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42 ปีแห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
คำาประกาศฉันทมตินโยบายขับเคล่ือนวิชาชีพการพยาบาล

                           เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพพ้ืนท่ีภาคเหนือ
พิธีไหว้ครู / พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

ลานกิจกรรมกับนักศึกษาพยาบาล
บ้านสีแสด
เข้าพรรษา

ภารกิจคณบดี
ข่าววิเทศสัมพันธ์

บอกเล่าข่าวศูนย์บริการพยาบาล
สกู๊ปพิเศษ

งานประชุมวิชาการครบรอบ 55 ปีและคืนสูเหย้า

 ข่าวสารฉบับเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม นับเป็นการเร่ิมต้นของช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เป็นประจำาทุกปีท่ี
ทางคณะฯ จะร่วมดำารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เน่ืองในวันเข้าพรรษา จัดพิธีหล่อเทียนเพ่ือ
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ซ่ึงต้องอยู่จำาพรรษาตลอด 3 เดือน
 กิจกรรมสำาคัญในเดือนกรกฎาคม  คณะฯ ร่วมกับสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกของ
ประเทศ จัดการประชุมวิชาการของ Sigma Theta Tau International Phi Omega at –Large Chapter, 
Thailand (STTI) นอกจากน้ียังมีพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณ ไฟโอเมกา ณ 
กรุงเทพมหานคร โดยมี Dr.Hester C. Klopper, President of Sigma Theta Tau International (STTI) 
เป็นประธานในการจัดงานและในเดือนนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ 
ผู้ช่วยคณบดีได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม Executive Committee ของ World Health Organization Collaborating 
Centers ในฐานะผู้แทน WHOCC ใน SEARO และเข้าร่วมประชุม General Meeting ณ มหาวิทยาลัย Coimbra 
ประเทศโปรตุเกส โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญให้นำาเสนอผลการดำาเนินงานของ WHOCC ใน 
SEARO และเป็นผู้ดำาเนินการอภิปรายในหัวข้อ The 25 Years of the Global Network of WHO Collaborating 
Centres and its meaning to Nursing and Midwifery.
 ในเดือนสิงหาคม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Faculty of Nursing,Andalas 
University ประเทศอินโดนีเซีย ให้เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Transforming of Nursing 
Education and Research ณ เมืองปาดัง (Padang) ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ันก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 
1/2557 คณะฯ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จำานวน 379 คน แบ่งออกเป็น นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล 64 คน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ 204 คน หลักสูตรนานาชาติ 26 คน) ระดับปริญญาโท 68 คน 
และระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ 10 คน หลักสูตรนานาชาติ 5 คน) ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับลูก
ช้างเชือกใหม่เข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ในวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ในปีน้ีคณะฯ ครบรอบ 42 ปี
แห่งการก่อต้ังเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ และครบรอบ 54 ปีการศึกษาพยาบาล มีการจัดพิธีทำาบุญทางศาสนาและ
สืบชะตาให้แก่คณาจารย์อาวุโสของคณะฯ และทุกคนเพ่ือความเป็นสิริมงคล และในโอกาสน้ีได้มีการมอบโล่รางวัล
อาจารย์ดีเด่น ประจำาปี 2557 ให้แก่ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย (ด้านการวิจัย) รศ.ดร.ดวงฤด ีลาศุขะ (ด้าน
การเรียนการสอน) ตลอดจนรางวัลบุคลากรดีเด่น ได้แก่ นางสาวปุณณภา สอนแพร่ (สายปฏิบัติการ) และ นาง
ปราณี  จิตตาดู (สายบริการ) และอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานครบ 30 ปีได้แก่ ผศ.ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์ ขอแสดงความ
ยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ทุกท่าน 
   นอกจากน้ีในปลายเดือนสิงหาคม คณะพยาบาลศาสตร์โดยคณบดีเป็นประธานจัดเวทีเพ่ือหาข้อเสนอเชิง
นโยบายเพ่ือขับเคล่ือนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยมีผู้นำาทางการพยาบาล
ท้ังจากสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ นักศึกษาในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
จำานวน 17 จังหวัด ผู้นำาชุมชน เข้าร่วมประชุมประมาณ 600 คน ผลการดำาเนินการได้มอบข้อเสนอเชิงนโยบายแก่
ประธานคณะกรรมการโครงการกลาง
   ในนามของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่ีท่านให้การสนับสนุน
การติดตามข่าวสารของคณะพยาบาลเสมอ หากมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะฯ ขอได้โปรดแจ้งให้คณะฯ ทราบ
ด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง

วิสัยทัศน์
 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนำาในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการ
บริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา 
โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
 2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ 
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพ
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง
 4. ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพ่ือความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
     5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้โดยใช้หลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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   หลังจากที่คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่ง
ชาติมีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ซึ่ง
ถือเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย จากวัน
นั้นจวบจนถึงวันนี้ คณะพยาบาลศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
และก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  ทุกคนในองค์กรต่างมุ่งดำาเนินงาน
ตามพันธกิจสำาคัญอย่างตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็น  การจัดการศึกษา  
การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม  ทำาให้เกิดความเข้มแข็งทั้งเชิงวิชาการ  การวิจัย และ
นำาไปสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
        ตลอดระยะเวลาในด้านการบริหารงานนั้นเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกคน ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาจึงได้ระดมความคิดเห็น

