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 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร� ฉบับนี้เป�นฉบับสุดท�ายของรอบป� 2556 ซึ่งคณะฯ มีการดําเนิน
การด�านต�างๆ อย�างต�อเนื่องเพ�่อให�บรรลุว�สัยทัศน�   เร��มจากเดือนพฤศจ�กายน คณะฯ ได�รับเชิญจาก
สมาคม Sigma Theta Tau International (STTI) ประเทศสหรัฐอเมร�กา โดยคณบดีซึ่งเป�น President 
ของ Phi Omega Chapter at-Large ของประเทศไทยเป�นผู�เชิญธงประเทศไทยและเป�นผู�แทนคณะกรรม
การฯ เข�าร�วมประชุม House of Delegate ในการเลือกกรรมการ ป� 2556 – 2558 รวมทั้งการรับ 
Recognition ให�เป�น Chapter ใหม�ของ STTI ของ Thailand Chapter ณ เมือง Indoianapolis  ประเทศ
สหรัฐอเมร�กา ซ่ึงได�เยี่ยมชมและเจรจาความร�วมมือกับมหาว�ทยาลัยต�างๆ ในประเทศสหรัฐอเมร�กาในด�าน
การจัดการศึกษาระดับปร�ญญาเอกเพ�่อนํามาพัฒนาการศึกษาพยาบาลของประเทศต�อไป
 นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมที่สําคัญในเดือนธันวาคม โดยคณะฯ ร�วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร� 
มช. จัดกิจกรรมเดินเพ�่อชีว�ต ( Walking for Life ) เพ�่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ในวันอาทิตย�ที่ 1 ธันวาคม 2556  ณ เส�นทางภายในมหาว�ทยาลัย
เชียงใหม� คณะฯ ได�รับเกียรติจาก รศ.นพ.นิเวศน� นันทจ�ต อธิการบดีมหาว�ทยาลัยเชียงใหม� เป�นประธาน 
และคุณมาร�ษา สมบัติบูรณ � จากฝ�ายการพยาบาล โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ� ในการสนับสนุนการดําเนิน
การด�านต�างๆ และจากหน�วยงานอื่นๆ กิจกรรมนี้ได�รับความสนใจจากคณาจารย� บุคลากรทางการพยาบาล 
นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข�าร�วมกิจกรรมกว�า 1,000 คน 
 หลังจากนั้นคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู�ในองค�กรได�จัดงานมหกรรม KM IT QA 
เพ�่อเสร�มสร�างความรู�ความเข�าใจในด�านการจัดการความรู� ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด�านการประกัน
คุณภาพการศึกษา แก�บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ  รวมทั้งคณะกรรมการองค�กรสร�างเสร�มสุขภาพ
ร�วมกันจัดงานเพ�่อให�ทุกคนเร�ยนรู�และตระหนักถึงประโยชน�ของการสร�างเสร�มสุขภาพ ในงานมหกรรมสร�าง
เสร�มสุขภาพ “ 4 E for All Health “  
 ในโอกาสนี้ คณะฯ ขอร�วมแสดงความยินดีกับการดํารงตําแหน�งประธานที่ประชุมอาจารย�และ
บุคลากรสมัยที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2558) ของ ผศ.ดร.กนกพร สุคําวัง และการได�รับตําแหน�งทางว�ชาการ
ใหม� ได�แก� ศาสตราจารย� (เชี่ยวชาญพ�เศษ) ดร.ว�ภาดา คุณาว�กติกุล (หร�อ ศ.11 เดิม) ศาสตราจารย� 
ดร.วารุณี  ฟองแก�ว รองศาสตราจารย� ดร.นัทธมน วุทธานนท�  และบุคลากรของคณะฯได�แก� นส.โสภา 
กรรณสูต ที่ได�รับโล�รางวัลเชิดชูเกียรติ จากสมาคมเวชนิทัศน� (แห�งประเทศไทย)  
 ข�าวสารฉบับน้ีถือเป�นการอําลาป�เก�า 2556 เพ�่อต�อนรับป�ใหม� 2557 ในนามของคณะพยาบาล
ศาสตร� ขอขอบคุณคณาจารย� บุคลากรทุกท�านที่ได�ปฏิบัติงานอย�างมุ�งมั่น  ตั้งใจ เต็มความรู�ความสามารถ
ในการช�วยขับเคลื่อนและพัฒนาให�คณะฯ เจร�ญก�าวหน�า    ในวาระป�ใหม�นี้ ขออํานาจสิ�งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุก
ท�านนับถือ จงดลบันดาลให�ทุกท�านและครอบครัวประสบแต�ความสุข ความเจร�ญ สุขภาพร�างกายแข็งแรง
สมบูรณ� ตลอดป�ม�าพ�ทธศักราช 2557 และตลอดไปด�วยเทอญ

วิสัยทัศน์
 คณะพยาบาลศาสตร�  เป�นสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําในระดับสากล ในด�านคุณภาพบัณฑิต ด�านการ
ว�จัย ด�านการบร�การว�ชาการแก�สังคม มีการบร�หารจัดการที่ดี 
โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา 
โดยมุ�งเน�นความเป�นเลิศทางว�ชาการ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตผลงานว�จัยทั้งระดับพ�้นฐานและประยุกต� 
เพ�่อนําไปสู�การพัฒนาองค�ความรู�และแก�ไขป�ญหาด�านสุขภาพ
 3. ให�บร�การว�ชาการแก�สังคม มีส�วนร�วมพัฒนา
ชุมชนให�เข�มแข็ง
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพ�่อความ
เป�นเอกลักษณ�ของท�องถิ�นภาคเหนือ
         5. พัฒนาระบบบร�หารและจัดการในทุกๆ ด�าน 
ด�วยหลักธรรมาภิบาล พ�่งพาตนเองได�โดยใช�หลัก  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง



3ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2556

	 เ นื่ อ ง ใ น ว โ ร ก า ส ม ห า ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษา	 86	พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2556		
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วม
กับ	 มูลนิธิพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
จัด	 โครงการ	 เดินเพ่ือชีวิต (Walking for Life)	
เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช	 ตลอดจนเพื่ อ เป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนเห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี	 ลดปญหาการเจ็บป่วย	 ในวันอาทิตย์ท่ี	
1	 ธันวาคม	 2556	 เวลา	 06.00	 –	 10.00	 น.		
ณ	ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
						โดยได้รับเกียรติจาก	รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 เส้น
ทางสำาหรับการเดินเริ่มต้นบริเวณศาลาอ่างแก้ว		
ผ่านคณะมนุษยศาสตร์	 สำานักหอสมุด	 องค์การ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (อมช.)	 คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	 ผ่านศาลาธรรม
และส้ินสุดที่ศาลาอ่างแก้ว	 รวมระยะทาง	 2.5		
กิ โลเมตร	 มีผู้ ร่ วมงานประกอบด้วย	 นักเรียน	
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นักศึกษา	 ผู้บริหาร	 อาจารย์	 ข้าราชการ	 และ
ประชาชนผู้สนใจจำานวนกว่าพันคน	นอกจากนี้ภายใน
งานยังมีกิจกรรมอื่นๆ	เกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจ	อาทิ	
กิจกรรมให้ความรู้และบริการในการสร้างเสริมสุขภาพ	
การนำาเสนอผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการออกกำาลังกาย
ของอาจารย์และนักศึกษา	การตรวจสุขภาพโปรแกรม
ประเมินความเสี่ยงด้านมะเร็ง	 เป็นต้น	 เป้าหมายเพื่อ
ให้อาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และประชาชนผู้สนใจ
ทุกคน	 ได้มีโอกาสมาร่วมกันออกกำาลังกายเพื่อเสริม
สร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ	 เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะและความสัมพันธ์กับสังคม	 ชุมชน	 รวม
ทั้งจัดหารายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
สำาหรับนักศึกษา	และพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์

และส้ินสุดที่ศาลาอ่างแก้ว	 รวมระยะทาง	 2.5		
กิ โลเมตร	 มีผู้ ร่ วมงานประกอบด้วย	 นักเรียน	

นักศึกษา	 ผู้บริหาร	 อาจารย์	 ข้าราชการ	 และ
ประชาชนผู้สนใจจำานวนกว่าพันคน	นอกจากนี้ภายใน
นักศึกษา	 ผู้บริหาร	 อาจารย์	 ข้าราชการ	 และ
ประชาชนผู้สนใจจำานวนกว่าพันคน	นอกจากนี้ภายใน
นักศึกษา	 ผู้บริหาร	 อาจารย์	 ข้าราชการ	 และ

เดินเพื่อชีว�ต
WALKING FOR LIFE



4 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหกรรม

ประจำ�ปี 2556

KM IT QA

4 E for All Health
	 คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ	คณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุข
ภาพ	ประจำาปี	2556	“4 E for All Health” 	Eat	(อาหาร)
Exercise	 (ออกกำาลังกาย)	 	 Emotion	 (อารมณ์)	 และ	
Environment	 (สิ่งแวดล้อม)	 	 วันจันทร์ที่	 9	 ธันวาคม	2556	
ณ	ห้องโถงชั้น	1		อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์
	 ภายในงานประกอบด้วย	นิทรรศการโครงการประกวด
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและงานวิจัยของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี	 	 4	 	 การสาธิตการออกกำาลังกายในที่ทำางาน	
โดย	อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  อุทัยคุปต์	ภาควิชากายภาพบำาบัด	
คณะเทคนิคการแพทย์	มช.	การสาธิตการหัวเราะสร้างสุข		โดย	
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 4	 และการประกวดการจัดชุดอาหาร
กลางวันเพื่อสุขภาพ	 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	ศ.ดร.วิภาดา 
คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 โดยมี	
รศ.ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน	ประธานกรรมการ
องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ	เป็นผู้กล่าวรายงาน	
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี	
เป้าหมายเพื่อให้ทุกคนรับรู้	และตระหนักถึง
ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ

	 คณะกรรมการดำาเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 จัดงานมหกรรม	KM	 IT	QA	ประจำาปี	 2556	
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการ
ความรู้	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และด้านการประกันคุณภาพ	
แก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ	 	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง	 ทั้งด้านการจัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง	ๆ	ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
และด้านการดำาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	
	 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน	ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์	
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ในองค์กร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	กล่าวรายงาน	 ในวันพุธที่	 18	 ธันวาคม	
2556	ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์
	 ภายในงานประกอบด้วยการจัดบูธนิทรรศการ	 	กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 	 “FON	Web	Portal	 :ประโยชน์มากกว่าที่คุณ
รู้	 ง่ายมากกว่าที่คุณคิด”	 โดยมี	คุณเดชนะ  สิโรรส 	ที่ปรึกษา
ด้านบริหาร	 	 สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 และ	คุณจักรภพ  ธาตุสุวรรณ	 	หัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป	 คณะพยาบาลศาสตร์	 	 เป็นวิทยากร	 การบรรยายพิเศษ	
เรื่อง	 “Benefits	 of	 CMU	 IT	Account”	 ,	 “New	Generation	
of	CMU	Mail”	 ,	 “New	Generation	of	CMU	Wi-Fi	 :	 Jumbo	
Plus”	 โดย	คุณโอภาส  หมื่นแสน หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์	 	สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 หัวข้อ	 “KM	กับการเรียน
การสอน/การวิจัย”	 โดยมี	 รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ผศ.สมบัติ 
สกุลพรรณ์ ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง	และ	รศ.ดร.ปิยะนุช ชูโต	
เป็นวิทยากร	และการจัดแสดง-จำาหน่ายสินค้าไอทีจากร้านค้าช้ันนำา
ของจังหวัดเชียงใหม่



อบรมการสอนพยาบาลเฉพาะทางรุ่นที่ 1 

บอกข่าวศูนย์บริการพยาบาล

การประเมินสุขภาพและการบันทึกทางการพยาบาล
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสาร

คุณค่าของผู้สูงวัยในวัยเกษียณ รุ่นที่ 4

อบรมเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 12 

อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
โรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2

	 วันเสาร์ที่	 2	 พฤศจิกายน	 2556	 พิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น	 สาขาการสอนการพยาบาลเฉพาะทาง	 รุ่นท่ี	
1(เสาร์-อาทิตย์)	 	 โดยมี	รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน ์	 ผู้อำานวย
การศูนย์บริการพยาบาล	เป็นประธาน	ณ	ห้อง	N4	407	อาคาร	
4	คณะพยาบาลศาสตร์	 	การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการให้บริการ
วิชาการของศูนย์บริการพยาบาลแก่พยาบาลพี่เล้ียง	 (preceptor)	
หลักสูตรเฉพาะทาง	 โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าลงทะเบียนใช้
ระยะอบรมระหว่างวันที่	2-16	พฤศจิกายน	2556

	 วันพุ ธ ท่ี 	 20	 พฤศจิ ก ายน	 2556	 พิ ธี เ ปิ ดการ
ประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 การประเมินสุขภาพและการบันทึก
ทางการพยาบาลโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสาร	 โดยมี	
รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกล่ิน	 รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการ
วิชาการ	คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	การประชุมจัดขึ้น
ระหว่างวันที่	 20-22	 พฤศจิกายน	 2556	 	ณ	 โรงแรมธาริน	
จังหวัดเชียงใหม่		

