทยและพยาบาลที่ตามเสด็จ ตรวจรักษาชาวบาน และตำรวจตระเวนชายแดนทุกคร้ังที่ 

เสด็จเย่ียมประชาชนในทองที่หางไกล ทรงจัดตั้ง หนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี หรือชื่อยอวา “พอ.สว.” ขึ้นเพื่อปฏิบัติงานรวมกับตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อ 

ดแูลรกัษาประชาชนในหมูบานหางไกล นอกจากนีย้งัพระราชทานทนุการศกึษาสงเสรมินกัศกึษา  

พยาบาลใหไดรบัการศึกษาตอไปดวย ตลอดพระชนมชีพของพระองคทรงปฏิบติัพระราชภารกจิ

ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปยมลนดวยพระเมตตา และ  

ดวยพระวริิยะอตุสาหะ นำสริสิขุแกปวงชนทกุกาวพระบาททีเ่สดจ็ไปถงึ สมควรเปนแบบอยาง 

แกผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ใหตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแหงตนวาเปนงานบริการ

สุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณคาแกสังคม 

 21 ตุลาคม ของทุกป สภาการพยาบาล รวมกับสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

ในฐานะตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภในประเทศไทยทุกคน 

จะพรอมใจกันจดังานวันพยาบาลแหงชาติขึน้ เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน-  

ทราบรมราชชนนี การจัดงานวันพยาบาลแหงชาติในแตละปไดจัดทำกิจกรรมตางๆ ประกอบ

ดวย การจัดเดินเทิดพระเกียรติ การใหบริการตรวจสุขภาพ และใหคำปรึกษาดานสุขภาพแก

ประชาชน การประชุมวิชาการ และพิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ 

ผดุงครรภ ใหไดรับรางวัลพยาบาลดีเดนในสาขาตางๆ และไดจัดงานประกาศเกียรติคุณและ

มอบรางวัลพยาบาลดีเดน อีกดวย  

 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 ที่ผานมา รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษา รวมพิธี   

ถวายบังคมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันพยาบาลแหงชาติ”  โดยมี  

รศ.นพ.ชยัรัตน คุณาวกิตกิลุ รองผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  เปนประธาน 

ณ บริเวณลานช้ันลาง อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม พรอมกันน้ีไดรวม

ประชุมวิชาการประจำป 2552  เน่ืองใน “วันพยาบาลแหงชาติ” ซ่ึงไดรบัเกียรติจากคุณสุเนตรา  

นมิานันท นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ณ หองประชุมชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ระยะทาง  จักเปนเคร่ือง พิสูจนมา  
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  สุพจน    เช่ียวชาญ   :   ประพันธ 

งานมุทิตาจิตแกผูครบเกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 งานมุทิตาจิตแกผูครบเกษียณอายุราชการ ประจำป 2552 
และผูเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกำหนด   และผูเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกำหนด   
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 วนัจนัทรท่ี 28 กันยายน คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัย 

เชียงใหม จัดงานมุทิตาจิตแกผูครบเกษียณอายุราชการ ประจำป 

2552 และผู เขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกำหนด คณะ     

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เวลา 13.00 – 16.30 น. 

โดยม ีรศ.ดร. ธนารกัษ สวุรรณประพศิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนประธาน ณ หองประชมุชัน้ 5 อาคาร 4 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

 งานดังกลาวจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดง   

มทุติาคารวะตอผูครบเกษยีณอายรุาชการ และผูทีเ่ขารวมโครงการ 

เกษียณอายุกอนกำหนด (1 ตุลาคม 2552) ที่ไดทำคุณประโยชน

แกคณะพยาบาลศาสตร  นอกจากน้ีเพื่อเปนการพบปะสังสรรค  

ระหวางผูครบเกษียณอายุราชการ ผูทีเ่ขารวมโครงการเกษียณอายุ 

กอนกำหนด (1 ตุลาคม 2552) รวมกับคณาจารย เจาหนาทีอ่าวโุส

ที่เกษียณอายุราชการแลว ตลอดจน ผูบริหารคณะฯ คณาจารย  

เจาหนาที่นักศึกษาและศิษยเกา   และเพื่อเปนการใหกำลังใจแก

ผูครบเกษียณอายุราชการ และผูที่เขารวมโครงการเกษียณอายุ  

กอนกำหนด (1 ตุลาคม 2552) ในการดำเนินชวีติภายหลังเกษียณ

อายุราชการ  

 ในปนี ้คณะฯ มีผูครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 คน 

ไดแก รองศาสตราจารย อุดมรตัน สงวนศริธิรรม รองศาสตราจารย 

เทียมศร ทองสวัสด์ิ รองศาสตราจารยลาวัลย สมบูรณ และ    

คุณสมเจตน ไตรวุฒิวัฒนา สำหรับผูเขารวมโครงการเกษียณอายุ   

กอนกำหนดจำนวน 1 คน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาต 

รังคกูลนุวัฒน 

 

คารวะ
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คร้ันถึง  วันเวลา  ฟาก็เปล่ียน  

กาลเกษียณ เวียนมา  นาใจหาย  

ตองอำลา  จากกัน  แสนอาลัย  

แตสายใย  ความผูกพัน ยังม่ันคง  

 