เ พ่ื อ จั ดทำ า และ
ป รั บ ป รุ ง วิ สั ย
ทัศน์ของคณะฯ 
หลายคร้ัง  เพื่อ
ทำ า ใ ห้ ท ร าบถึ ง
ทิ ศทางอัน เ ป็น
เ ป้ า หม ายขอ ง
ค ณ ะ ฯ  แ ล ะ 
ปรั บ เปลี่ ยน ให้

สอดคล้องกับภาวะการณ์ของโลก นอกจากนี้ยังนำาเอาแนวคิดการ
บริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ผสานกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำาให้สามารถก้าวสู่ความเป็นระดับนานาชาติ  เป็น
ที่รู้จักของทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น  โดยได้รับการกล่าวขวัญ
ด้านการพยาบาลในทางที่ดีเยี่ยมเสมอมา  อันส่งผลดีนำาไปสู่การ
สร้างเครือข่ายในการทำางานเพิ่มขึ้น  ก่อเกิดความร่วมมือต่าง ๆ 
ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันช้ันนำาทางการพยาบาลของ
ประเทศและนานาชาติ

 ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี  
ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร
นานาชาติ จำานวน 15 หลักสูตร สำาหรับอาจารย์ มีจำานวน 135 
คน และ บุคลากรสายสนับสนุนจำานวน 132 คน (ล่าสุด ณ วันที่ 
20 พ.ค. 2557)  
 “ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษา พยาบาล
ชั้นนำาในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้าน

การบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
      จากวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่ง
ม่ันในการพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งคุณภาพ
ในทุกด้าน ครอบคลุมพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  ตลอด
จนเป็นที่ยอมรับของสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ความท้าทายทั้งหมดคือคำาตอบของทิศทาง ตลอดจนเป้าหมาย
ในก้าวสำาคัญต่อจากนี้ไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 
  ในปี พ.ศ.2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้ดำาเนินงานมาครบรอบ 42 ปี เพื่อเสริมสร้างความเป็น
สิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน ได้
จัดพิธีทำาบุญและสืบชะตาเน่ืองในวันสถาปนาคณะฯ  ในวันศุกร์ที่ 
15 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสริมเกียรติ 
จอมจั นทร์ ยอ ง  รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ยและบริ ก ารวิ ช าการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  นอกจากนี้ภายในพิธี
ดังกล่าวได้จัดมอบโล่ที่ระลึกแด่อาจารย์และบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงาน
ในคณะฯ ครบ 30 ปี และ มอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น 
ประจำาปี 2557 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ สร้างเสริมขวัญ
และกำาลังใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร อาจารย์
ดีเด่นสาขาการวิจัยทางการพยาบาล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย สาขาการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ บุคลากรดีเด่นสายปฏิบัติการ 
ได้แก่ นางสาวปุณณภา สอนแพร่ สายบริการ ได้แก่ นางปราณี 
จิตตาดู ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 

42 ป ี
แห่งความภาคภูมิใจ 
คณะพยาบาล มช. 
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 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดเวทีเพ่ือจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่
บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ จัดโดยคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะทำางานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการ
พยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 26- 27 สิงหาคม 
2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  
          ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้นำาทางการพยาบาล
จากสถาบันการศึกษา ฝ่ายบริการพยาบาล และภาคีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพในเขต
พื้นที่ภาคเหนือ จำานวน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำาพูน 
ลำาปาง พะเยา แพร่ ตาก น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำาแพงเพชร พิจิตร 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี  แบ่งเป็น ผู้แทนสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน  ผู้แทนฝ่ายการพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำา
จังหวัด  ผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล  
ผู้แทนสมาคม/ชมรมทางการพยาบาล  แพทย์จากโรงพยาบาลภาครัฐทุกระดับ ผู้นำา
ชุมชน  นักศึกษาพยาบาลปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่โครงการ
สร้างเสริมสุขภาพต่างๆ จำานวนประมาณ 600 คน  
         ก่อนปิดการประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวคำาประกาศฉันทมติ
นโยบายขับเคล่ือนวิชาชีพการพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพพ้ืนที่เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ มีใจความดังนี้

1. ผลักดันให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นวาระแห่งชาติและเป็นไปในทิศทางเดียว
  กัน มีนโยบายสาธารณะและกระบวนการตรวจสอบ โดยพยาบาลมีบทบาท
  สำาคัญในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น สนับสนุนให้มีการ
 พัฒนาองค์ความรู้โดยการวิจัย และการนำา evidence-based practice มาใช้
  รวมถึงการศึกษาวิจัยในพื้นที่เชิงประจักษ์เพื่อคืนข้อมูลให้แก่ผู้ที ่มีหน้าที่
  กำาหนดนโยบาย

