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สารคณบดี / สารบัญ

Innovation for Health Show  Share II
คณะพยาบาล มช.สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรพรอมกาวสูประชาคมอาเซ�ยน

ภารกิจคณบดี
Q.A. ประจําปการศึกษา 2556

บานสีแสด
บอกเลาขาวศูนยบร�การพยาบาล

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณการบร�หารงาน ณ ประเทศญี่ปุน
ขาวว�เทศสัมพันธ / ขาวว�จัย

การจัดการเร�ยนรูทักษะในศตวรรษที่ 21
กีฬาแอโรบิค อางแกวเกมส

ศิษยเกาสัมพันธ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ

  ข่าวสารฉบับเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557 เดิมเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ทุกระดับเข้าสู่การเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 แต่เน่ืองด้วยการเปล่ียนแปลงการเปด
ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พ.ศ. 2558 จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีในช่วงรอยต่อดังกล่าวน้ีทำาให้มีเวลาในการพัฒนางาน
ด้านต่างๆ ท้ังการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ
  เดือนพฤษภาคม คณะฯ มุ่งเน้นพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองมีการ
จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ระยะท่ี 2 เร่ือง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยได้รับ
เกียรติจากวิทยากรท่ีมีความรู้และความสามารถ  ต่อด้วยการสัมมนานอกสถานท่ีของอาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ทำาให้เกิดการเรียนรู้  ตลอดจนเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตรงกันในด้าน
การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ในทุกระดับ 
  ด้านการส่งเสริมงานวิจัย คณะฯ ได้จัดงานวันวิชาการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นัก
วิจัย ในการสร้างนวัตกรรมหรือสร้างผลงานทางการพยาบาล คร้ังท่ี 2 (Innovation for Health
: Show & Share II) ซ่ึงได้รับความสนใจจากคณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาจาก
สถาบันทางการศึกษาหลายแห่งท่ีเข้าร่วมนำาเสนอผลงาน
 ในเดือนมิถุนายน คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารทุกระดับได้รับเชิญจาก Osaka University, 
Kyoto University และ Kobe University ประเทศญ่ีปุน ให้ไปเย่ียมชมและเจรจาความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและวิจัย การแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ซ่ึงจะทำาให้เกิดความ
ร่วมมือด้านวิจัย การเรียนการสอนต่อไปในอนาคต และยังได้นำาประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนา
งานต่อไป 
  ในช่วงสัปดาห์ท่ีสาม คณบดีได้เข้าร่วมพิธีรับประทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษาของ
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำาปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
เชียงใหม่ จำานวนรวม 217 คน ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านด้วย
  นอกจากน้ันในเดือนน้ี  คณะฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา 2556 ขอขอบคุณกรรมการ
ทุกท่านท่ีให้เวลาและให้ข้อแนะนำาอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำาเนินงานด้านต่างๆ ของ
คณะฯ ต่อไป
  ท้ายน้ี ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนและติดตามข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์
มาโดยตลอดหากมีข้อเสนอแนะใดๆ ในการพัฒนาคณะฯ ขอได้แจ้งให้คณะได้รับทราบด้วย 
จักเป็นพระคุณย่ิง

ว�สัยทัศน�
 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

การตรวจสอบและประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 24 -25 
มิถุนายน 2557 ประกอบด้วย   ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
ประธานคณะกรรมการ  (สภาการพยาบาล) รศ.ดร.ภก.
สุรพล นธการกิจกุล (คณะเภสัชศาสตร์ มช.)  รศ.ดร.วีระพงษ์ 
แสง-ชูโต (คณะศึกษาศาสตร์ มช.)  ผศ.ดร.ธานัท  วรุณกูล 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.) รศ.ดร.พัชรา  ตันติประภา 
(คณะบริหารธุรกิจ มช.)  และ ผศ.ดร.พวงทิพย์  คุณานุสรณ์  
(คณะแพทยศาสตร์ มช.)                
     ขั้นตอนการตรวจสอบเริ่มจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
จากรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร
ข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ต่อจากนั้น
คณะกรรมการ ฯ ได้เข้าเย่ียมชมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล 
สำานักงานจริยธรรมการวิจัย หอพักนักศึกษา หอพักในกำากับ
คณะฯ สโมสรนักศึกษา หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพ
เด็กเล็ก หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ศูนย์ความเลิศทางการ
พยาบาลเฉพาะทาง ห้องสมุด  ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์
ทางการพยาบาล  เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์
คณบดี  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและ 
นักศึกษาของคณะฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและความเข้าใจร่วมกัน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่รอบปีที่ผ่านมา    