คุณความดี  ประจักษ  เปนหลักฐาน  

เพียรทำงาน อยางซ่ือสัตย มิไหลหลง  

รวมพัฒนา  วางฐานคณะ ฯ ใหยืนยง  

เกียรติดำรง กองปรากฏ มิเคยวาย  

 



     วันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2552 รศ.ดร.ธนารักษ  สุวรรณประพิศ   

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมดวยคณะผูบรหิาร 

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ รวมกิจกรรมวิ่งมหากุศล      

มหิดล’52 เน่ืองในวันมหิดล ประจำป 2552 โดยมีนายอมรพันธ นิมานันท     

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน เพื่อนอมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผูทรงวางรากฐานการแพทย และสาธารณสุขของ   

ประเทศไทย ณ บริเวณดานหนาอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย     

เชียงใหม 

 

     วนัพฤุหสับดทีี ่24 กนัยายน 2552 รศ.ดร.ธนารกัษ 

สุ วรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมดวยคณะผูบริหาร    

คณาจารย และนักศกึษา ของคณะฯ รวมพิธวีางพวงมาลา

ถวายบงัคมพระราชานสุาวรยี สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองในวันมหิดล  

ประจำป  2552 ณ บริ เวณลานพระราชานุสาวรีย        

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

 

 วันพฤหสับดทีี ่24 กนัยายน 2552 คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดัพิธแีสดงความยนิดแีด รศ.ดรณุ ีชณุหะวตั   

รับรางวัลศิษยเกาดีเดนสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องในวันมหิดล ประจำป 2552    

โดยม ีรศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพศิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนประธาน ณ หองประชมุสมจติต ภาตกิร  

อาคาร 1  คณะพยาบาลศาสตร 

 

วิ่งมหากุศล มหิดล’ 52 

   พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม    

พระราชานุสาวรีย พระบรมราชชนก  

พิธีแสดงความยินดีแด รศ.ดรุณี  ชุณหะวัต 
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ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม 

    วันมหิดล    วันมหิดล ประจำป 2552 ประจำป 2552 

ประมวลภาพกิจกรรม 

    วันมหิดล ประจำป 2552 



   พ.ศ. 2510-2511 ตำแหนงพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

   พ.ศ. 2512-2516 ตำแหนงพยาบาล สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตร 

   โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  

   พ.ศ. 2517-2520 ตำแหนงอาจารย ระดับ 6 สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร   

   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  

   พ.ศ. 2521-2525 ตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร   

   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  

   พ.ศ. 2525-ปจจุบัน ตำแหนงรองศาสตราจารย ระดับ  9 สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร   

   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผลงานดีเดน 

   1. จัดต้ังชมรมผูไรกลองเสียงรามาธิบดี ต้ังแตป พ. ศ 2533 –ปจจุบัน โดยชมรมไดจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

ผูไรกลองเสียง  ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีอยางตอเน่ือง ปจจุบันมีสมาชิกจำนวนมากกวา 200 คน และ 

นับวาเปนกลุมสนับสนุนทางสังคมท่ีใหประโยชนในการดูแลผูปวยไรกลองเสียงอยางสูง 

   2. จัดต้ังชมรมชีวิตใหมไรควันบุหร่ีรามาธิบดี ขึ้นในป 2548 เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีเลิก 

สูบบุหร่ี และดูแลใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี  

   3. จัดต้ังศูนยสงเสริมมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี ข้ึนในป พ.ศ. 2549 เพ่ือสนับสนุนการจัดกลุมชวยเหลือตนเองสำหรับ

ผูปวยเร้ือรังในโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมกับการพัฒนาสมาชิกกลุม/ผูปวยอาสาสมัครใหทำงานรวมกับเจาหนาที่ในการ 

ใหบริการผูปวยโรคเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4. เปนประธานโครงการ เตรียมทายาทพยาบาลเพ่ือสงเสริมการเลิกสูบบุหรี่ โดยจัดกิจกรรมใหนักศึกษาอาสาสมัคร 

ไดเรียนรูเรื่องพิษภัยของบุหร่ี กฎหมายเกี่ยวกับยาสูบ วิธีชวยเหลือในการเลิกบุหรี่ และการประเมินผล และใหนักศึกษา

อาสาสมัครดังกลาวชวยญาติใกลชิดในการเลิกบุหร่ี 

   5. ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพยาบาลผูปวยท่ีมีปญหาความรุนแรงใน     

ครอบครัว คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) 

   6. รวมโครงการวจัิยเรือ่ง  ความรนุแรงในครอบครวั การสรางความเขมแขง็ระดบัครอบครวัและชมุชน โดยใชรูปแบบ  

ชุมชนนารีรักษ  ณ  ชุมชนในตำบลราษฎรนิยม  อำเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาอาสาสมัครในชุมชน

ใหเปนผูไกลเกลี่ย เรื่องความรุนแรงในครอบครัวและหาแหลงชวยเหลือแกผูกระทำและผูถูกกระทำอยางเหมาะสม 

 