คำ�ประก�ศฉันทมตินโยบ�ย     
ขับเคลื่อนวิช�ชีพก�รพย�บ�ล เพ่ือก�รสร้�งเสริมสุขภ�พพ้ืนที่ภ�คเหนือ
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2. ผลักดันให้ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย และข้อกำาหนด โดยพยาบาลมีบทบาทในการ
 ร่วมตรวจสอบ เฝ้าระวังด้านสุขภาพตามบริบทร่วมกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลักดันกฎหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ
 สุขภาพ เช่น มีบทลงโทษที่เข้มงวดและปฏิบัติอย่างจริงจัง
3. มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสอดคล้องกับภารกิจการสร้างเสริมสุขภาพ
4. พัฒนาสมรรถนะและหลักสูตรการศึกษาพยาบาลทุกระดับในการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีพยาบาลร่วมสร้างหลักสูตรและร่วมขับเคล่ือน
 กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพในทุกระดับการให้บริการพยาบาล และมีการจัดการเรียน
 การสอนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคและทุกกลุ่มวัยในทุกภาวะสุขภาพ ในทุกระดับการให้การบริการ 
 เพื่อให้พยาบาลมีสมรรถนะในการปฏิบัติบทบาทการเสริมสร้างพลังอำานาจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคีเครือข่าย
5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประชาสังคมในการทำางานร่วมกันในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมดูแลและเฝ้าระวังทางสุขภาพ
 ทุกระดับการบริการ โดยพยาบาลมีบทบาทในการเสริมพลังอำานาจในการจัดการร่วมกับเครือข่ายและมีองค์ความรู้เพียงพอในการขับ
 เคลื่อนเครือข่ายต่อไป
6. ผลักดันให้การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเป็นวาระแห่งชาติ และกำาหนดบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพให้ชัดเจน
7. กำาหนดมาตรการในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานที่ทำางานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทั้งในสถานบริการสุขภาพ
  และในชุมชน
8. ผลักดันให้มีการบูรณาการการแพทย์ทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพ
9. แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job description) ของพยาบาลต้องชัดเจน
  และไม่ทำาหน้าที่แทนวิชาชีพอื่น
10. ผลักดันการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพเป็นตัวชี้วัดผลการ
 ปฏิบัติงานของพยาบาล
11. สร้างระบบความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับพยาบาลใน
 ประเด็นเรื่องตำาแหน่ง ค่าตอบแทน และกรอบอัตรากำาลังให้เหมาะสม
 กับบริบท และจำานวนประชากรในพื้นที่

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และสภาการพยาบาลท่ีสนับสนุนการดำาเนินการดังกล่าว
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 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
พิธีไหว้ครูประจำาปีการศึกษา 2557 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี
เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรทุกชั้นปี ตลอดจนศิษย์เก่าของคณะฯ ได้
แสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ภายในพิธี
ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส 
และคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ คณะ
พยาบาลศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

 วันเสาร์ท่ี 16 สิงหาคม 2557 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มชั้น
ปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีท่ี 3 ประจำาปีการศึกษา 2557 ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก
อาจารย์อาวุโส ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ นายกสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ 
ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 ท่ี
ได้ผ่านการเรียนรู้ในวิชาขั้นพ้ืนฐาน และกำาลังจะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วยทราบว่าตนเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วนพร้อมที่
จะฝึกปฎิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้  รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสถาบัน ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 
คณะพยาบาลศาสตร์

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี
แก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 

วันทาบูชาพระคุณครู
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ลานกิจกรรม
กับนักศึกษาพยาบาล

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 
ประจำาปีการศึกษา 2557 เป้าหมายเพ่ือช่วยแนะแนวทางให้
แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1  ด้านการปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา และด้านการปรับตัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาล
ศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

พิธีทำาบุญหอพักและพัฒนาหอพักนักศึกษา 
 คณะกรรมการหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำาบุญหอพักนักศึกษาประจำาปี 
2557  ซ่ึงได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดปันเส่ามาประกอบ
พิธีทางศาสนา นอกจากนี้ได้ร่วมกันพัฒนาหอพักนักศึกษาร่วม
กับกรรมการระบบกายภาพของคณะ เพื่อความสะอาดและ
เป็นระเบียบสวยงาม ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 โดยมี
นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโถงอาคารเรียน 2 
และ โดยรอบหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ประจำาปีการศึกษา 2557 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี
เปิดกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ประจำาปีการศึกษา 2557 กิจกรรมดัง
กล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ได้ร่วม
แข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ทำาให้มีสุขภาวะที่
สมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งก่อเกิดความสามัคคีที่ดี
ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขาวิชา ณ บริเวณ
ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันอังคาร
ที่ 26 สิงหาคม 2557