	 พิธีเปิดโครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำา
ปี	 2556	 “คุณค่าของผู้สูงวัย	 ในวัยเกษียณ”	 	 รุ่นที่	 4	 โดยมี	
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธาน	 โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่	 10-13	 ธันวาคม	2556	ณ	
โรงแรมอโมรา	ท่าแพ	และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล	จ.เชียงใหม่

	
	 วันจันทร์ที่	 4	 พฤศจิกายน	 2556	 	 พิธีเปิดอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา	 รุ่นที่	 12	 โดย
มี	 รศ.ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น	 รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการ
วิชาการ	คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน	ณ	ห้อง	407	อาคาร	4	
คณะพยาบาลศาสตร์	การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันท่ี	4	พฤศจิกายน	
2556	–	28	กุมภาพันธ์	2557

	 วันจันทร์ที่	 16	ธันวาคม	2556	พิธีเปิดการอบรมพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง(เบาหวาน
และความดันโลหิตสูง)	 รุ่นที่	 2	 โดยมี	ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	นพ.พีระมน นิงสานนท์	
ผู้แทนสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กล่าวต้อนรับ	ณ	ห้อง
ประชุมชั้น	5	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	การอบรมดังกล่าวได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ		ระหว่างวันที่	16	ธันวาคม	2556	–	11	เมษายน	2557

5ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2556

	 ศูนย์บริการพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชี ย ง ใหม่ 	 	 จั ดการอบรมเพื่ อพัฒนาศักยภาพด้ านความรู้ 	
ประสบการณ์	 และทักษะการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาต่างๆ		ของคณาจารย์		พยาบาลวิชาชีพ	นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาในหลายหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
	 สนใจทราบข้อมูลของการอบรมหรือติดต่อ	
ศูนย์บริการพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110	ถ.อินทวโรรส	ต.ศรีภูมิ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200
โทรศัพท์:	053-946074,	053-949151,	081-9925828		
โทรสาร:	053-212629		
อีเมล:	nsccmunews@gmail.com		
Facebook:	www.facebook.com/nsccmu/
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6 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        

บานสีแสด

ร�วมแสดงคว�มยินดี

          บุคคลเดน 

บานสีแสด

ร�งวัลเชิดชูเกียรติ สม�คมเวชนิทัศน� (แห�งประเทศไทย)

พยาบาลดีเด�น ประจําป� 2556
 รศ.ดร.ลินจง  โปธิบาล	 หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล	คณะพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น	 	สาขาการวิจัยทางการ
พยาบาล	ประจำาปี	 2556	 	 จากพระเจาวรวงค์เธอ พระองค์เจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ	 ในวันพฤหัสบดีที่	 12	ธันวาคม	2556		ณ	ห้องประชุมราชนครินทร์	 อาคาร
ราชนครินทร์ศรี		สภาการพยาบาล	จังหวัดนนทบุรี	ในโอกาสนี้	ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ของคณะฯ	 เข้ามอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับการได้รางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่	รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล	 ได้รับรางวัลพยาบาล
ดีเด่น	สาขาการวิจัยทางการพยาบาล	จากสภาการพยาบาล	 	ประจำาปี	2556			
ผศ.ดร.กนกพร สุคําวัง	 ในโอกาสท่ีดำารงตำาแหน่งประธานท่ีประชุมอาจารย์และ
บุคลากรสมัยท่ี	2	(พ.ศ.	2556	–	2558)	และ	รศ.ดร.นัทธมน วุทธานนท์	ได้
รับตำาแหน่งใหม่ทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์	 ในโอกาสเดียวกันคณะผู้บริหาร
ในฐานะผู้แทนคณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา	มอบช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีแด่	 	ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 ในโอกาสท่ีได้รับตำาแหน่งทางวิชาการเป็น	
ศาสตราจารย์	 (เช่ียวชาญพิเศษ)	 (หรือ	ศ.11	 เดิม)	ณ	 ห้องประชุมยุทธศาสตร์	
อาคาร	4		วันอังคารท่ี	26	พฤศจิกายน	2556

	 นางสาวโสภา กรรณสูต	พนักงานปฏิบัติงาน	หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
งานนโยบายและแผน	และประกันคุณภาพการศึกษา	สำานักงานคณะพยาบาลศาสตร์	 เข้า
รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ	 จำานวน	2	รางวัล	 ได้แก่	 	Edu-tainment	Award	 (ศาสตร์และ
ศิลป)		และ	We	Proud	You	Award	จาก	ศ.พิเศษ	นพ.สรรใจ แสงวิเชียร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในงานเชิดชูเกียรตินักเวชนิทัศน์	
ครั้งที่	 1	จากสมาคมเวชนิทัศน์	 (แห่งประเทศไทย)	ณ	โรงแรมนารายณ์	สีลม	กรุงเทพฯ	
วันจันทร์ที่	23	ธันวาคม	2556



ได้รับเชิญจาก 
Kunming Medical University

Meet The Dean

ร่วมประชุมใหญ่สมาคม 
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	 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	พร้อมด้วย	อ.ดร.พนิดา  จันทโสภีพันธ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	
ได้รับเชิญจาก	Kunming Medical University	 ให้เป็นวิทยากรบรรยาย	 ในหัวข้อ	
Health	Care	and	Nursing	Management	and	Quality	Management		และ	Global	
Health	and	Nursing	System	และ	Developing	high	quality	scientifi	c	Research	
articles	for	publication	ให้กับอาจารย์	ผู้บริหาร	พยาบาลและนักศึกษา	ในระหว่างวัน
ที่	3	-	7		พฤศจิกายน	2556	ณ	Kunming	Medical	University	ประเทศสาธารณรัฐ
จีน	 	 นอกจากนี้ยังได้ไปเจรจาความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยระหว่าง	 Faculty	 of	
Nursing,	 Chiang	Mai	University	 กับ	 School	 of	Nursing,	 Kunming	Medical	
University	และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	4	แห่ง	 โดยมีการจัดทำาสัญญาความร่วมมือ
ทางวิชาการ	การแลกเปลี่ยนนักศึกษา	อาจารย์และการส่งพยาบาล	อาจารย์	มาศึกษา
ต่อที่คณะฯ	ต่อไป