 วนัพฤหสับดีที ่24 กนัยายน 2552 รศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพศิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม มอบโลเกียรติคุณแด รศ.ดรุณี ชุณหะวัต ศิษยเกาดีเดนสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องในวันมหิดล ประจำป 2552 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร        

คำประกาศเกียรติคุณ 

 รองศาสตราจารยดรุณี ชุณหะวัต อาจารยประจำภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล  

รามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหิดล เปนบคุคลท่ีมคีวามรู ความสามารถทัง้ทางดานวชิาการ การวจัิย และการบรหิาร ปฏบัิตงิาน

ในบทบาทอาจารยพยาบาลดวยความมุงมั่น มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานเปนอยางสูง ทั้งยังเปนแบบอยางที่ดี  

สำหรับนักศึกษาและผูรวมงานอยางสมำ่เสมอ นอกจากนี้ยังเปนผูที่อุทิศตนในการบริการดานวิชาการมาโดยตลอด มี 

ความรับผิดชอบตอสังคมอยางสูง โดยมุงเนนการทำงานเปนทีมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยไรกลองเสียง   

พัฒนาผูปวยอาสาสมัครใหสามารถรวมดูแลผูปวยโรคเรื้อรังไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีสวนรวมในการรณรงคงด 

สูบบุหรี่และตอตานความรุนแรงในครอบครัวอยางตอเนื่อง จากความวิริยะ อุตสาหะในการทำงานทำใหเปนที่ยอมรับ  

จนไดรับรางวัลจากหลายองคกร ทั้งรางวัลอาจารยดีเดน และรางวัลที่ปฏิบัติรวมกับทีมงาน นับไดวา รองศาสตราจารย

ดรณีุ ชณุหะวตั เปนบคุคลทีส่มควรไดรับการยกยองใหไดรบัรางวลัศษิยเกาดเีดน สาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ (พยาบาลศาสตร)    

เนื่องในวันมหิดล ประจำป 2552 เพื่อเปนเกียรติประวัติ สืบไป 

รองศาสตราจารยดรุณี  (นาคเสวตร)  ชุณหะวัต  อายุ 64 ป รหัสประจำตัวนักศึกษา 042507010 

ประวัติการศึกษา 
   1. อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย รุนที่ 4 พ.ศ. 2510 จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   2. ประกาศนียบัตรผดุงครรภ พ.ศ. 2510 จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

   3. วิทยาศาสตรบณัฑติ (สขุศึกษา) เกยีรตนิิยม พ.ศ. 2515 จากคณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล   

   4. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) พ.ศ. 2518  

      จากคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ตำแหนงปจจุบัน   รองศาสตราจารย ระดับ 9 ประจำภาควิชาพยาบาลศาสตร      

  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   

ประวัติการทำงาน  

ศิษยเกาดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

เนื่องใน  “วันมหิดล” ประจำป 2552 
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ศิษยเกาดีเดน... ศิษยเกาดีเดน...  
    สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ศิษยเกาดีเดน...  
  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 



 วนัศกุรที ่4 กนัยายน 2552 โครงการศนูยสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายุ คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองขอเส่ือมและอักเสบ จากทีมผูเชี่ยวชาญ  

พรอมจัดการบรรยายพิเศษ เร่ือง “สมนุไพรกับการรักษาโรคขออกัเสบ” โดย รศ.นพ.ดร.ศุภนิมติร 

ทีฆชุณหเสถียร รองหัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ณ หองโถง ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร 

 

บานสีแสด บานสีแสด 
FACUL TY  OF  NURS ING FACU L TY  OF  NURS ING 
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  กิจกรรมตรวจคัดกรองขอเสื่อมและอักเสบ  กิจกรรมตรวจคัดกรองขอเสื่อมและอักเสบ 

  วันศุกรที ่11 กันยายน 2552 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย  

เชียงใหม ตอนรับ อาจารยกัลยา สุคำวัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร   

วิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงรายและคณะฯ ในโอกาสเขาศึกษาดูงาน 

และรับฟงขอเสนอแนะในกระบวนการดานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

( ภายใน ) ของคณะฯ โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ  สุวรรณประพิศ คณบดี

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานตอนรับ ณ   

หองประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 

ศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน)ศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) 

 วันพุธที่ 16 กันยายน 2552 ศูนยความรูเชิงประจักษทางการ  

พยาบาลและผดุงครรภแหงประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม จัดการเสวนาพิเศษ เรื่อง “การใช AGREE ในการประเมิน 

CPG” ซ่ึงมีคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ สนใจ

เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมปราณีต สวัสดิรักษา อาคาร 1        

คณะพยาบาลศาสตร 

การใช AGREE ในการประเมิน CPGการใช AGREE ในการประเมิน CPG 

  วันจันทรที่ 5 ตุลาคม 2552 ศูนยบริการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดัพธิเีปดการอบรมเฉพาะ 
ทาง “สาขาการควบคุมโรคติดเช้ือและการพยาบาลผูปวยโรคติดเช้ือ”  
โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน การอบรมจัดขึ้นระหวางวันท่ี 
5 ตลุาคม 2552 – 24 มกราคม 2553 ณ หองประชมุ 407 อาคาร 4 