ลูกช้างเชือกใหม่ใส่ใจคุณธรรม 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : ลูกช้างเชือกใหม่ใส่ใจ
คุณธรรม สำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 
2557 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความ
สำาคัญของคุณธรรมจริยธรรม เป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะให้
กับนักศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ
พยาบาลศาสตร์กับชุมชน ในวันเสาร์ท่ี 30 สิงหาคม 2557 ณ 
วัดพระสิงห์ วัดปันเส่า และวัดสวนดอก อำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่



8 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[บ้านส ีแสด ]
 ผู้นำาทางการพยาบาลกับการบริหาร

โรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล 

การดำาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

บันทึกความร่วมมือ
ด้านการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ  

ครบรอบ 44 ปี 
นสพ.ไทยนิวส์    

Smart Teaching 2014   

 สมาคมบริหารการพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมทางวิชาการ  เรื่อง  ผู้นำาทางการ
พยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล  พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน นายกสมาคมบริหารการพยาบาล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการสุขภาพในระดับสากล และกลยุทธ์โรงพยาบาลดึงดูดใจในการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล รวมทั้งจิตวิทยาในการบริหารงานและบทบาทของผู้บริหารการพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวและสุขภาพโลก  
นอกจากนี้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล และส่งเสริมความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันการศึกษาและสถานบริการ
ด้านสุขภาพ  และเพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำาทางการพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่  21-22  กรกฎาคม  2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การดำาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
เปิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร เพื่อให้คณาจารย์มีความ
รู้และความเข้าใจในเรื่องการดำาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  ณ คณะพยาบาลศาสตร์

 อ . สิ ริ ลั ก ษ ณ์  
วรรธนะพงษ ์  ผู้ ช่ วย
คณบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการพิเศษผู้แทนคณบดี 

    วันจันทร์ที่4 
สิงหาคม 2557 
อ . สิ ริ ลั ก ษ ณ์  
ว ร ร ธ น ะพ งษ์  
ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี

 ศู น ย์ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล แ ล ะ
นวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดกิจกรรม Smart Teaching 2014 เป้าหมายเพ่ือแลก
เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ วิ ธี ก ารสอนรู ปแบบต่ า งๆ ของอาจารย์ ที่
มีประสบการณ์การสอนจากภายในและภายนอกคณะ ฯ 
ณ L i v i ng L i b r a r y  อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสต ร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามในบันทึก
ความร่วมมือว่าด้วยการประสานการดำาเนินงานด้านการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ ระหว่างคณะและสถาบันในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุม 801 สำานักงานคณบดี 
อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดง
ความยินดีในโอกาสครบรอบ 44 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ โดย
มี คุณอุบลนัดดา ( ลิ้มจรูญ ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ 
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำานักพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย
นิวส์ ถนนสามล้าน ตำาบลพระสิงห์ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



9ปีที่ 28 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม
พุทธศักราช 2557

[บ้านส ีแสด ]
ภาวะผู้นำากับการ
พัฒนาองค์กร พิธีลงนามและถวายราชสดุดีสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

มหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ 

การจัดตั้งหน่วยงานจัดการข้อมูลสุขภาพ
ชุมชนในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ระบบสุขภาพไทยในศตวรรษที่ 21

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ภาวะผู ้นำากับการพัฒนาองค์กร (Leadership for  Organization 
Development) ระยะที่ 1 โดยมี ศ.นพ.ประสิทธ์ิ  วัฒนาภา รอง
คณบดีและผู้อำานวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช คณะแพทย์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง วิสัยทัศน์ 
การนำาแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน การตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งอย่างมี
ประสิทธิผล ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเปรียบ 
ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยมี รศ.นพ.
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธี ณ บริเวณหน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารท่ี 12 สิงหาคม  
2557 

 คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ประจำาปี 2557 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน รศ.ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน ประธาน
คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำานวยการ 
สสส. ในโอกาสที่เข้าพบปะหารือร่วมกับ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอม
จันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ดร.
ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ในเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานจัดการข้อมูลสุขภาพชุมชนในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ รศ.ดร.เอกรัฐ 
บุญเชียง และผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง จากโครงการสารภีเข้าร่วม
รับฟัง  ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องรับรอง สำานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์  จัดการบรรยายพิ เศษ เรื่ อง ระบบสุขภาพไทยใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด
งาน รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาล กล่าวรายงาน  วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ นพ.วิชัย โชค
วิวัฒน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ และ
นักศึกษาพยาบาลทุกระดับเข้าร่วมรับฟังเป็นจำานวนมาก วัน
พฤหัสบดีท่ี 28 สิงหาคม 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

ส่งเสริมการออกกำาลังกายที่ถูกต้องตามหลักกายภาพส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
ตลอดจนเป็นการเอื้อให้มีการส่งเสริมสุขภาพให้แก่อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาของคณะฯ ในวันศุกร์ท่ี 15 สิงหาคม 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 