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556 

การตรวจสอบและประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

    โดยช่วงท้ายคณะกรรมการฯได้นำาเสนอรายงานผลการตรวจ
สอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยวาจา ก่อน
ส่งผลการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นทางการมาให้คณะฯ ทราบ
ต่อไป ภายหลังจากการรายงานผล ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้
บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ  ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2556
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Innovation for Health
: Show & Share II
           กิจกรรมภายในงานประกอบดวยการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทยกับนวัตกรรมสุขภาพ  โดย
มี รศ.ดร.นิพนธ  ธีรอําพน  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย
วิศวกรรมชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม เปนวิทยากร  การอภิปราย เรื่อง บทบาทพยาบาล
วิชาชีพกับการวิ จัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  
นอกจากนี้จัดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการสราง
นวัตกรรมและการสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัยสรางนวัตกรรม
จัดกลุมวิ จัยตามความสนใจ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนานวัตกรรม  ตลอดจนมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
นวัตกรรมของสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ ไดแก คณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 5 คณะ และ 1 สถาบัน  โรงพยาบาล
ชุมชน จํานวน 24 แหง  โรงพยาบาลนครพิงค  โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 10 คณะ
พยาบาลศาสตร โรงพยาบาลแมคคอรมิค วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี เชียงใหม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลําปาง 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และ วิทยาลัยเชียงราย

 รศ .นพ .นิ เ วศน  นั นทจิ ต  อธิ ก า รบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานเปดงานการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย /นักวิ จั ย ในการสร าง
นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคทางการพยาบาล ครั้ง
ที่ 2 (Innovation for Health : Show & Share 
II) โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาว
รายงาน งานดังกลาวจัดข้ึนเพื่อใหอาจารย /นัก
วิจัย และผูที่สนใจทั่วไป มีความรูเกี่ยวกับการสราง
นวัตกรรมทางการพยาบาลและการศึกษา สามารถ
นําไปใชประโยชน จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้เพื่อใหอาจารย/นักวิจัยและผูที่
สนใจท่ัวไปมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณการ
สรางนวัตกรรมทางการพยาบาลจากผูเช่ียวชาญและ
ผูมีประสบการณ สามารถสรางเครือขายงานวิจัยรวม
กับกลุมองคกรตาง ๆ  ณ  อาคารเรียน 2  คณะ
พยาบาลศาสตร  ในวันศุกรที่ 2 พฤษภาคม 2557
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 ฝายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะท่ี 2)  ช่วงที่ 
1  ในวันศุกร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2557  โดยมี ศ.ดร. 
นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีและผู้อำานวย
การโรงเรียนแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้เกียรติ
บรรยายเรื่อง บทบาทของผู้สอนเพื่อสร้างการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21: หลักสูตร การออกแบบ การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ณ ห้อง
ประชุมเปรียบ  ปัณยวณิช 
 และช่วงที่ 2  ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 
2557  เดินทางไปสัมมนา ณ สิบแสนสปาแอนด์
รีสอร์ท อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ศ.ดร.
วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธีเปดการสัมมนา  กิจกรรมประกอบไป
ด้วยการอภิปราย และการระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ
สำาคัญ ได้แก่ แผนการสอนระดับปริญญาตรีที่บูรณาการ
การสร้างทักษะในวิถีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เสียง
จากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีและการ
เตรียมการรับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล 
ในปีการศึกษา 2558  แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนสอนระดับปริญญาตรี  ในปีการศึกษา 2557 
แผนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการการสร้าง
ทักษะในวิถีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การเป็น
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Innovation for Health
: Show & Share II

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: การจัดการความรู้ แนวปฏิบัติ และ
การนำาไปใช้   เสียงจากมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต
และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนสอนระดับบัณฑิตศึกษาปี
การศึกษา 2557
   การสัมมนาจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝาย
มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และชัดเจน เพื่อให้การดำาเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
ในทุกระดับมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่บัณฑิตเป็นสำาคัญ โดยเน้นที่องค์
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เกิดกับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