คณะพยาบาลศาสตร 

การอบรมเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อ ฯการอบรมเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อ ฯ 
 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 คณะพยาบาลศาสตร    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอนรบัคณาจารยจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ในโอกาสเขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน โดยมี ผศ.ดร.กนกพร 

สคุำวงั รองคณบดีฝายแผนและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 

เปนประธานตอนรับ ณ หองประชุมยุทธศาสตร อาคาร 4       

คณะพยาบาลศาสตร 

 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร ม.แมฟาหลวง ศึกษาดูงานท่ีคณะฯ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร ม.แมฟาหลวง ศึกษาดูงานที่คณะฯ 

ปที่ 23 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2552



9ขาวสารคณะพยาบาลศาสตร

 วันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2552 ผศ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน   

ผูชวยคณบดีฝายประกันคณุภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ ผูแทน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขามอบกระเชา 

ดอกไม รวมแสดงความยินดีแกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เนือ่งในโอกาสวนัคลายวนัสถาปนาครบรอบ 

31 ป โดยม ีรศ.นพ.สุวัฒน จริยาเลศิศกัดิ ์ผูอำนวยการสถาบันวิจยั 

วิทยาศาสตรสุขภาพ มช. รับมอบ ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มช. 

 รวมยินดีครบรอบ 31 ป  รวมยินดีครบรอบ 31 ป 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มช. 

 วนัพฤหสับดทีี ่22 ตลุาคม 2552 รศ.ดร.สุจติรา เทียนสวสัด์ิ  

รองคณบดีฝายวิชาการ ผูแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร       

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมผูบรหิารคณะฯ  รวมลงนามถวายพระพร 

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ใหทรงหายพระอาการประชวร   

โดยมี ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

เปนประธาน ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ลงนามถวายพระพรแดในหลวงใหทรงหายพระอาการประชวร  

ปที่ 23 ฉบับท่ี 5 กันยายน - ตุลาคม 2552

  วันองัคารท่ี 13 ตุลาคม 2552 รศ.ดร.เรมวล นันทศภุวฒัน 
ประธานองคกรสรางเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม เปนประธานเปดเวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่  
เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแผนงานเครือขายพยาบาลศาสตรเพ่ือ
การสรางเสรมิสขุภาพ (พย.สสส.) ซ่ึงมเีจาของโครงการวจัิย พรอม 
ดวย คณจารยและบุคลากรคณะฯ เขารวมรับฟง ณ หองประชุม 
ปราณีต สวัสดิรักษา อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

     วนัจันทรที ่26 ตลุาคม 2552 คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการบรรยายพิเศษ เร่ือง  

สมาธิ เข็มทิศแหงปญญาและการแกกรรม” โดยมี 

คุณพีระวัฒน อริยทรัพยกมล หรือ “ชุปเปอรริชช่ี” 

เปนวทิยากร ณ หองประชุมวิจติร ศรีสพุรรณ อาคาร 

2 คณะพยาบาลศาสตร 

สมาธิ เข็มทิศแหงปญญา และการแกกรรม สมาธิ เข็มทิศแหงปญญา และการแกกรรม  

     ครบรอบ 50 ป คณะแพทยศาสตร มช.     ครบรอบ 50 ป คณะแพทยศาสตร มช. 

 วันพุธที่  28 ตุลาคม 2552 รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดี         

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขามอบกระเชาดอกไม รวมแสดงความ   

ยินดีแกคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนา 

ครบรอบ 50 ป โดยม ีรศ.นพ.นเิวศน นนัทจติ คณบดคีณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัย  

เชียงใหม รบัมอบ ณ หองประชมุชัน้ 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชยีงใหม 

 

 เวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย (พย.สสส.) เวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย (พย.สสส.) 

“



คณบดี 

      รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับ 

เชิญจาก Faculty of Health Sciences Yamaguchi University ประเทศญ่ีปุน เขารวม  

การประชุม Forum of the Asia-Pacific Alliance for Health Leaders, Developing 

Health Leaders for the Future ระหวางวันท่ี 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2552 ในโอกาส  

เดียวกันนี้ทางคณะฯ ไดนำนักศึกษาชั้นปที่ 4 จำนวน 5 คน เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหวางคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ประจำป 2552 ณ Faculty of Health 

Sciences Yamaguchi University ประเทศญ่ีปุน เพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดรีะหวางนกัศึกษา

ของคณะฯ และนักศึกษาตางสถาบัน  รวมท้ังแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประสบการณดานการศึกษา  

พยาบาล และระบบบริการสุขภาพอันจะเปนประโยชนตอการศึกษา การทำงาน และความรวมมือใน

วิชาการพยาบาลตอไปในอนาคต 

Forum of the Asia-Pacific Alliance for Health Leaders 
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  ศึกษาดูงานและเจรจาดานความรวมมือ 
ทางวิชาการ 

    รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะ     

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม พรอมดวยกรรมการ 

บริหารประจำคณะฯ และหัวหนางาน เขาศึกษาดูงาน   

ดานการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร และ 

หองปฏิบัติการทางการพยาบาล รวมท้ังเจรจาหารือดาน 

ความรวมมือทางวิชาการ ณ College of Nursing, 

Yonsei University และCollege of Nursing 

Seoul Natioanl University  ประเทศเกาหลีใต    

ระหวางวันที่ 12 - 16 กันยายน 2552 

พิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2552  

     วันเสารที่ 31 ตุลาคม 2552 รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะ 

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย และ     

บุคลากรของคณะฯ รวมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป 2552 โดยมี 

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม    

เปนประธาน ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 


     



  เยี่ยมคารวะคณบดี 

     วันองัคารท่ี 13 ตุลาคม 2552 อาจารยพยาบาล และ พยาบาลวิชาชีพ ผูรบัทุนขององคการ  

อนามยัโลกจากประเทศพมา จำนวน 4 คน เขาเยีย่มคาราวะ รศ.ดร.ธนารกัษ สวุรรณประพศิ   

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานดาน  

Management of Nursing and Midwifery Services ท่ีคณะฯ ระหวางวันท่ี 12 - 16 

ตุลาคม 2552 ณ หองรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 

 

  สนับสนุนการพัฒนาคูมือการเขียนแนวปฏิบัติดานผดุงครรภ 

     รศ.ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม รวมประชุมและสนับสนุนการพัฒนาคูมือการเขียนแนวปฏิบัติ การผดุงครรภใหแก

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ระหวางวันที่ 20 - 24 กันยายน 2552 

 

  เยี่ยมคารวะคณบดี 

     วันจันทรที่ 21 กันยายน 2552 คณะผูทำวิจัย เรื่อง Role Model Behaviors of  

Nursing Faculty in Thailand and Japan จากประเทศญ่ีปุน เขาเย่ียมคารวะ      

รศ.ดร.ธนารักษ  สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน   

โอกาสท่ีเดินทางมาทำงานดานการวิจยัในประเทศไทย ณ หองรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 

คณะพยาบาลศาสตร 

 

  วันศุกรที่ 4 กันยายน 2552 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย   

เชียงใหม รวมกับองคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) และ   

สำนักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) จัดพิธมีอบวุฒบิตัร 

และปดการฝกอบรมนานาชาติหลักสูตร HIV / AIDS Prevention and 

Care for Children and Vulnerable Young People สำหรับผูรับ  

ทนุนานาชาต ิ8 ประเทศ โดยม ีรศ.นพ.อำนาจ อยูสขุ รองอธกิารบดมีหาวิทยาลัย 

เชียงใหม เปนประธาน  และรศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะ  

พยาบาลศาสตร กลาวรายงาน การอบรมดังกลาวจัดขึน้ระหวางวันที ่24 สิงหาคม 

– 4 กันยายน 2552 ณ หองเชียงคำ โรงแรมเดอะปารก จังหวัดเชียงใหม 
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วิเทศสัมพันธ NEWS 
พิธีมอบวุฒิบัตรและปดการฝกอบรมนานาชาต ิ


          

สัมมนาสัญจร KM-MIS 

 

 ในชวงเดือนกันยายน โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหง  

การเรียนรู และการจัดการความรูในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัด

กจิกรรมสมัมนาสญัจร KM-MIS ไปตามหนวยงานตางๆ โดยมจีดุประสงคเพ่ือสอบถาม 

ความตองการในการจัดการความรูของหนวยงานและสอบถามความตองการ และขอคิด   

 

   - วันที่ 7 กันยายน 2552 และ 16 กันยายน 2552 สัมมนาสัญจร KM-MIS หนวยวิเทศสัมพันธ 

   - วันที่ 8 กันยายน 2552 สัมมนาสัญจร KM-MIS งานบริการการศึกษา 

   - วันที่ 9 กันยายน 2552 สัมมนาสัญจร KM-MIS งานบริหารและธุรการ หอพักในกำกับ และหอพักพยาบาล 

   - วันที่ 23 กันยายน 2552 สัมมนาสัญจร KM-MIS งานคลังและพัสดุ 

   - วันที่ 24 กันยายน 2552 สัมมนาสัญจร KM-MIS ศูนยบริการพยาบาลและศูนยเด็กเล็ก 

 

และขอคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับระบบ MIS ดังนี้ 



pecialS
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Voices from 2009 International BSN GraduatesVoices from 2009 In

Facul ty of Nurs ing, Chiang Mai Univers i ty has 

established the international program of nursing in the 

undergraduate level since 2001. There have already 

been 9 graduates from this program. This year 6 more 

have joined their international nursing alumni in the nursing 

professional world. On their final seminar, they were asked to 

express their thoughts, impression and suggestion to help 

improve the program. 

 

These are their voices 
 Senior Panchan Chutip (Nam-wan), a girl with a dream to pursue the higher education in the US, stated 

that “The international program is good for students who considered working abroad as one of their future 

goals because I had earned many experiences in nursing practice and English skills from instructors who have 

had extensive experiences in other countries. This is a good opportunity to expose to other cultures.” 

Senior Sun Ji Xing Chen (Shan Shan), a student from China, stated her impression of this program that “This 

program provides us many chances to practice nursing skills. There are many interesting activities inside and 

outside the classroom. The instructors took good care of us. I felt just like being in a big family”. She also 

expressed that during her staying in Thailand she had have a wonderful time.  