 คณะก ร รมก า ร ทำ า นุ บำ า รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะ
พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เชียงใหม่ ร่วมอนุ รักษ์และสืบทอด
ประเพณีทางพระพุทธศาสนา เน่ือง
ในวัน เข้ าพรรษา ประจำ าปี  2557 
โ ด ย จั ด กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
 ใ น วั นพุ ธ ท่ี  2  ก รกฎาคม 
2557 พิ ธี หล่ อ เ ทียนพรรษา โดย
มี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน 
ภายในพิธี ไ ด้ นิมนต์พระสงฆ์จากวัด
ดับภัย จำ านวน 5 รูปมาประกอบ
พิธีทางศาสนา ณ บริ เวณลานดอก
ปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 ในวันศุกร์ที่  4 กรกฎาคม 
2557 อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้
ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ 
พร้อมด้วย นางกมลชนก กาวิล เลขานกุาร
คณะพยาบาลศาตร์ และบุคลากร เข้า
ร่วมพิธีหล่อเทียน และสมโภชเทียน
พรรษาของมหา วิทยาลั ย เชี ย ง ใหม่  
ประจำาปี 2557 โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ 
นันทจิ ต  อธิ ก า รบดี มหา วิ ทย าลั ย

เ ชี ย ง ใหม่  กล่ า ว เปิ ด ง านและ เ ป็น
ประธานในการหล่อเทียน ณ บริเวณ
ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่
 และในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 
2557 อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้
ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ 
พร้อมคณาจารย์และบุคลากร คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมพิ ธีถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็น
พุทธบูชา ณ  วัดสันกู่ล้ือ ตำาบลบวก
ค้าง อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

10 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาล มช. สืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา   



ร่วมประชุม Executive Committee ของ WHOCCs

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ Nursing Education

STTI Induction Ceremony

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ อ.ดร.พนิดา 
จันทโสภีพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
Executive Committee  ของ World Health Organization Collaborating Centers 
ในฐานะผู้แทน WHOCC ใน SEARO และเข้าร่วมประชุม General Meeting ณ 
มหาวิทยาลัย Coimbra ประเทศโปรตุเกส ในระหว่างวันที่ 26 และ 28 - 29 
กรกฎาคม 2557 โดย ศ.ดร.วิภาดา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญให้นำา
เสนอผลการดำาเนินงานของ WHOCC ใน SEARO และเป็นผู้ดำาเนินการอภิปรายใน
หัวข้อ “ The 25 Years of the Global Network of WHO Collaborating Centres
and its meaning to Nursing and Midwifery ” 

     วันอาทิตย์ท่ี 10 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ 
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัยในมณฑลส่านซีซีอาน (Shanxi, Xi’an) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในโอกาสท่ีเดินทางมาเพ่ือปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

     ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Faculty of Nursing, Andalas University ประเทศ
อินโดนีเซีย ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อเร่ือง Transform Nursing Education
and Research ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Nursing Education and Research 
ในระหว่างวันท่ี 22 – 23 สิงหาคม 2557 ณ เมืองปาดัง (Padang) ประเทศ
อินโดนีเซีย 

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานจัดการประชุม
วิชาการของ Sigma Theta Tau International Phi Omega 
at–Large Chapter, Thailand (STTI) เร่ือง  “ อนาคตการ
จัดการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของ
ประเทศไทย ” ในวันท่ี 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 
2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
ในโอกาสนี้คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ
เรื่อง “ อภิวัฒน์การศึกษาระดับปริญญาเอกทางการ
พยาบาลและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย ” 

นอกจากนี้ยังมีพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณ Sigma Theta Tau International Phi Omega at –Large Chapter, 
Thailand Chapter, STTI Induction Ceremony

11ปีที่ 28 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม
พุทธศักราช 2557

ภารกิจ
ค ณ บ ดี



ข่าววิเทศสัมพันธ์

12 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   Assist.Prof.Dr.Karen Larimer, Coordinator of Community 
Engagement จาก School of Nursing, DePaul University, Chicago 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเย่ียมคารวะ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติ
กุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาส
ที่เดินทางมาเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความร่วมมือทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557

  อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผู้ ช่วยคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก Faculty of Nursing, 
Toho University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษา
ดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน 
ในระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม 2557

  ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor 
Takuya Fukushima, M.D., Ph.D., Dean of Graduate School 
of Health Sciences and Head of School of Health Sciences 
จาก Faculty of Medicine, University of the Ryukyus 
ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ให้การ
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Miyazaki Prefectural 
Nursing University ประเทศญ่ีปุ่น ในวันจันทร์ท่ี 18 สิงหาคม 
2557 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

  ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor 
Dr. Tracey McDonald, Professor of Ageing, Faculty 
of Health Sciences จาก Australian Catholic University 
ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือ
ด้านการวิจัย และ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  Making 
Research Count in the Real World และ Assessing Life 
Quality in Long Term Care Contexts ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2557