การจัดการเร�ยนรู�ทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 



 โ ค ร งก า ร แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู้
ด้านการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาล 
ณ Hanoi Medical University ประเทศ
เวียดนาม  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ รอง
คณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวนุช
นาท สุพรรณอุดม พนักงานปฏิบัติงาน
หน่วยบริการการศึกษา และนักศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาตรี 10 คน เดินทาง
ไปเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 22-30 มีนาคม 
2557  การเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ 
คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะ
พยาบาลศาตร์ Hanoi Medical University 
ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีการนำาเสนอ
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยว
กับหลักสูตรท่ีเปดสอน และพาไปเยี่ยมชม
หน่วยงานต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ ห้องฝกปฏิบัติการทางพยาบาล ห้อง
สมุด หอพักนักศึกษา และสิ่งอำานวยความ
สะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ได้เข้า
ร่วมฟังการบรรยายการจัดการเรียนการ
สอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ในหลักสูตร 
Advance Program และเยี่ยมชมโรง
พยาบาลประจำามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาฝก
ปฏิบัติ  มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาล
ชุมชนด้วย ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย Hanoi 
Medical University ได้จัดกิจกรรมให้
นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลก
เปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของทั้งสอง
ประเทศ ทำาให้นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมของ

ประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น และเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือต้อนรับนักศึกษาจาก 
Hanoi Medical University ในการมามา
เยือนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในคราวต่อไป

6 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ.2558 สังคมยุคต่อไปจะ
กลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น 
วิชาชีพทางการพยาบาลจะต้องปรับตัว และ
เตรียมการ รวมทั้งปรับกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้เพ่ือให้มีความพร้อมกับสถานการณ์
ในอนาคต พยาบาลจะต้องสามารถทำางาน
ร่วมกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้ เพราะอาชีพ
พยาบาลถือเป็นวิชาชีพหน่ึงในแปดวิชาชีพ
ที่มีการลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมสาขา
วิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on 
Nursing Services) ซึ่งจะทำาให้พยาบาลที่มี
คุณสมบัติตามที่กำาหนดสามารถจดทะเบียน
หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลในประเทศอาเซียนอื่นได้ 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้มีการวางแผนขยายโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยได้มีการกำาหนดไว้ในแผนยุทธ
ศาสตร์คณะฯ ว่า ในปีการศึกษา 2556 คณะ
พยาบาลศาสตร์จะส่งนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา
และวิจัยทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา
พยาบาลที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และ 50 ปี ทศวรรษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รวมพลังเพื่อแผ่นดิน  การเดินทางไปศึกษาดู
งานนอกจากจะได้เรียนรู้ระบบบริการสุขภาพ 
บทบาทหน้าที่ของพยาบาล การเรียนการสอน
ด้านการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต่าง
ประเทศแล้ว นักศึกษายังได้รับประสบการณ์
ในการเดินทางไปต่างประเทศ ได้ฝกทักษะ
การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียน
รู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และได้รับมิตรภาพ
จากเพื่อนต่างสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา การทำางาน และความร่วมมือใน
วิชาการพยาบาลต่อไปในอนาคต

 โครงการแลกเปลี่ ยน เ รียนรู
ดานการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาล 
ณ Universiti Kebangsaan Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย    ผศ.ดร.เดชา ทำาดี
ผู้ช่วยภารกิจคณบดี พร้อมด้วยนายอภิชน 
สมมิตร พนักงานปฏิบัติงานหน่วยพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาตรี 10 คน เดินทางไปเข้า
ร่วมโครงการเมื่อวันที่ 4-11 พฤษภาคม 
2557  การเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ และผู้บริหาร ภาควิชา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และ
นักศึกษา ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  มี
การแนะนำาประวัติความเป็นมาของภาควิชา
พยาบาลศาสตร์ และได้เยี่ยมชมหอผู้ปวย
ต่างๆ ศูนย์ Advanced Surgical Skills 
Center และห้องฝกปฏิบัติของโรงพยาบาล  
อีกท้ังยังได้รับฟังการบรรยายนำาเสนองาน
ของนักศึกษา การบรรยายหัวข้อต่างๆ จาก
คณาจารย์ในภาควิชา พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.
เดชา ทำาดี ได้บรรยายให้คณาจารย์และ
นักศึกษาในภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ Universiti Kebangsaan 
Malaysia  นอกจากนั้น ยังได้มีโอกาสเยี่ยม
ชมบ้านพักคนชราของรัฐ ซึ่งนักศึกษาไทย
และมาเลเซีย ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบ้าน
พักคนชรา  กิจกรรมสุดท้ายในการเข้า
ร่วมโครงการ คือ การมอบเกียรติบัตรจาก
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และกิจกรรม 
Cultural Night ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ภายในงาน
ดำาเนินไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน มี
สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  ตลอดการเข้าร่วม
โครงการฯ นักศึกษาได้ฝกใช้ภาษาอังกฤษ
ในการติดต่อส่ือสาร ฝกการเป็นผู้นำา และ
ทักษะการแก้ไขปัญหา