 Senior Nalinad Tungsanimidsakul (Nice) was impressed with the teaching style of the teacher in the 

international program in nursing at Faculty of Nursing, Chiang Mai University. She said that “All teachers in this 

faculty are very professional. They always pay attention to the students’ needs for clarification. I have learned a 

great deal of nursing experiences, which many teachers thought me techniques I could apply in my nursing 

practice in the future” 

 Senior Ichaya Wongsidakaew (Aui) has her goal set on becoming a Mercy ship volunteer. She 

expressed her impression toward this program that “I love practicing at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital 

because the patients, the instructors and the nursing staffs are my great teachers. I have learned so much 

from them. I’ll keep good things to remind me of how much I have learned and how my teachers facilitate and 

influence my learning and nursing skills. I know it is difficult to sharp one person to be a good nursing but 

nursing school here can do just that”. 

 Senior Kesinee Keawbut (Yui) who dream of becoming professional nurse, agreed that being an 

international nursing student in the faculty of nursing, she has advantages of practice nursing skills and learn 

nursing knowledge in English. She stated that “I really love that we studied in the class and practiced in the 

clinical settings in a small group so we can learn and practice more” 
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Voices from 2009 International BSN GraduatesInternational BSN Graduates 

Interviewed by Dr. Nada Lukkahatai 

 Senior Parinda Intapanya (Kwang) also stated that “In classes and practice, we studied in a small group 

of 5-6 students therefore the teacher can teach and pay closely attention to all of us. Especially in the clinical 

setting, we had many opportunities to practice our nursing skills in varieties of nursing procedures. Moreover, 

by using English as a main communication language in this program help me improve my English skills. 

 The October 2009 is their last month of being nursing students. In the final seminar, established by the 

student development and alumni affair, faculty of nursing, they expressed their gratitude toward the faculties 

and made suggestions and recommendations to the students who would like to become students in this 

international program. Nam-wan suggested that “this program is a very good program to study nursing and 

improve the English skills”.  Aui stated that “this nursing school is the best school. All professors, professional 

nurses are very helpful in facilitating the learning and practicing in nursing”. Yui and Nice suggested “Students 

who would consider enrolling in this program should prepare their English skills. Especially if they know that 

they may not yet good in all English skills because once they are accepted into this program, English skill will 

be a good foundation for them to learn in class and practice”. Shan Shan had extended her suggestion to the 

foreign students who would consider apply for this program. She stated that “International students from other 

countries should try to learn some basic Thai language and Thai culture. They need to learn to be patient. 

Once you are accepted into the program the good time management skills is very important”. 

 These are voices from the 2009 graduates of the international program of nursing.  We hope they will 

use the knowledge in nursing learned from this school to deliver the good nursing care to others. Now these 

students are welcomed into the nursing professional and faculty of nursing alumni, which they will continue 

their journey in the nursing arena. 

 

 

สกูปพิเศษ 



ผลการดำเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร มช.  ไดคุณภาพในระดับ  ดีมาก 

     คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ประจำปการศึกษา  2551  ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2552 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ประเมินฯ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังน้ี 

   1. ดร.รักษ พรหมปาลิต (มหาวิทยาลัยพายัพ) ประธานกรรมการ 

   2. รศ.ดร.ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กรรมการ 

   3. รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา กรรมการ 

   4. รศ.วราภรณ ปณณวลี กรรมการ 

     โดยไดตรวจสอบตามรายการองคประกอบคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 องคประกอบ ตัวบงช้ีและเกณฑ   

มาตรฐานทั้งหมด 63 ตัวบงชี้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ มีความเห็นวาในปการศึกษา 2551 

คณะพยาบาลศาสตรไดดำเนินการตามองคประกอบคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ มีผลการดำเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐานตัวบงชี้รวมจำนวน 63 ตัวบงชี้ และเมื่อไดพิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ของสำนัก

งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จำนวน 41 ตัวบงช้ี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ไดมี 

มติรวมกันวา คณะพยาบาลศาสตรไดคะแนนเทากับ 2.63 คะแนน คือมีระดับการดำเนินงานของคณะได   

คณุภาพในระดบัดมีากสำหรบัผลการประเมนิตามตัวบงชีข้องมหาวทิยาลัยเชยีงใหม (CMU-QA) 63 ตัวบงชี ้

คณะพยาบาลศาสตรไดคะแนนเทากับ 2.64 คะแนน  คือ  มีผลการดำเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก  

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิฯ ไดเสนอจดุแขง็ และวธิเีสรมิใหแขง็แกรงเพ่ือการพฒันาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา ในองคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

จุดแข็ง 
     1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีสามารถเปนแบบอยางในการดำเนินงาน สอดคลองกับแผน 

การบริหารเชิงกลยุทธของคณะและมหาวิทยาลัย 

     2. มีการใหความรู ความเขาใจ และทกัษะดานการประกันคณุภาพแกคณาจารย บุคลากร รวมทัง้นักศกึษา 

    3. มีโครงการท่ีตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถดำเนินการไดอยางรวดเร็วทันตอการ