	 ในระหว่างวันที่	 14	 	 -	 24	 พฤศจิกายน	
2556	 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	 เชียงใหม่	พร้อมด้วย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และผู้อำานวยการโรงเรียน
พยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญของสมาคม	 Sigma	 Theta	 Tau	
International	 (STTI)	และเป็นผู้แทน	Sigma	Theta	
Tau	 International	Phi	Omega	at-Large	 โดยเป็นผู้
เชิญธงประเทศไทยและผู้แทนเข้าร่วมประชุม	House	
of	 Delegate	 ในการเลือกกรรมการ	 ปี	 2556	 –	
2558	รวมทั้งการรับ	Recognition	 ให้เป็น	Chapter	
ใหม่ของ	STTI	ของ	Thailand	Chapter	 และประชุม
วิชาการ	42nd	Biennial	Convention	Indianapolis	ณ	
เมือง	Indoianapolis		นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมและเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการ	ณ	มหาวิทยาลัย	University	
of	 lowa	 School	 of	 Nursing,	 University	 of	
Wisconsin	 School	 of	 Nursing,	 Medison	 และ	

	 ท่ีประชุมอาจารย์และบุคลากร	 ร่วมกับ	 สำานักงานคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดโครงการพบปะสนทนากับคณบดี	ครั้งที่	2	ประจำาปี	2556	
(Meet	The	Dean)		โดยมี	ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
เป็นวิทยากร	 ในวันพฤหัสบดีที่	 26	ธันวาคม	2556	 เป้าหมายเพื่อให้อาจารย์และบุ
คลากรคณะฯ	 ได้รับทราบการดำาเนินงานในระยะ	 1	ปีที่ผ่านมารวมท้ังแนวทางการ
บริหารในช่วงต่อไป	นอกจากนี้มีโอกาสได้นำาเสนอปญหาอุปสรรคและแนวทางร่วม
แก้ไขปญหาการดำาเนินงานของคณะฯ	ต่อผู้บริหาร	ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือเกี่ยว
กับการพัฒนางานในช่วงเวลาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนสิงหาคม	2557	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการปรับเปลี่ยนระบบการเปิด
ภาคศึกษาใหม่	ณ	ห้องประชุมเปรียบ	ปณยวณิช	คณะพยาบาลศาสตร์

Indiana	University	 School	 of	Nursing	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ตลอดจนได้ไปเยี่ยม	 American	
Association	 of	 Colleges	 of	 Nursing	 (AACN)	
และ	National	League	for	Nursing	(NLN)	ซึ่งเป็น
องค์กรควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินการการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา
	 ในการไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยอีก	 3	 แห่ง
นั้นเป็นการศึกษาดูงาน	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง
การจัดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์	

หลักสูตร	Doctor	of	Nursing	Practice	(DNP)	และ	
PhD	 ปจจุบันมีสถาบันจำานวนมากที่จัดการศึกษา
ปริญญาเอกหลักสูตร	DNP	ซึ่งปจจุบันรับทั้งผู้สำาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและพบ
ว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งไม่มีการจัดการศึกษา
ปริญญาโทแล้ว	 หลังจากนี้จะได้นำาข้อมูลมานำาเสนอ
ในด้านทิศทางการจัดการศึกษาปริญญาเอกของแต่ละ
คณะฯ	และของประเทศต่อไป

7ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม
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[บ��นส ีแสด ]
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

การพาตัวใจกลับบ้าน

ประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

พ�ธีถวายผ้ากฐิน มช. ประจําป� 2556

	 ฝ่ายวิชาการ	คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	นำาโดย	ผศ.ดร.อัจฉรา 
สุคนธสรรพ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	และ	อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	
พร้อมบุคลากรและนักศึกษา	 ร่วมจัดนิทรรศการเก่ียวกับการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต	 (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)	 แก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ครู	 ผู้ปกครอง	
หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป	 ในงาน	 “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา”	ครั้งที่	 18	 ระหว่างวันที่	
14-15	พฤศจิกายน	2556		ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับ	 ร่วมรับฟงการบรรยาย
พิเศษ	“การพาตัวใจกลับบ้าน”	ได้รับเกียรติจาก	อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงษ์	กรีน	และคณะ	
เป็นวิทยากร	 โดยมี	 รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น	 รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ	
คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 วันพฤหัสบดีท่ี	 14	พฤศจิกายน	 2556	
ณ	ห้องประชุมเปรียบ	ปณยวณิช	คณะพยาบาลศาสตร์

	 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา	
คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดกิจกรรมเพ่ือร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา	 เนื่องในวันลอยกระทง	ประจำาปี	 2556	
“การประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ	 (ใบตอง)”	 โดยมี	
รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น	 รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการ
วิชาการ	 เป็นประธานในพิธี	อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์	 ผู้
ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	คณะพยาบาลศาสตร์	
กล่าวรายงาน	 ได้รับความสนใจจากคณาจารย์	 บุคลากร	
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	
ณ	บริเวณลานดอกปีบ	สนามด้านหลังอาคาร	 1	 	 ในวันศุกร์ท่ี	
15	พฤศจิกายน	2556

	 ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์	ผู้
ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		ประจำาปี	2556	
ทอดถวาย	ณ	วัดฝายหิน	ตำาบลสุเทพ	อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมี	ศ.เกียรติคุณ 
นพ.อาวุธ ศรีศุกรี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานประกอบพิธี	พร้อมด้วย	
รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	
พนักงาน	นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และคณะศรัทธาวัดฝายหิน	ร่วมในพิธี	วันเสาร์ที่	16	
พฤศจิกายน	2556



9ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2556

[บ��นส ีแสด ]

ครบรอบสถาปนาเทคนิคการแพทย์ มช.

ส่งท้ายป�เก่าต้อนรับป�ใหม่หน่วยสาธิต
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

ศึกษาดูงาน

จ�ดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
	 ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล	 คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และ
บุคลากร	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมพิธีลงนามพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ	ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5	ธันวาคม	2556	โดยมี	รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 เพื่อแสดงออกซ่ึงความรู้รักสามัคคี	 ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์	และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว
ไทย	ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	วันพฤหัสบดีที่	5	ธันวาคม	2556

	 คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 (หลักสูตร
นานาชาติ)	 	 จาก	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เข้าศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนและแลกเปล่ียนเรียนรู้	 เร่ือง	 การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ระดับ
ปริญญาโทระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทั้ง	 2	สถาบัน	 โดยมี	ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ	 	ณ	ห้องประชุมสมจิตต์	 ภาติกร	
อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์	ในวันศุกร์ที่		6		ธันวาคม	2556

	 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 โดยมี	ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 	 งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก	สร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัว	 ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการบริการ
วิชาการของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กให้ทราบถึงการดำาเนินงานที่ผ่านมาและ
แผนการดำาเนินงานในปีต่อไป	ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคารเรียน	2	คณะพยาบาลศาสตร์	วันศุกร์
ที่	27	ธันวาคม	2556