คณะพยาบาลศาสตร�    มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�
สน ับสน ุนน ักศ ึกษาและ    บ ุคลากรพร ้อมก ้าวส ู ่
ประชาคมอาเซ ียน
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 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการศึกษาและวิจัยทางการ

พยาบาล ณ Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย  

รศ.ดร.ดาราวรรณ ตะปนตา กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช และ

นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี 10 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 

เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2557 ณ Nursing Department, 

Faculty of Medicine, University Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย 

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศและสาขาวิชาการพยาบาลที่ดี

ที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ  การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มี

ทั้งการฟังบรรยายสรุปก่อนไปศึกษาดูงาน ในเร่ืองต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

ระบบสาธารณสุขของประเทศอินโดนีเซีย การพยาบาลชุมชน การ

ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยนักศึกษาได้ช่วยกันบรรยายสรุปเก่ียวกับ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรศ.ดร.ดาราวรรณ 

ตะปนตา ได้บรรยายใน Elective Program in Nursing Department 

ในเรื่อง Health Care System in Thailand  โดยได้รับความสนใจ

จากคณาจารย์และนักศึกษา ในวันสุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการ

ได้มีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทำาแบบทดสอบในเรื่อง

ความรู้ที่นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้รับระหว่างกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนร่วมกัน ทั้งในด้านความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรม หลังจาก

นั้น นักศึกษาได้รับมอบเกียรติบัตรจากรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ์ 

คณะแพทยศาสตร์ และปดท้ายด้วยการแสดงของนักศึกษาท้ัง 2 

สถาบัน   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำาให้นักศึกษาได้รับความรู้ มี

ประสบการณ์ในการเดินทางต่างประเทศ การใช้ภาษา มีความสัมพันธ์

ที่จะต่อเนื่องอีกยาวนานจากการต้อนรับที่อบอุ่นจากคณาจารย์และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Gadjah Mada อีกทั้งในระหว่างการศึกษา

ดูงาน มีประมาณร้อยละ 90 ของคนในประเทศอินโดนีเซียอยู่ในระยะ

ถือศีลอด ทำาให้นักศึกษามีโอกาสท่ีได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์

ในวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศอินโดนีเซียอย่างแท้จริง และ

ที่สำาคัญที่สุด นักศึกษามีความภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะพยาบาลศาสตร�    มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�
สน ับสน ุนน ักศ ึกษาและ    บ ุคลากรพร ้อมก ้าวส ู ่
ประชาคมอาเซ ียน
สน ับสน ุนน ักศ ึกษาและ    บ ุคลากรพร ้อมก ้าวส ู ่สน ับสน ุนน ักศ ึกษาและ    บ ุคลากรพร ้อมก ้าวส ู ่สน ับสน ุนน ักศ ึกษาและ    บ ุคลากรพร ้อมก ้าวส ู ่

A S E A N



8 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

พ�ธีทําบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม� ประจําป� 2557

[บ��นส ีแสด ]
พ�ธีมอบประกาศนียบัตรการอบรม 
Lanna Exotic Massage

ป�จฉิมนิเทศหลักสูตรผู�ช�วยพยาบาล รุ�น 40

ร�วมยินดีกับตําแหน�งใหม�ทางว�ชาการ
พ�ธีเป�ดศูนย�เพทซีทีและไซโคลตรอน

 วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผศ.ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปดการอบรมหลักสูตร Lanna Exotic Massage โครงการจัดงานส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ระดับสากล การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2557 ณ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ คณะ
พยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 40 โดยมี ศ.ดร.
วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  
โครงการดังกล่าวจัดข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาลรุ่น 40 ที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษามีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
ความรู้ บุคลิกภาพที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กรและสังคม รวมทั้งสามารถทำางานได้อย่างมี
ความสุข ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม  2557 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวี
ลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จุฑามาศ 
โชติบาง อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำานัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับตำาแหน่งใหม่ทางวิชาการเป็นรอง
ศาสตราจารย์ โดยมีคณะกรรมการประจำาคณะ ฯ หัวหน้าสำานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการพยาบาล และประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรของ
คณะฯ ร่วมแสดงความยินดี ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม  2557 ณ ห้อง
ประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1  คณะพยาบาลศาสตร์

 อ.สิริลักษณ วรรธนะพงษ ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความ
ยินดีในพิธีเปดศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี 
รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำารุงกิจ ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
แพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

 คุณสมพิศ สุพรศิลป หัวหน้าหน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ พร้อม
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำาบุญและสืบชะตาเมือง
เชียงใหม่ ประจำาปี 2557 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 
2557 พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีเพ่ืออุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์
และบรรพบุรุษผู้สร้างนครเชียงใหม่ให้ช่วยปกปักรักษาเมืองเชียงใหม่  ตลอดจนขจัด
ปัดเปาสิ่งชั่วร้ายให้หมดไป เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ประชาชนเชียงใหม่อยู่เย็น
เป็นสุข และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อที่ดีงาม



9ป�ที่ 28 ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน
พ�ทธศักราช 2557

[บ��นส ีแสด ]
พ�ธีมอบประกาศนียบัตรการอบรม 
Lanna Exotic Massage ครบรอบ 6 ป� 

ว�ทยาลัยนานาชาติ
มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�

พ�ธีเป�ดศูนย�เพทซีทีและไซโคลตรอน

ครบรอบ 25 ป� UNISERV

ครบรอบ 50 ป� สังคมศาสตร� มช.

สมทบทุนกองทุน รศ.ละออ หุตางกูร มอบเง�นสมทบทุนการศึกษา

ครบรอบ 50 ป� สํานักหอสมุด มช.

 อ.สิริลักษณ วรรธนะพงษ ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหารและกิจการ
พิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ
เงินร่วมทำาบุญในพิธีทำาบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 6 ปี 
วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี รศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้รับมอบ วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557

 อ.สิริลักษณ วรรธนะพงษ ผู้ช่วยคณบดีฝาย
บริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำาบุญในพิธี
ทำาบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 
ปี สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี 
ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำานวยการสำานักบริการวิชาการ 
เป็นผู้รับมอบ วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557่

 ผศ.สุธาทิพย อุปลาบัติ  รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำาบุญในพิธีทำาบุญ
ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมี คุณจุฬาลักษณ์ ปรีชากุล เลขานุการคณะ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ วันพุธที่ 18 มิถุนายน  2557

 ผศ.สุธาทิพย อุปลาบัติ รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ปยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ รับมอบเงินจำานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
จาก ผศ.ทัศนา มหานุภาพ เป็นตัวแทนของ ผศ.กัลยา โทรวัฒนา 
เพื่อสมทบทุนกองทุน รศ.ละออ หุตางกูร ณ คณะพยาบาลศาสตร์
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557

 ผศ.สุธาทิพย อุปลาบัติ รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ปยวรรณ สวัสด์ิ
สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์ เก่า
สัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ รับมอบเงินจำานวน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณธนี  พหลโยธิน เพื่อมอบเป็น
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วันจันทร์ท่ี 23 มิถุนายน 2557

 รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ ายแผน
และบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำาบุญสนับสนุนกองทุนพัฒนา
สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่ง
การสถาปนา “ 5 ทศวรรษ รวมพลังสร้างสรรค์บริการ เพื่อการ
เรียนรู้สู่สังคม ” โดยมีคุณวรารักษ์  พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำานวยการ
สำานักหอสมุด ให้การต้อนรับ วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557



 วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ศูนย์บริการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปดการอบรม
เฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเช้ือและการพยาบาลผู้ปวยโรค
ติดเช้ือ รุ่นท่ี 8 โดยมี รศ.ดร.เรมวล  นันทศุภวัฒน ผู้อำานวย
การศูนย์บริการพยาบาล เป็นประธานในพิธี  รศ.ดร.วิลาวัณย  
พิเชียรเสถียร ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์  การอบรมจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 6 พฤษภาคม - 22 สิงหาคม 2557