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างคณะฯ 
กับ Kristianstad University ประเทศสวีเดน ภายใต้
โครงการLinneus-Palme Exchange Programme โดย
ในปีนี้ทาง Kristianstad University ได้ส่ง Ms.Pernilla Fordig 
เข้ามาศึกษาดูงานที่คณะฯ ในระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 
8 พฤศจิกายน 2557 ในโอกาสน้ีได้เข้าเย่ียมคารวะ ศ.ดร.วิภาดา 
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องรับรองสำานักงาน
คณบดี อาคาร 4 ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 สิงหาคม 2557

   วันจันทร์ท่ี 25 สิงหาคม 2557 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก School of Nursing, Faculty 
of Medicine, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาส
ที่เดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปล่ียนฯ ณ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25 
สิงหาคม - 5 กันยายน 2557

ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ 

Faculty of Nursing, Toho University เข้าศึกษาดูงาน

ให้การต้อนรับผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ ่น

เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย

Linneus-Palme Exchange Programme

นักศึกษาพยาบาลจาก Kagawa University เข้าศึกษาดูงาน



 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นที่ 16 การอบรมจัดข้ึนระหว่างวันที่ 21 
กรกฎาคม -9 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำาเร็จการอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7 การ
อบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 10 สิงหาคม 
2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำาเร็จการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือและการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8 วันศุ กร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ 
คณะพยาบาลศาสตร์

 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำาเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาลรุ่นที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 7 
กรกฎาคม  2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำาเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 17 มีนาคม - 6 กรกฎาคม 2557  ณ คณะพยาบาลศาสตร์

 พิธีเปิดโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ “คุณค่า
ของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ”  รุ่นที่ 4 ประจำาปี 2557 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ  

ของคณาจารย์  พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลายหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สนใจทราบข้อมูลของการอบรมหรือติดต่อ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200โทรศัพท์: 053-946074, 053-949151, 081-9925828  
โทรสาร: 053-212629  อีเมล: nsccmunews@gmail.com  Facebook: www.facebook.com/nsccmu/

13ปีที่ 28 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม
พุทธศักราช 2557

นักศึกษาพยาบาลจาก Kagawa University เข้าศึกษาดูงาน



   

14 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องใหม่หมวกขาวอินเตอร์บำาเพ็ญประโยชน์ 
ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์

  ในวันเสาร์ท่ี 9 สิงหาคม 2557 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ ช้ันปีท่ี 1 และ 2 ได้ร่วมกันบำาเพ็ญประโยชน์ ณ 
บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่In August 9th, 2014, Freshman and sophomore class of nursing student (international program) provided volunteer services 
at the Thammapakorn Senior Nursing Home. This activity was a part of Freshman Welcome Activities.
 มาฟังความคิดเห็นของรุ่นพี่ปีสองในส่วนที่เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้กันค่ะ

นายธนพงษ์  ลิมป์แสงใส (กันต์)
 ในฐานะนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ  การพาน้องใหม่มาทำากิจกรรมอาสาที่นี่ นอกจากจะเป็นจัด
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมแล้ว  ยังทำาให้พวกเราทุกคนได้สัมผัสถึงความสำาคัญของ
ความรักความอบอุ่นในครอบครัว  โอบกอดที่คุณย่าคุณยายโผเข้ามากอดพวกเรานั้น เป็นเหมือนการเติมเต็ม
กำาลังใจซ่ึงกันและกัน สำาหรับผู้สูงอายุแล้วมันอาจจะเพื่อทดแทนช่องโหว่ที่หายไป เติมเต็มให้ชีวิตในบั้นปลาย
ได้ชื่นใจอีกครั้ง  สำาหรับวัยรุ่นอย่างเราแล้ว ทำาให้เรารู้สึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว ตัดอย่างไรก็ตัดไม่
ขาด และเกิดสัญญาใจเล็กๆที่จะทำาให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้คนที่เรารักต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนี้
 As an upperclassmate who responsible for the Freshman Welcome Activities, I believe 
that doing volunteer works at Thammaprakorn Senior Nursing Home provide us opportunities for 
doing good things for others and also enhancing our creative and critical thinking. In addition, it 
provides us a chance to realize how important of love and relationship we get from family and 
others. Hugs we get from elders give mutually benefit for both seniors and nursing students. It 
represents love and support we have for each other. For seniors, although the wonderful moment 
we share together might not be able to replace what they need from their family, it might help 
them to recognize that they are not alone and there are many people who are always thinking of 
them.  For young people like us, these memorable experiences remind us how wonderful to have 
family to love and to support us along our journey. Moreover, a lesson learn from today’s activi-
ties is that I will do my best to take care of my family and everyone who loves me.