	 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ	 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะเทคนิคการ
แพทย์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในพิธีทำาบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาประจำาปี	2556	 โดย
มี	ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี	 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้การ
ต้อนรับ	วันศุกร์ที่	27	ธันวาคม	2556	ณ	คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เสวน�ว�จัยพ�เศษ
	 คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัย	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดการเสวนา
วิจัย	 เรื่อง	 “Research	 of	 coping	 behavior	 against	
perimenstrual	 symptoms	of	 college	 students	 in	 Japan	
and	Thailand”		โดยมี	Ms. Ayako Yoshimitsu	นักศึกษา
จาก	 Kobe	 University	 Graduate	 School	 of	 Health	
Sciences	 เป็นวิทยากร	 เป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย
และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านการวิจัยให้มากขึ้น	 ในวันจันทร์ที่	 23	 ธันวาคม	 2556	
ณ	ห้องประชุมสมจิตต์	ภาติกร	คณะพยาบาลศาสตร์

มุมข่าววิจัย

ว�ถีว�จัย มช. ก��วไกลรับใช�แผ�นดิน
	 วั น จั นทร์ ที่ 	 2 	 ธั น ว าคม	 2556	 ศ .ดร . วิ ภ าดา 
คุณา วิกติ กุ ล  คณบดี  รศ .ดร .พรรณพิ ไ ล  ศรี อ าภรณ์ 	
ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 	 พ ร้ อ ม ด้ ว ย
คณาจารย์	 นักศึกษา	 และบุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาเชียงใหม่	 ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ครั้งที่	 9	 “วิถีวิจัย	มช.	 ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน”	 เพื่อเผยแพร่ผล
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ	ส่งเสริมการอยู่ดีมีสุข
ของคนในชุมชน	และนำาไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์	 ตลอดจน
กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดย
มี	รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็น
ประธาน	  รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง	 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 กล่าวรายงาน	 	 ณ	 หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่	 2-3	
ธันวาคม	2556

ทิศท�งก�รว�จัยด��นกำ�ลังคน
และก�รบร�ห�รก�รพย�บ�ล

	 ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับเชิญจากสภาการพยาบาล
ให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ	 เรื่อง	ทิศทางการวิจัยด้านกำาลัง
คนและการบริหารการพยาบาล	 	 ในงานประชุมวิชาการวิจัย
ทางการพยาบาลแห่งชาติ	ครั้งที่	5		“สานวิจัยทางการพยาบาล
สู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน:พหุลักษณ์	 บูรณาการและ
สหสถาบัน”	ระหว่างวันที่	2	–	4	ธันวาคม	2556	ณ	โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์	กรุงเทพฯ	นอกจากนี้คณะฯ	 ได้เข้าร่วมแสดง
นิทรรศการในตลาดนัดการเรียนรู้	 โดยได้นำาเสนอการพัฒนา
นวัตกรรมหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต	 (หลักสูตรนานาชาติ)	ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล		ผล
งานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลประกอบด้วย	 ศูนย์
นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล	ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ด้านการดูแลผู้สูงอายุและโครงการ	 Faculty	 Practice	 	 ของ
คณะฯ	ตลอดจนคณะฯ	ยังได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่ง
ประดิษฐ์ทางสุขภาพ	ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน	อำาเภอสารภี	จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศก�รและกิจกรรมตรวจสุขภ�พ
	 รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์	 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม	 พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยวิจัยและบริการวิชาการ	
นักศึกษาระดับปริญญาโท	และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	4	
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดนิทรรศการและกิจกรรมตรวจสุขภาพ	 ในงานฤดู
หนาวและงาน	 OTOP	 ของดีเมืองเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2557	
กิจกรรมประกอบด้วย	การวัดความดันโลหิต	การวัดดัชนีมวลกาย	
ไขมันในร่างกาย	 ให้คำาแนะนำาตลอดจนการสอนตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง	และกิจกรรมสปา		โดยมี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่	 รวมทั้งประชาชนผู้ร่วมงานให้ความ
สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม	 ในวันจันทร์ที่	 30	ธันวาคม	2556	ณ	
สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

{                   }
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Health care Quality 
and Patient Safety in the New Era   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล	คณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดการบรรยายและเสวนาวิจัย	 เรื่อง	 “Health	

care	Quality	and	Patient	Safety	 in	 the	New	Era”	 	 โดยมี	Dr.	Gwen	

Sherwood,	 PhD,	 RN,	 FAAN	 Professor	 and	 Associate	 Dean	 for	

Academic	Affairs	School	of	Nursing,	University	of	North	Carolina	at	

Chapel	Hill,	USA	 เป็นวิทยากร		 ได้รับความสนใจจากคณาจารย์	นักศึกษา	

พยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมรับฟง	 ในวันพฤหัสบดีที่	 	 28	พฤศจิกายน	2556	

ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่									

เจรจ�คว�มร�วมมือท�งว�ช�ก�ร
และศึกษ�ดูง�น

	 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ให้การ

ต้อนรับ	Dr. Saara Hiltunen	และ	Dr. Kaija Matinmheikki-Kokko	จาก	

Central	Ostrobothnia	University	of	Appliedc	Sciences	ประเทศฟินแลนด์	

ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานที่คณะฯ	

ในวันศุกร์ที่	29	พฤศจิกายน	2556	ณ	ห้องรับรองสำานักงานคณบดี	อาคาร	4	

คณะพยาบาลศาสตร์

เจรจ�คว�มร�วมมือท�งว�ช�ก�ร
	 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้การต้อนรับ	Dr.Sompong Kraikit	 และ	

Dr.Suwanee Kraikit	 	 จาก	 Francis	 	Marion	 University	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการท่ีคณะฯ	

ณ	ห้องรับรองสำานักงานคณบดี	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	ในวันอังคาร

ที่	3	ธันวาคม	2556

เจรจ�คว�มร�วมมือท�งว�ช�ก�ร
	 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธานต้อนรับ	Prof. Dr. Hiroya Matsuo, 

Eriko Iwasaki, Research Fellow, Graduate School of Health Sciences, Kobe University	และAssoc. 

Prof. Yuko Tanaka,	Department	of	Nursing,	Seisen	Universityประเทศญี่ปุ่น	ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความ

ร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานที่คณะฯ	 ในวันศุกร์ที่	 6	 ธันวาคม	2556	ณ	ห้องรับรองสำานักงานคณบดี	 คณะ

พยาบาลศาสตร์

มอบวุฒิบัตร
	 วันศุกร์ที่	 13	 ธันวาคม	2556	 	ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก	School	 of	Nursing,	University	 of	North	

Florida	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะฯ	 ระหว่างวันที่	 8	 –	 14	 ธันวาคม	2556	

ณ	ห้องประชุมยุทธศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์

มอบวุฒิบัตร นศ.พย�บ�ล  Universiti of Kebangsaan Malaysia
	 วันศุกร์ท่ี	 27	 ธันวาคม	2556	ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานมอบ

วุฒิบัตรแก่	Mr.Wan Ahmad Luqman bin Wan Abdullah, Ms.Nur Sharifah binti Mohamed Sallih และ	

Ms.Tan Zhen Yi	นักศึกษาพยาบาลจาก	Department	of	Nursing,	Universiti	of	Kebangsaan	Malaysia	(UKM)	

ประเทศมาเลเซีย	 	ณ	ห้องรับรองสำานักงานคณบดี	 ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	การ

พยาบาลชุมชน	และการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ของคณะฯ		ระหว่างวันที่	9-27	ธันวาคม	2556

ขาววิเทศสัมพันธ



12 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจสุขภาพ
และให้ความรู้แก่ชุมชนตลาดทุ่งฟ�าบด
	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้แก่ประชาชน
ชุมชนตลาดทุ่งฟ้าบด	 (กาดวัว)	 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ	 ประจำาปี	
2556	 ในวันเสาร์ที่	 2	พฤศจิกายน	2556	 โดยได้รับความอนุเคราะห์
สถานที่จาก	คุณศรีนวล	พรหมขัติแก้ว	บุคลากรอาวุโสของคณะฯ	 	ณ		
ตลาดทุ่งฟ้าบด	อำาเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่

ผลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ
	 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานมอบรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม
ขั้นวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่	 1	ของมูลนิธิ	ศ.ดร.แถบ นีละ
นิธิ	ให้แก่	นางสาวจิณห์นิภา ไชยสอน	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1	ของ
คณะฯ	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคาร	4	วันพุธที่	13	พฤศจิกายน	2556

หมวกขาวสัมพันธ์ ประจําป�  2556 
	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา	3	สถาบัน	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นคร
ลำาปาง	 	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา	 	และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีเชียงใหม่	 	 จัดงานหมวกขาวสัมพันธ์	 ประจำาปีการศึกษา	
2556	 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้ง	4	สถาบัน	รวม
ทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายของการทำากิจกรรมของนักศึกษาอันจะนำาไปสู่
การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลต่อไป	 	ระหว่างวันที่	 29	พฤศจิกายน	–	
1	 ธันวาคม		2556	ณ	ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ		
คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลานกิจกรรม
กับ  นักศึกษาพยาบาล

																																																																												

Sport Day 2013
	 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี	 1	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปี	
2556		 โดยในปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี	 1	
ประเภทผู้นำาเชียร์	(Cheer	Leader)	และ	คะแนนรวมลำาดับที่	5	ประเภท
ขบวนพาเหรด	ณ	สนามกีฬากลาง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 วันเสาร์ท่ี	9	
พฤศจิกายน	2556

     เหร�ยญทองแข่งขัน  

     จักรยานประเภทลู่
	 นางสาวจริ ย า  ชุ มลื อ	
นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้
รับรางวัลชนะเลิศ	 รุ่น	 19	 ปีขึ้นไป	
(หญิง)	 	 เหรียญทอง	 การแข่งขัน
จักรยานประเภทลู่เฉลิมพระเกียรติ	
81	 พรรษามหาราชินี	 ชิงถ้วยพระ
ราชทานควีนส์คัพ	 ในระหว่างวัน
ที่	 23	 -24	พฤศจิกายน	2556	ณ	
เวลโลโดรม	หัวหมาก	กรุงเทพฯ

ค่ายพยาบาลในฝ�น
	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จัดกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝน	ประจำาปี	 2556	 โดยมีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วม		เป้าหมายเพื่อ
ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน	การปฏิบัติตัว	การทำากิจกรรมต่าง	ๆ	
ของนักศึกษาพยาบาล		นอกจากนี้ทำาให้เข้าใจบทบาทของวิชาชีพทางการ
พยาบาล	 เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	
กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายน	–	1	ธันวาคม	2556
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	 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่
อำาเภออมกอย	ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม
บรมราชกุมารีอย่างยั่งยืน	 	 เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ขอความร่วม
มือมายังกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นผู้ดำาเนินงาน	 โดยมีกิจกรรมการสร้างส้วม
ซึมให้แก่ชุมชนอำาเภออมกอย		 ในช่วงระยะเวลา	5	ปี	ตั้งแต่กรกฏาคม	2556	
-	 กันยายน	 2560	 	 ในปี	พ.ศ.2556	คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เป็นประธานในการดำาเนินการในพ้ืนที่ตำาบลยางเปา	 อำาเภออมกอย	
จำานวน	30	ครัวเรือน	 ร่วมกับผู้แทนคณะต่าง	 ๆ	 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในอำาเภออมกอย	 อันได้แก่	 อำาเภออมกอย	 สำานักงาน
สาธารณสุขอำาเภออมกอย	 	 โรงพยาบาลอำาเภออมกอย	 และองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลอำาเภออมกอย	นอกจากน้ันยังมีจิตอาสา	ซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เข้าร่วมโครงการ
	 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	
ของนักศึกษาพยาบาล		ซึ่งเน้นทักษะ	7	CS		ทักษะสำาคัญที่ผู้เรียนในศตวรรษที่	
21	จำาเป็นต้องพัฒนา	 เพราะความรู้รอบตัวผู้เรียนในปจจุบันมีจำานวนมาก		 โดย
เฉพาะในวิชาชีพพยาบาล	มีความรู้อยู่มากมายมหาศาลจากสื่อต่าง	ๆ	ที่ผู้เรียน
จะสามารถค้นคว้าได้ตัวเองได้	 	หากไม่มีการแนะนำาการเรียนรู้ที่ถูกต้อง	 จะส่ง
ผลทำาให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย	หรือได้ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง	ผลการดำาเนินงานนักศึกษา
พยาบาลได้รับการฝึกทักษะ	7	CS		ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้
	 1) ทักษะในการคิดวิเคราะห์	 (Critical	 Thinking	 &	 Problem	
solving)	 นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการคิดวิเคราะห์ถึงวิธีการแก้ไขปญหาร่วมกับ
เพื่อนต่างคณะ	ฯ		เมื่อเกิดปญหาบางอย่าง	เช่น	ปญหาการก่อสร้างส้วมที่ไม่ตรง
ตามแบบที่กำาหนดไว้ตั้งแต่แรก	หรือจำานวนความต้องการเพิ่มอีก	 1	ครัวเรือน	
ความต้องการอุปกรณ์กันหนาวของประชาชนที่เพิ่มจากเดิม	ทำาให้นักศึกษามีการ
หารือเพื่อติดต่อหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาอุปกรณ์รวมทั้งผ้าห่มมามอบให้	เป็นต้น	
	 2) ทักษะสรางสรรค์หรือสรางนวัตกรรมใหม	 (Creativity	 &	
Innovation)	 	 ในทักษะนี้	นักศึกษาให้ข้อมูลว่า	 เนื่องจากงบประมาณการจัดทำา
สื่อประกอบการสอนมีจำากัด	 จึงได้ประยุกต์จัดทำาโปสเตอร์เกี่ยวกับการล้างมือ
แบบง่ายและหุ้มด้วยซองพลาสติกไปติดในห้องน้ำาที่สร้างขึ้นเอง
	 3) ทักษะที่เนนความเขาใจในกลุมคนในหลากหลายชาติพันธ์ ใน
สังคมโลก	 (Cross-Cultural	 understanding)	 	 ในทักษะนี้	 นักศึกษาได้เรียนรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรม	ความเชื่อของชาวปกากะญอ	ซึ่งมีความเช่ือด้านสุขภาพที่
แตกต่างจากคนในเมือง	 เช่น	การเชื่อว่าการล้างมือไม่ได้ช่วยให้ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ	
	 4)  ทักษะการทํางานเปนทีม	 (Collaboration	 Teamwork	 &	
leadership)	โดยเฉพาะกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง		กิจกรรมดังกล่าว	
เป็นการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการทำางานร่วมกับสาขาอื่น	ซึ่งมีทั้งการปรับตัวให้
เข้ากับผู้อื่น	 รวมทั้งการแสดงภาวะผู้นำา	 ในการติดต่อประสานงานหาความช่วย
เหลือไปยังเพื่อนต่างคณะ	ฯ	เช่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ในการก่อสร้าง	ทั้งนี้	มี
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มาร่วมกิจกรรมจำานวน		8	คน	

	 5) ทักษะในการสื่อสาร	 รู้จักข้อมูลและเข้าใจสื่อ	 (Communication	
information	and	media	literacy)	ในค่ายนี้	นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกทักษะในการ
พูดคุย	ปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจำาค่าย	 รวมทั้งสื่อสารที่ดีเพื่อให้งานมีความ
สมบูรณ์	กับเพื่อนต่างคณะ	ฯ	แม้ว่าหลายครั้งอาจมีข้อขัดแย้งกันบ้าง	แต่ทีมงานก็
สามารถแก้ไข	และปรับปรุงให้ดำาเนินไปได้ด้วยดี
	 6) ทักษะดานเทคโนโลยี	(Computing	and	ICT	literacy)	เนื่องจาก
ในค่าย	 มีสัญญาน	อินเตอเนตต่ำา	 	แต่มีไฟฟ้าใช้	 	นักศึกษาจึงปรับตัวโดยการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมเสนองานเท่านั้น
	 7) ทักษะการใชชีวิต	(Career	and	Life	skill)	ในด้านนี้	นักศึกษาทุก
คนเห็นว่า	 การทำางานร่วมกันในค่ายที่อยู่ในพื้นท่ี	 อ.	 อมกอย	 เป็นการฝึกฝนให้
รู้จักความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีขาดโอกาส	และอยู่ห่างไกล	ทำาให้นักศึกษาคิดว่า	
วิชาชีพพยาบาลควรเข้าไปช่วยให้โอกาสด้านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในพื้นที่
ดังกล่าว	นอกจากนั้น	ยังได้เรียนรู้ถึงความมุ่งมั่นของคนในพื้นที่ที่จะช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะบทบาทของศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลายคน	 เช่น	 นายอำาเภอ	 และนายแพทย์	 และพยาบาลโรงพยาบาลอมกอย	
ทำาให้ทุกคนประทับใจ																																																																																																
	 คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จะได้ดำาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่
อำาเภออมกอย	ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยาม
บรมราชกุมารีอย่างยั่งยืน	 	 ในระยะต่อไปในช่วงต้นปี	พ.ศ.2557	ซึ่งจะหมายรวม
ถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่อมกอยที่ได้วางแผนปฏิบัติ
ควบคู่กันไป	 โดยจะนำาผลความสำาเร็จของโครงการมารายงานให้ได้รับทราบใน
โอกาสต่อไป

ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพ�้นที่อําเภออมก�อย
ต�มแนวพระร�ชดำ�ร�สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�ร� อย��งยั่งยืน

การพัฒนาทักษะ 7 Cs นักศึกษาพยาบาล มช.

รศ.ดร.ดวงฤดี  ล�ศุขะ  
ประธ�นศูนย�พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�พย�บ�ลและนวัตกรรม 

คณะพย�บ�ลศ�สตร�  มห�ว�ทย�ลัยเชียงใหม�



14 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SportsDay2013
	 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน	 -	 ธันวาคม	2556	 	 อาจารย์และ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจำาปี	2556	(Sports	Day	2013)		
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้		

ได้รางวัลที่	3	เหรียญทองแดง	
ประเภททีมคู่สไตรค์	คี่สแปร์
นักกีฬาประกอบไปด้วย	
	 ผศ.สุวิท		อินทอง
	 นายสุรศักดิ์		ระฤทธิ์
	 นางจุดารัตน์		ชิดทอง

ประเภททีมชาย	ได้อันดับที่	4	
	 อ.ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล
	 อ.อภิชาติ	กาศโอสถ
	 นายไพชยันตร์	สุโอชมา
	 นายวัชรา		เชิดลำา
	 นายอังคาร	กาฬปกษิณ
	 นายสุพจน์	เชี่ยวชาญ	(หัวหน้าทีม)

ประเภททีมหญิง	ได้อันดับที่	4
	 อ.ดร.วรันธรณ์	จงรุ่งโรจน์สกุล
	 นางสาวปรัชญาพร	เจริญภักดี
	 นางสาวนุศร	จิตวิชา
	 นางสาวจิราภรณ์	อินทนุ
	 นางสาวนุชนาท	สุพรรณอุดม
	 นางจุดารัตน์	ชิดทอง
	 นางสาวสายทอง	คำาป้อ
	 นางสาวปุณณภา	สอนแพร่	(หัวหน้าทีม)

ปงปอง

สนุกเกอร

     บิลเลียด

วายน้ําโบวลิ่ง วายน้ําวายน้ํา

ได้รับถ้วยรางวัลประเภททีม	
อันดับที่	5	นักกีฬา	
	 อ.ดร.อภิรดี	นันท์ศุภวัฒน์
	 อ.ภัคจิรา	ใจมั่น
	 นายไพชยันตร์	สุโอชมา
	 นางสาวจตุพร	คุณยศยิ่ง	
	 นางนภัทร	งามวิไลรัฐ

สนุ้กเกอร์	
ประเภท	เดี่ยวมือ	1	ได้เหรียญทองแดง				 	
	 นายสมาน		เสาร์แก้ว					
ประเภท	เดี่ยวมือ	2	ได้เหรียญทองแดง			
	 นายนิวัฒน์		เที่ยงธรรม				
ประเภท	ทีมได้เหรียญทองแดง		
	 นายจรัล		ใจงาม
	 นายนิวัฒน์		เที่ยงธรรม
	 นายสมาน		เสาร์แก้ว

ประเภท	ชิงดำา			ได้เหรียญทองแดง					 	
	 นายสมาน		เสาร์แก้ว

บิลเลียด	
ประเภท	เดี่ยวมือ	1	ได้	เหรียญทองแดง			 	
	 นายอดุลย์		สีคำาดี		

รองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภททีมหญิง		
	 ผศ.ดร.อัจฉราพร	ศรีภูษณาพรรณ	
	 อ.ดร.วรันธรณ์	จงรุ่งโรจน์สกุล
	 นางสาวจิราภรณ์	อินทนุ	และ	
	 นางอัญญารัตน์	ว่องวิริยาพันธ์

รองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภทหญิงเดี่ยว	
	 ผศ.ดร.อัจฉราพร	ศรีภูษณาพรรณ
	 อ.ดร.วรันธรณ์	จงรุ่งโรจน์สกุล

รองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภทหญิงคู่	
	 อ.ดร.วรันธรณ์	จงรุ่งโรจน์สกุล
	 นางสาวจิราภรณ์	อินทนุ

วอลเลยบอล



15ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม
พุทธศักราช 2556

[ศิษย�เก��สัมพันธ]์
	 ติดตามความเคล่ือนไหวของคอลัมน์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ฉบับส่งท้ายปลาย
ปี	2556	เริ่มต้นจากนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์	มช.	คุณสิริรัตน์ 
หาญวงศ์	นำาทีมร่วมงาน	 “เดินเพื่อชีวิต”	 (walking	 for	 life)	 ในวันอาทิตย์ที่	 1	
ธันวาคม	2556	ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ร่วมกับ	 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก	 คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อ	5	
ธันวาคม	2556	ณ	สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	
อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่

ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์
เก่าคนเก่ง	DN6		รศ.ดร.ลินจง 
โปธิบาล	 ที่ได้รับพระราชทาน
รางวัลพยาบาลดี เด่น	 สาขา
วิจัย	 จากพระเจ้าวรวงศ์ เธอ	
พ ร ะ อ ง ค์ เ จ้ า โ ส ม ส ว ลี 	
พระวรราชาทินัดดามาตุในวันที่	
12	ธันวาคม	2557	ณ.สภาการ
พยาบาล

และปิดท้าย	ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	(DN7)	พร้อมด้วยครอบครัว	มอบ
เงินสมทบทุนกองทุนคณะฯ	 เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน	คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในนามคุณแมเง็กล้ัง คุณาพร	 จำานวน	 100,000		
บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	 โดยมี	รศ.ดร.อารีวรรณ กล่ันกลิ่น	รองคณบดี
ฝ่ายแผนและบริการวิชาการ	 และ	 อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์	 ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย	 เป็นผู้แทนรับมอบ	วันพุธท่ี	 18	 ธันวาคม	
2556	ณ	สำานักงานคณบดี	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์

	 ตามท่ี	ผศ.อรุณ มีพานิช	 อดีตคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รุ่นแรก	
(พ.ศ.2515-2518)	และรักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	ซึ่งเป็นหนึ่งที่ริเริ่ม
ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้ถึงแก่กรรมและฌาปนกิจศพ	ที่กรุงเทพมหานคร	 เมื่อ
วันที่	17	พฤศจิกายน	2555		ไปแล้วนั้น	เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ	ผศ.อรุณ มีพานิช	ที่มีส่วนก่อตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คณะฯ	จึงได้จัดตั้งทุน	“ผศ.อรุณ มีพานิช”	ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือนำาดอกผลไว้สำาหรับเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลและใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาล
ศาสตร์	ในโอกาสนี้จึงขอเชิญ	ศิษย์เก่าทุกท่าน	ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน	“ผศ.อรุณ มีพานิช”			
	 หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคเงินสมทบทุน	 “ผศ.อรุณ มีพานิช”	 ขอความกรุณาโอนเงิน
เข้าบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์	 เลขที่	 141-1	 ธนาคารไทยพานิชย์	 จำากัด	 (มหาชน)	สาขาคณะแพทยศาสตร์	
เชียงใหม่	 และส่ง	 Fax	 ใบโอนเงิน	 ได้ที่	 เบอร์	 053-949076	 หรือบริจาคด้วยตนเองได้ที่	 งานการเงิน	
การคลั งและพัสดุ 	 โทร .053-946012	 และหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์ เก่ าสัมพันธ์ 	
คณะพยาบาลศาสตร์	โทร.053-945029	

ประเภททีมหญิง	ได้อันดับที่	4
	 อ.ดร.วรันธรณ์	จงรุ่งโรจน์สกุล
	 นางสาวปรัชญาพร	เจริญภักดี
	 นางสาวนุศร	จิตวิชา
	 นางสาวจิราภรณ์	อินทนุ
	 นางสาวนุชนาท	สุพรรณอุดม
	 นางจุดารัตน์	ชิดทอง
	 นางสาวสายทอง	คำาป้อ
	 นางสาวปุณณภา	สอนแพร่	(หัวหน้าทีม)



รับสุขป�ใหม่ 2557
สานใยรัก ร้อยดวงใจ 

นามผูรับ ชําระเปนรายเดือน
ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม

	 วันอังคารที่	 24	 ธันวาคม	 2556	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดงาน
สานสัมพันธ์อาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา	“สาน
ใยรัก รอยดวงใจ รับสุขปใหม 2557” โดยมี	
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 เป็นประธาน	 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่าง	 อาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาทุก
หลักสูตรของคณะฯ	 ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่	 	กิจกรรมในงานประกอบด้วย	 เกมส์
กีฬา	 การแสดงโชว์ต่าง	 ๆ	 	 การมอบรางวัลการ
ประกวดคำาขวัญและตราสัญลักษณ์เพื่อประหยัด
พลังงาน	 การประกวดสถานท่ีทำางานน่าอยู่	 และ
การประกวดหอพักน่าอยู่ของนักศึกษาพยาบาล	
ณ	 สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล	 คณะ
พยาบาลศาสตร์

	 ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวด
คำ าข วัญ	 -	 ตราสัญลักษณ์ เพื่ ออนุรัก ษ์และ
ประหยัดพลังงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์	
ได้แก่	นางสาวนุศร  จิตวิชา	 	จากศูนย์บริการ
พยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ในคำาขวัญ	
“ร่วมลดการใช้	 ร่วมใจประหยัด	 ช่วยตนช่วยรัฐ		
อนุรักษ์พลังงาน”	ผลงานดังกล่าวจะได้จัดทำาเป็น
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ในคณะพยาบาล
ศาสตร์ต่อไป