เปลี่ยนแปลง เชน โครงการเสริมสรางความรู ความเขาใจดัชนีบงชี้คุณภาพ (KPIs) ของหนวยงาน โครงการ 

MIS สัญจรไปยังภาควิชา และหนวยงาน โครงการใหความรูดานประกันคุณภาพแกนักศึกษาใหมในชวง   

ปฐมนิเทศ มีการกำหนดการรายงานการประเมินตนเองเฉพาะสาขาวิชา เปนตน 

วิธีเสริมใหแข็งแกรง 
   1. ระดมความคิดเห็นเพื่อสรางนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 

   2. รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่คณะไดรับการยกยองเพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอี่นๆ 

   3. วางแผนพัฒนาคณะฯ ตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติอยางมุงมั่น 

   4. กำกับ ดูแล สงเสริมใหนักศึกษามีโครงการ/กิจกรรมถายทอดแนวคิด/แนวปฏิบัติดานการประกัน   

คุณภาพใหหมูนักศึกษาดวยกันไดรับรู เขาใจ และนำไปใชประโยชนทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำกิจกรรม

ของนักศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับชุมชน 

   5. ควรสงเสริมใหมีการจัดทำเกณฑคุณภาพ เพื่อการดำเนินงานที่เปนเลิศในทุกดาน เชน การนำแนวทาง

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาใช 

หมัดเด็ด QA 
กิจกรรม QAกิจกรรม QA 

   สำนักพฒันาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจดัโครงการอบรม 

เพื่อสรางความรูความเขาใจองคความรูตางๆที่เก่ียวของกับการนำแนวทางของ

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Module 3 เรื่อง การประเมินตนเองตามเกณฑ ระหวางวันที่ 21 - 22    

ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม โดยมี รองคณบดีฝาย 

บรหิารงานบคุคล ผูชวยคณบดฝีายประกนัคุณภาพการศกึษาและกจิการพเิศษ   

เลขานุการคณะฯ หัวหนางานบริการการศึกษา หัวหนางานนโยบายและแผน 

และเจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษา เขารวมโครงการอบรมดังกลาว  
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…… Quality is a Journey   
Quality is not a destination  

 Indicator is a life ..... 



   ขาวสารคณะพยาบาลศาสตร 

มห า วิ ทย า ลั ย เ ชี ย ง ใหม     

ประจำเดือนกันยายนและ  

ตุลาคม 2552 คอลัมนศิษย 

เกาสัมพันธ มาพบคุณผูอาน

อกีเชนเคยนะคะ เดอืนตลุาคม

ของทุกปจะมีวันสำคัญตอ  

วงการวิชาชพีพยาบาล นัน่คอื 

วันพยาบาลแหงชาติ 21 ตุลาคม ซ่ึงเปนวันคลายวันพระราชสมภพของ

สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จยา ของปวงชนชาวไทย 

พระองคทานทรงสำเร็จการศกึษาวชิาการพยาบาล และตลอดพระชนมชีพ

ของพระองคทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนเปยมลนดวยพระเมตตา และดวยพระวิริยะ

อุตสาหะ นำสิริสุขแกปวงชนทุกกาวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเปน 

แบบอยางแกผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ใหตระหนักในภารกิจของ 

วิชาชีพแหงตนวาเปนงานบริการสุขภาพท่ีมีความสำคัญ และมีคุณคาแก

สังคม   

   ขอเริ่มตนขาวจากทางสมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ไดเขารวมในพิธวีางพานพุม ดอกไม พรอมกลาวคำอาศริวาท 

ราชสดุดี แดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาล

แหงชาติ ประจำป 2552  

วันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2552   

ณ ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ  

ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร       

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

นอกจากน้ีเพือ่เปนการนอม

รำลึกถงึพระมหากรุณาธคิณุ

ของสมเด็จย า สมาคม   

ศิษยเกาพยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม รวม

กบัสมาคมแพทยแผนไทย 

จงัหวดัเชยีงใหม และสโมสร

นกัศกึษา คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด

กิจกรรมบริการวิชาการแก

ชุ มชนภายใต โครงการ    

เสนทางสูวิชาชีพ ในวันอาทิตยท่ี 25 ตุลาคม 2552 ณ ลานอนุสาวรีย 

สามกษัตริย (ถนนคนเดิน) กิจกรรมประกอบดวยการจัดนิทรรศการ 

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม-

ราชชนนี และบอรดตางๆ กิจกรรมการตรวจสุขภาพและการใหคำ    

แนะนำดานสุขภาพ เชน การวดัคาดัชนมีวลกาย (BMI) การวัดความดัน

โลหิต การตรวจวัดสายตา การใหบริการนวดแผนไทย การใหความรู  

เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ        

   ขาวตอไปน่ีก็ใกลเขามาแลวนะคะสำหรับงานใหญสงทายปลายปที่  

สมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับคณะ 

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะไดจัดการประชุมวิชาการ    

ประจำป พ.ศ. 2552 “บทบาททาทาย ของพยาบาลยุคใหม “วันศุกรที่ 

27 พฤศจกิายน 2552 นี ้เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองประชมุวจิิตร 

ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   การประชุมประกอบดวย การแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ   

โดย คุณพิมพผกา สุริยงศ นายกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม การบรรยายเร่ือง แนวโนมการพยาบาลไทยใน 

ยุคการเปลี่ยนแปลง โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ นายก

สภาการพยาบาลแหงประเทศไทการบรรยายเร่ือง กลยุทธการสราง   

คุณภาพงานบริการพยาบาล โดย ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล       

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม การบรรยายเร่ือง พยาบาล 

ยคุใหมหวัใจเปยมสขุ โดย พล.อ.ต. บญุเลศิ จลุเกยีรต ิอดีต ผูอำนวยการ   

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การบรรยายเรื่องพยาบาลในฝน โดย   

คุณพัลลภ บัวพลอย ผูชำนาญการสายการตลาด  ผูชวยผูอำนวยการ 

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต มหาชน ซ่ึงในฉบับหนาจะประมวลภาพของ

การประชุมดังกลาวนีม้าใหไดรบัชมอยางละเอียดเลยนะคะ โปรดติดตาม     

   ทายสดุนีท้านยงัสามารถแบงปนนำ้ใจโดยการให  ทนุทรพัยเพ่ือนองๆ 

นักศึกษา เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกสถาบันได ในหลายวาระ 

หลายโอกาส และหลายวิธีไดอยางงายๆ  เชน ในโอกาสที่ไดกลับมา   

เย่ียมเยียนคณะ คารวะอาจารย พบปะเพ่ือนเกาเพ่ือรำลึกถึงความหลัง 

หรือในวันดีๆ ของชีวิต นอกจากการแบงปนน้ำใจดวยตนเองแลว ทาน

ยังสามารถแบงปนน้ำใจดวยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย   

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร เชียงใหม 

ชื่อบัญชี “มูลนิธิพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” หมายเลข   

บัญชี “566-1-13128-6”    

   และสุดทายนี้ตองขอขอบคุณความอนุเคราะหขอมูลขาวสารของ   

ศิษยเกาจากแหลงตางๆ ทั้งนี้หากมีศิษยเกาทานใดที่ตองการเสนอแนะ 

ติชม หรือมีขาวฝากประชาสัมพันธในขาวสารคณะฯ สามารถติดตอเพ่ือ

แจงขาวไดท่ี  อ.ดร. นาดา ลัคนหทัย โทร (053) 949051 หรือ      

คุณสุพจน เชี่ยวชาญ โทร (053) 945045  แลวพบกันกับฉบับสุดทาย

ของป 52 ในขาวสารคณะพยาบาลศาสตรเลมหนานะคะ 

 

 

 

ศิษย  เก  าส ัมพ ันธ 

15ขาวสารคณะพยาบาลศาสตรปที่ 23 ฉบับท่ี 5 กันยายน - ตุลาคม 2552



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

   ยีเ่ปง หรอื ประเพณลีอยกระทงแบบลานนาไทย 

คำวา ย่ี แปลวา สอง สวน เปง แปลวา เพ็ญ    

คืนพระจันทรเต็มดวง ซ่ึงหมายถึงประเพณีในวัน 

เพ็ญเดือนสองของชาวลานนา ซ่ึงตรงกับเดือน   

สิบสองของไทย 

   ในชวงวันยี่เปงจะมีการประดับตกแตงวัด บาน

เรือน ทำประตูปา ดวยตนกลวย ตนออย ทาง  

มะพราว ดอกไม ตุง ชอประทีป และชักโคมยี่เปง

แบบตาง ๆ ขึ้นเปนพุทธบูชา และมีการจุดถวย  

ประทีป (การจุดผางปะต๊ิด) เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย 

และมีการจุดโคมลอยปลอยข้ึนสูทองฟาเพ่ือบูชา 

พระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคชั้นดาวดึงส  

   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

ไดจดักจิกรรมเพ่ือรวมอนุรกัษและสืบสานประเพณี

ลอยกระทงเปนประจำทุกป เพื่อใหคณาจารย    

บุคลากรและนักศึกษาไดเห็น และตระหนักทาง  

คุณคาของวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทย 

   วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30 - 

16.00 น. คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และศาสนา จัดกิจกรรมการประดิษฐโคมลานนา 

(โคมดาว) โดยมี รศ.ดร.ธนารักษ สุวรรณประพิศ  

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เปนประธาน ณ ลานดอกปบ สนามดานหลังอาคาร 1 

คณะพยาบาลศาสตร  ได รับความสนใจจาก    

คณาจารยและบุคลากรเขารวมกิจกรรมเปนจำนวน

มาก 

   และในวนัเดียวกนันีช้วงเวลา 18.30 – 20.00 น. 

ทางคณะฯ ไดจัดกิจกรรมการประดิษฐกระทงดวย

วัสดุธรรมชาติแกนักศึกษาพยาบาล  โดยมี     

คุณเฉลิมศรี โตนอย หัวหนาหนวยสารบรรณ   

สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร  เปนวิทยากร   

ณ หองโถงช้ันลาง หอพักนักศึกษาพยาบาล 1   

คณะพยาบาลศาสตร  

 

ยี่เปงรำลึกยี่เปงรำลึก ยี่เปงรำลึก 