น.ส.ธมลวรรณ พิชยเจริญ (กวาง)
  ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปในบ้านพักคนชรา ธรรมปกรณ์ คุณตา คุณยายที่เดินเล่นอยู่
แถวๆ น้ัน ได้เข้ามาทักทาย “สวัสดี” ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ถือเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรก ที่ทำาให้ฉันกล้าที่
จะทำากิจกรรมในวันนี้ เพราะแต่เดิมฉันไม่เคยมาทำากิจกรรมที่นี่มาก่อน ครั้งแรกที่รู้ว่าพี่ ๆ จะให้มา
ทำากิจกรรมท่ีน่ีซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ในส่วนของกิจกรรมรับน้องใหม่ ตอน
น้ันยอมรับเลยว่ารู้สึกกลัว กลัวว่าจะสลดหดหู่ หรือไม่สบายใจที่เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวก
ท่านท้ังหลาย สำาหรับกิจกรรมในวันนั้นดิฉันและเพื่อน ๆ ได้บำาเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น 
ทำาความสะอาดห้องนอน ห้องนำา้ ของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ ที่หอนอนของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วย
เหลือตัวเองได้ จากนั้นเราได้ร่วมเลี้ยงอาหารว่าง และนั่งพูดคุยกเป็นเพื่อนคุณตาคุณยายเหล่าน้ัน ได้
ทำาให้ท่านยิ้ม หัวเราะ เติมเต็มส่วนที่ท่านขาดหายไป เมื่อจะเป็นเพียงส่วนเวลาสั้น ๆ แต่กิจกรรมต่าง 
ๆ ที่ฉันและเพื่อน ๆ ได้ทำาในวันนี้ ทำาให้ฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ท่าน
มีความสุข



   

Aye Aye Aung Thant, a Freshman Nursing Student from Myanmar
 As a freshman of Faculty of Nursing, I have wonderful chances for participating in many activi-
ties. Each activity gave me different taste of experiences. Some are very useful to imply into our future 
career. Among them, I would like to point out one of the touching activity that I have involved this 
early year. It was the day of visiting to the Thammaprakorn Senior Nursing Home. At that day, some of 
my lecturers and my upper classmates also accompanied with me and my friends. I felt a strong feel-
ing that accumulated inside my mind as soon as we started to match to the Center, perhaps it might 
be exciting to meet with the aging people. The staffs and the elderly welcomed us with warmly hand 
and sweetness eyes, also a great performance as well. We shared our time, exchanged our smiles and 
kindness with elderly people there. It was such a great moment to be with them and giving respect to 
them. There is no sign of hate, sadness and depression in their eyes, but just pure peaceful inside. They 
have perfectly their own golden ages that anyone could not take from them. We did also cleaning the 

surrounding of the center, the backyard and dining room. It was a fun team working with all of my friends and my upper classmates.
 Furthermore, it was not only the memorial activity but also the day that gave my life a meaning. They reflected me how my 
physical appearances and mental definitely will; be in the future days and gave me the foundation of my attitude for being a human in 
the world. It is the humankind that I learnt from that day. Our society need to improve humankind more and more to such those ag-
ing people. I wonder that how thing is going to be for our future if we did not try to upgrade humanity in our young days when we 
were young. At first, I was not very clear about my life’s meaning and my attitude in the past but that day clearly gave me a very 
important clue to my life. I thanked all teachers and students who bring me to the Senior Nursing Center very much. It was the most 
important day that put me great status for the rest of my life.

15ปีที่ 28 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - สิงหาคม
พุทธศักราช 2557

น.ส.กุลนาถ ดินสีวิจิตร (อะตอม)
  เราควรดูแลคนท่ีเค้ารักเราให้มากๆ โดยเฉพาะผู้หญิงที่ข้ึนช่ือว่า ‘แม่’ ไม่ว่าแม่จะอายุเพิ่มขึ้นไปสักกี่
ปี แต่ความรักของแม่ก็ไม่ลดลงเลย แม่ยังจำาลูกได้เสมอ แม้ว่าเราจะโตขึ้นสักเท่าไร แม่ก็ยังเห็นเราเป็นเด็กอยู่
ตลอดเวลา 
 The issue I learn from today’s activities is that we need to take a good care for every-
one who loves us especially the woman we called “mom” because even the time passes by, love 
from mom is always the same.

น.ส.ประภัสสร สังข์มงคล (เซฟ)
  สำาหรับกิจกรรมที่ทำาในวันน้ัน อาจจะไม่ได้มากมายอะไรหนัก เป็นเพียงแค่การช่วยปัดกวาดเช็ดถูหอผู้
ป่วย กวาดลานน่ังเล่นใต้ต้นไม้ มอบพวงมาลัยดอกมะลิและอาหารว่าง แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดที่รับรู้ได้จากคุณตาคุณยาย
ก็คือ ความสุข ความยินดี จากการที่พวกเรามาเยี่ยมเยียนในวันนี้ จากรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ อ้อมกอดและคำาอวยพร 
นอกจากนั้นฉันยังได้เรียนรู้ว่าคุณตาคุณยายเหล่านี้ คงจะเหงาและรู้สึกโดดเดี่ยว เพราะบ่อยคร้ังท่ีฉันจะได้ยินประโยค
เดิม ๆ ซ้ำา ๆ จากคุณตาคุณยาย “ขอบคุณนะลูก แวะมาหา ตา/ยาย บ่อย ๆ นะ” และจากประสบการณ์ตรงที่ได้พบ
เจอในวันนี้ทำาให้ฉันเตือนใจตนเองว่า ฉันจะดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณให้ดีที่สุด ไม่ปล่อยให้ท่านทุกข์ หรือโดดเดี่ยวอยู่
คนเดียว ท่านเลี้ยงดูเรามาได้ต้ังหลายปี ถึงเวลาซักทีที่เราจะตอบแทนท่านและดูแลท่านให้ดีที่สุด และสุดท้ายนี้ หนู
สัญญาว่าจะกลับมาหาคุณตาและคุณยายอีกนะคะ 
  Although activities we do today are not much (i.e., cleaning unit and surrounding, giving jas-
mine flowers (jasmin flower is a symbol of Mother’s Day in Thailand), serving refreshment break), I 