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำาเร็จการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
รุ่นที่ 4 โดยมี รศ.ดร.เรมวล  นันทศุภวัฒน ผู้อำานวยการศูนย์
บริการพยาบาล และ คณาจารย์ประจำาหลักสูตรฯ  ร่วมแสดง
ความยินดี ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557

 วันอังคารท่ี 27 พฤษภาคม 2557 ศูนย์บริการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปดโครงการ 
“คุณค่าของผู้สูงวัยในวัยเกษียณ”  รุ่นท่ี 3 ประจำาปี 2557 โดย
มี ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธาน และ รศ.ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน ผู้อำานวยการศูนย์
บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
27-30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมธาริน และสวนพฤกษศาสตร์
ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดพิธีเปดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้
ปวยโรคมะเร็ง: แนวคิดและนวัตกรรมในศตวรรษใหม่  โดยมี 
รศ.ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล 
เป็นประธานในพิธี  การอบรมดังกล่าวจัด ข้ึนระหว่างวันที่  
17-20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเฉพาะทางควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู�ป�วยโรคติดเชื้อ รุ�นที่ 8

มอบวุฒิบัตรอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู�สูงอายุ รุ�นที่ 4

คุณค�าของผู�สูงวัยในวัยเกษียณ รุ�นที่ 3

การพยาบาลผู�ป�วยโรคมะเร็ง: แนวคิดและนวัตกรรมในศตวรรษใหม�

ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการฝกปฏิบัติทางการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ  
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/
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ข��วศูนย�บร�ก�รพย�บ�ล
บอกเล�าNSC NEWS



มอบวุฒิบัตรอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู�สูงอายุ รุ�นที่ 4

คุณค�าของผู�สูงวัยในวัยเกษียณ รุ�นที่ 3

ร�วมแสดงความยินดีกับบุคลากรฝ�ายการพยาบาล

ให�การต�อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
ประจําประเทศไทย และคณะ

ลงนาม MOU เป�ดอบรมการพยาบาลสุขภาพจ�ตและจ�ตเวชเด็กและวัยรุ�น

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้า
ดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณปาริชาติ ภัควิภาส ในโอกาสที่ได้
รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง รองหัวหน้าฝายการพยาบาล ด้าน
บริหารและบริการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณ
ชนัญญา มหาพรหม หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปวยพิเศษทั่วไป ได้
รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ระดับผู้บริหาร) 
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557

 วันพฤหัสบดีท่ีที่ 19 มิถุนายน 2557 ศ.ดร.วิภาดา 
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Sohail Khan เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำาประเทศไทย พร้อมด้วย 
Dr. Nazim Latif, Commercial Counsellor และ Ms. Sunisa 
Somtawin, Trade Development Offi cer ในโอกาสที่เดินทาง
มาเยือนคณะฯ เพ่ือหารือเก่ียวกับการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษา
ชาวปากีสถานท่ีจะเข้ามาศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจการเปดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับ นพ.สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำานวยการ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.เจษฎา โชคดำารงสุข อธิบดี
กรมสุขภาพจิต ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำานักงาน
บริการสุขภาพที่ 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชครินทร์ จังหวัด
เชียงใหม่ วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557

11ป�ที่ 28 ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน
พ�ทธศักราช 2557

ภารกิจ
ค ณ บ ดี
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ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารงาน 
ณ ประเทศญี่ปุ ่น

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการคณะฯ และหัวหน้างาน คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสาขา
พยาบาลศาสตร์ Osaka University, Kyoto University, และ 
Kobe University ประเทศญี่ปุน ให้ไปเยี่ยมชมและเจรจาความ
ร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย  ในระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 
2557

 ผลจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร
งานดังกล่าวได้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและด้านการวิจัยร่วม
กัน ซึ่งจะทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์ และบุคลากร ตลอด
จนความร่วมมือด้านวิจัยต่อไปในอนาคต  สำาหรับข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การไปศึกษาดูงาน
 การผลักดันในเกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เนื่องจากทั้งสามมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนำาของประเทศญี่ปุน และคณาจารย์ส่วนใหญ่ของแต่ละสถาบันมี
ศักยภาพในการทำาวิจัยร่วมสถาบันระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยท้ังสาม 
แห่งรวมถึงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเปาหมายสำาคัญ
ในการผลิตงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ชัดเจน
 การขยายเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ โดยการลงนามในข้อ
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Osaka University และ Kyoto 
University เนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีข้อตกลงความร่วมมือ
กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน ทั้งนี้จะได้มีการ
ขยายลักษณะความร่วมมือในรูปแบบอื่นเช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร เป็นต้น
 การเพิ่มความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีข้อ
ตกลงความร่วมมืออยู่แล้ว คือ Kobe University ในการไปเจรจาความ

ร่วมมือทางด้านวิชาการในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการเปด Joint Degree 
Program ระหว่าง Kobe University และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทั้งนี้จะได้มีการพบปะหารือระหว่างสองสถาบันเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป
 การเตรียมบริหารอัตรากำาลังในอนาคตเมื่อกำาลังคนลดลง โดยจะเน้นการนำา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อประหยัดกำาลังคนและเวลา
 และการสร้างจิตบริการในการปฎิบัติงานเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุนที่พยาบาล
จะให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ปวย ตลอดจนดูแลผู้ปวยเป็นอย่างดี ดังนั้นเจ้า
หน้าที่ในสำานักงานควรมีลักษณะเช่นเดียวกับพยาบาลที่ต้องดูแลและเอาใจใส่ผู้ปวย



 คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “การ
เร่งรัดการพัฒนาโครงร่างการวิจัย” ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความ
สามารถของอาจารย์เพื่อความเป็นเลิศทางการวิจัย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ 2557 โดยมี ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะ
ดำารงสิน รองผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น
วิทยากร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  9 - 11  พฤษภาคม  2557 ณ 
อเวย์ สวนสวรรค์ อำาเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

 Prof.Dr.Teresa Stone, Editor in Chief, Nursing & Health 
Sciences, Professor of International Nursing, Faculty of Health 
Sciences, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุน เข้าเยี่ยมคารวะ 
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในโอกาสท่ีเดินทางมาให้คำาปรึกษาด้านการวิจัยทางการ
พยาบาล และ เจรจาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับคณะฯ ในระหว่างวันที่ 
28 – 31 พฤษภาคม 2557

 Mr.Kanoksak Krirkkawin, Chief Representative, Kawin 
Dynmics Co., Ltd. ได้นำา Mr. Mike (Mitsuhiro) IKEGAWA, 
President of Carecom Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุน เข้าเย่ียมคารวะ 
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
วิจัย ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องรับรองสำานักงานคณบดี 
อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ งาน
บริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐาน
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice; GCP ”  
ระหว่างวันที่ 5 - 6  มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  โดยมีคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาล
ศาสตร์เข้าร่วมรับการอบรม     

การเร�งรัดการพัฒนาโครงร�างการว�จัย

ให�คําปร�กษาด�านการว�จัย

เจรจาความร�วมมือด�านการว�จัย

อบรม Good Clinical Practice

13ป�ที่ 28 ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน
พ�ทธศักราช 2557

ข่าว
วิจัย



   

14 ข�าวสารคณะพยาบาลศาสตร�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

กีฬาแอโรบิค อ�างแก�วเกมส� 
อ�างแก�วเกมส� 

ข�าวว�เทศสัมพันธ�
 ร ศ . ด ร . ก ร ร ณิ ก า ร  กั น ธ ะ
รักษา ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าว
ต้อนรับ Prof. Ping Fen Tang และ
คณะ จาก Kunming Medical University 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้อง

 รศ.นพ.อํานาจ อยูสุข รองอธิการบดีฝายบริการ 
พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปดการแข่งขันกีฬาประเภทแอโรบิค การ
แข่งขันกีฬาบุคลากรสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คร้ังที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์”  โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน
อนุกรรมการฯ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Chen, ShianhLian 
และคณะ จาก National Taichung University of Science and 
Technology ประเทศไต้หวัน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้าน 
Community-Based Nursing Education and Practice ณ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557

 อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ  ผู้
ช่วยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mari Kondo, 
Assist. Prof. Rie Sayama และนักศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาตรี จำานวน 6 คน 
จาก Faculty of Nursing, Toho University 
ประเทศญี่ปุน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษา
ดูงานที่คณะฯ ณ ห้องรับรองสำานักงาน

คณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

รับรองสำานักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่เดินทาง
มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่คณะฯ ในระหว่างวันท่ี 31 พฤษภาคม – 
2 มิถุนายน 2557



15ป�ที่ 28 ฉบับที่ 3  พฤษภาคม - มิถุนายน
พ�ทธศักราช 2557

 นางสิริรัตน หาญวงศ  นายกสมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นำ าที มคณะกรรมการฯ  เ ข้ า เ ยี่ ยมคารวะ 
รศ.ปราณีต สวัสดิรักษา อาจารย์อาวุโสของ
คณะฯ เนื่องในวาระท่ีท่านมีอายุครบ 90 ปี ใน
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 

ศิษย�เก��สัมพันธ�

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ สมาคมศิษยเกาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำาหน้า การศึกษาและปฏิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in 
Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 
2 ในโอกาสนี้เชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้าพยาบาล มช. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ 
โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-945029 และ 053-945013



นามผูรับ ชําระเปนรายเดือน
ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 การจัดการสุขภาพระดับอำาเภอเป็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดสำาคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยเน้นการทำางานร่วมกันของโรงพยาบาลอำาเภอ 
สาธารณสุขอำาเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนโดยมีข้ันตอนในการพัฒนามาเป็นลำาดับเน้นการแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่   เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเปาหมายได้รับการดูแลที่จำาเป็น(essential care)อย่างครอบคลุม  การพัฒนาระบบข้อมูลมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ    การมีข้อมูล
ที่สะท้อนความจริงและเป็นปัจจุบันของทั้งอำาเภอ ครอบคลุมปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสุขภาพในทุกๆด้าน รวมถึงการจัดการดูแลสุขภาพที่จำาเป็น ทำาให้เกิดการสร้าง
เสริมสุขภาพ อย่างเป็นระบบ
  ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่   โรงพยาบาลสารภีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำาเนิน
การโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำาเภอแก่เครือข่ายสุขภาพระดับอำาเภอ จำานวน 51 อำาเภอ เป็นระยะเวลา
ดำาเนินงาน 3 ปี ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2559 โดยรศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ และนพ.จรัส สิงห์แก้ว เป็นท่ีปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.วราภรณ์ 
บุญเชียง เป็นหัวหน้าคณะทำางานฝายวิชาการ และรศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง เป็นหัวหน้าคณะทำางานฝายเทคนิคIT คณะทำางานประกอบด้วยอาจารย์ประจำากลุ่ม
วิชาการพยาบาลสาธารณสุขจำานวน 5 ท่าน และเลขาคณะทำางาน 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการแต่งตั้งคณะ
ทำางาน 2 ชุด ได้แก่ คณะทำางานฝายสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ และคณะศึกษาวิจัยและถอดบทเรียน

การดําเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2557 
 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โครงการสนับสนุนฯได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน 
“การสร้างนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล ครั้งที่2 ” ณ โถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะ
พยาบาลศาสตร์  นำาโดย รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง และ ผศ.ดร.วราภรณ์ 
บุญเชียง
      
        ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
โปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูลสุขภาพ 24 DHIS โครงการสานพลัง “อำาเภอสุขภาวะ” เชื่อม
ปฏิบัติการด้วย”ระบบข้อมูลสุขภาพ” วิทยากรนำาโดย ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รศ.ดร.เอก
รัฐ บุญเชียง และคณะทำางานโครงการสนับสนุนฯ ซ่ึงในงานนี้ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ 
ได้ให้เกียรติเปดการประชุม ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก
   

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้มีการจัดการประชุมสรุปแบบสอบถามเพื่อพัฒนา
โปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูลสุขภาพ นำาโดย รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง ผศ.ดร.วราภรณ์ 
บุญเชียง และ ดร.รังสิยา นารินทร์ ณ ห้องประชุมพุทธชาด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข�อมูลสุขภาพ
เพ�่อการจัดการสุขภาพระดับอําเภอแก�เคร�อข�ายสุขภาพระดับอําเภอ
 

การดําเนินงานในเดือน มิถุนายน 2557 
     รศ.วิลาวัณย เสนารัตน รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง และผศ.ดร.วราภรณ 
บุญเชียง ร่วมพิธีแถลงข่าวนโยบายการนำาศักยภาพของเทคโนโลยีของกลุ่ม True 
เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม อมรินทร์ ลากูน 
จังหวัดพิษณุโลก