learn a lot from spending time with these sweet elders. I know that they are very happy that we come to visit them. They are 
showing the most beautiful smile and laugh, giving very warm hugs, and giving us a blessing. In addition, I think that they feel 
lonely since they always says “thank you so much and please come to visit us again”. This direct experiences I get today reminds 
me that I will do a good care for my parents and everyone who loves and supports me. Last but not least, I promise that I will 
come back to Thammaprakorn and spend time with these sweet and wonderful older people.

  When I arrived the Thammapakorn senior center, there were many older people walking around 
that area. I was very impressed from their warm welcome. They seemed to be very happy to see us. 
At that place, I did a volunteer works such as cleaning bedroom and restroom for older people who 
could not do activities of daily living by themselves, and picking up leaves around their building. At first, 
I was quite nervous when I heard that the upper classmate would take us to the senior center to do 
volunteer work as a part of freshman welcome activities since I have never been to that place before 
and I suspected that it might be so sad to see the way they live their lives. However, during a refresh-
ment break that we prepared for them, I had a chance to sit and talk with those elders and this activi-
ties shape my thought. I feel very grateful to see them smile and laugh. Even though it was only a 
short period of time, they were very happy and of course their happiness made us happy as well 



นามผู้รับ ชำาระเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการ
และงานคืนสู่เหย้าพยาบาล มช.

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย ซึ่งเป็นแผนกวิชาด้านการพยาบาลเรียกชื่อว่า “แผนกการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” ใน
คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในปี พ.ศ. 2503  หลักสูตรอนุปริญญา
พยาบาลและอนามัยในปี พ.ศ. 2504 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2507 ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้โอนเข้าสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2508 แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จึงเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่ม
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ในปี พ.ศ. 2509  และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2515 
 ในปี พ.ศ.2558 เป็นปีท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการศึกษาพยาบาลเป็นปีท่ี 55และเป็นปีท่ีจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ได้ 43 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมวิชาการและจัดงานคืนสู่เหย้า 55 ปีการศึกษา
พยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมลหน้า การศึกษาและปฏิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education  and 
Practice) ในวันศุกร์ท่ี 6 – วันเสาร์ท่ี  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมดิเอ็มเพรส 
จ.เชียงใหม่
  วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ และผู้ที่สนใจ 
ได้รับทราบพัฒนาการและความก้าวหน้าของคณะฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม การศึกษา และการปฏิบัติ
การพยาบาล เพื่อเพิ่มคุณภาพของการดูแลสุขภาพต่อไป รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นผู้นำา
ระดับนานาชาติ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะสังสรรค์ และร่วมฉลอง 55 ปี แห่งการจัดการศึกษา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  www.nurse.cmu.ac.th/research55y 

อัตราค่าลงทะเบียน 

พบกับ การอภิปราย เร่ือง “The Future of Nursing: Transforming Health Care”
         โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  และ ดร.ดวงวดี สังโขบล

        การอภิปราย เร่ือง  “การขับเคล่ือนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน 
 ทศวรรษหน้าสู่การเป็นผู้นำาระดับนานาชาติ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
 ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา วงษ์ขมทอง
              
      การอภิปราย เร่ือง “การพยาบาลในศตวรรษท่ี 21: บูรณาการวิจัย 
 การศึกษานวัตกรรมสู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ 
 ดร. ลินจง โปธิบาล ดร.จิตรศิริ ขันเงิน  และ ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์
 
 การปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “สุขภาพกับการเปล่ียนแปลงโลก”  
 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

 และ พิธีแสดงมุทิตาจิตคารวะอาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์

การนำาเสนอผลงานวิจัย
     - วิจัยนวัตกรรมทางการพยาบาล
    - การวิจัยสู่คุณภาพของการดูแลสุขภาพ
     • การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
     • การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
     • การบริหารการพยาบาล
     • การพยาบาลผู้ใหญ่
     • การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ
     • การพยาบาลผู้สูงอายุ
     • การพยาบาลอาชีวอนามัย
     • การผดุงครรภ์
     • การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน


