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2 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ก้าวสู่ปีใหม่พุทธศักราช	2558	ปีมะแม	ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 	 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข	 สมหวังดั่งปรารถนาในทุกเรื่อง	 	 และขอให้
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
	 เดือนมกราคม	 ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาของคณะฯ	 ที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ครั้งที่	 49	 โดยในปีนี้คณะฯ	มีผู้สำาเร็จการศึกษา
รวม	392	คน	แบ่งเป็นระดับบัณฑิต	224	คน	มหาบัณฑิต	158	คน	และดุษฎีบัณฑิต	10	คน	ทั้ง
หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	 นับเป็นความสำาเร็จที่น่าชื่นชมและถือเป็นความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งของคณะพยาบาลศาสตร์	 ในโอกาสเดียวกันนี้ขอแสดงความยินดีแด่	 รองศาสตราจารย์
วิลาวัณย์	 เสนารัตน์	 อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญา
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ประจำาปีการศึกษา	2557จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
นอกจากนี้คณะฯ	ขอแสดงความยินดีกับ	คุณธิดา	เพชรช่อ	ข้าราชการบำานาญ	รัฐจอร์เจีย	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น	 สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์
นักศึกษาเก่า	ประจำาปี	2557		ในส่วนของงานฉลองครบรอบ	50	ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะฯ	ได้
ร่วมกิจกรรมวันวิชาการ	ครั้งที่	10	“วิถีวิจัย:	5	ทศวรรษ	มช.	รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”	ในระหว่างวัน
ที่	19-24	มกราคม	2558	ณ	ศาลาอ่างแก้ว	จัดนิทรรศการ	ภายใต้หัวข้อ	“คณะพยาบาลศาสตร์กับ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อสุขภาวะของประชาชน”	 	 ในเดือนนี้ได้มีพิธีสถาปนา
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนใหม่	 	 (พ.ศ.2558	 -	 2559)	 ขอ
แสดงความยินดีแก่	รองศาสตราจารย์	ดร.สุจิตรา	เหลืองอมรเลิศ	ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้	
	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 	 คณะฯ	 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	จัดการประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า	ในโอกาสครบรอบ	55	ปีแห่งการศึกษาพยาบาล	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 ภายในงานยังได้จัดพิธีมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสและรุ่นพี่พยาบาลอาวุโส	
ณ	 บริเวณลานดอกปีบ	 สำาหรับงานคืนสู่เหย้าหมู่เฮาปิ๊กบ้านจัดขึ้นเพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่าง
อาจารย์อาวุโส	 คณะผู้บริหารในอดีตและปัจจุบัน	 ตลอดจนศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกหลักสูตร	 ภายในงาน
ได้ระดมทุนเพื่อจัดสร้างอาคารหอพัก	55	ปี	พยาบาล	มช.	ณ	โรงแรมดิเอ็มเพรส	
	 คณะฯ	ขอแสดงความยินดีกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัช	อินทรางกูร	ณ	อยุธยา	 ได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น	 ประจำาปี	 2557	 สาขาการศึกษาพยาบาล	 ประเภทอาจารย์
พยาบาล	 จาก	 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี	
	 ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์	 คณบดี	 ในฐานะ	 President,	 Sigma	 Theta	 Tau,	 Phi	
Chapter,	 Thailand	 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร	 เรื่อง	 Future	 Direction	 for	 Prevention	 and	
Management	of	Chronic	Conditions	และ	เรื่อง	STTI	Phi	Omega-Thailand	Chapter	at-
Large:	Challenges	and	Opportunities	for	Nursing	Profession		และเข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ	 เรื่อง		The	3rd	 International	Conference	on		Prevention	&	Management	of	
Chronic	Conditions	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศจำานวน	280	คน
	 ข่าวสารคณะฯ	 ในปีนี้ดำาเนินงานสู่ปีที่	 29	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นสื่อกลางเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความเคลื่อนไหวตามพันธกิจทุกด้านของคณะฯ	 เสมอมา	 ท่านผู้อ่านมี
บทบาทสำาคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาให้สื่อกลางเล่มนี้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	 หากท่านมีข้อ
ติชมเพื่อปรับปรุงสามารถแจ้งให้รับทราบได้	ทุกความคิดเห็นมีคุณค่าเสมอ
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สารบัญ

วัตถุประสงค ์
		1.	เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง	ๆ	ของคณะพยาบาลศาสตร์
		2.	เป็นสื่อกลางให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์	ข้าราชการ		เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่า		
					และ	ศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่นทุกหลักสูตร	เพื่อการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำา
ที่ปรึกษา 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ		(อ.สิริลักษณ์		วรรธนะพงษ์)						
เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ 	(นางกมลชนก		กาวิล)				 										
บรรณาธิการ			 อ.ดร.เบญจมาศ		 สุขสถิตย์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ			 นายสุพจน์							  เชี่ยวชาญ
กองบรรณาธิการ	 ผศ.ดร.นัทธมน			วุทธานนท์
		 	 อ.ดร.วันเพ็ญ					ทรงคำา
	 	 อ.สุจิตรา									ชัยวุฒิ
	 	 นางสาวชลธิชา		 จินาติ
	 	 นางสุภารัตน์					เสมอใจ
	 	 นายประยูร						 หล้ามูล

ติดต่อทีมงานข่าวสารได้ที	่		กองบรรณาธิการข่าวสาร			คณะพยาบาลศาสตร์
110			ถนนอินทวโรรส			ตำาบลศรีภูมิ			อำาเภอเมือง			จังหวัดเชียงใหม่

โทร	(053)	94-5045			www.nurse.cmu.ac.th/

วิสัยทัศน์
 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำาในระดับสากล ในด้าน

คุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี 

โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง

     วิชาการ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาองค์ 

    ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ

 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

 4. ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินภาคเหนือ

 5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง

     ได้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารจากคณบดี

ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ปีที่  29  ฉบับที่  1  มกราคม  –  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558
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3ปีที่ 29 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2558

รศ.นพ.นิเวศน์  นันทจิต   
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ผศ.สมจิตต์ ภาติกร  
(อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.)

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์ 
(อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.)

รศ.ปราณีต สวัสดิรักษา ผศ.ปฏิพร บุญกล้า รศ.รัตนา ทองสวัสดิ์ 

ผศ.อุไร ธัชยพงษ์

ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี  
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ  
(อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.และ
อดีตนายกสภาการพยาบาล)

คุณมลิวัลย์ ดำารงศักดิ์  
(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ มช.)

คุณธนี พหลโยธิน 

ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์  
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  
(อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.)

รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ   
(เลขามูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทย 
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

คุณแม่บ้านศรีนวล พรหมขัติแก้ว

กราบขอพรอาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 
  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ากราบคารวะขอพรปีใหม่ อดีตผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส  

2015

������ �����������-��58.indd   3 30/4/2558   21:21:53



 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาการศึกษา 2557 แก่ รศ.วิลาวัณย์  
เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558  ณ หอ
ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ สำาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร
บัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2524 M.P.H.(Master of Public 
Health), University of Philippines, Philippines โดยทุน 
SEMEO-TROPMED พ.ศ. 2527 Thai Board Certified in 
Advanced Practice Nurse in infection Control from 
Thailand Nursing and Midwifery Council. Board Certified 
in Advanced Practice Nurse Practitioner from Thailand 
Nursing and Midwifery Council. ในอดีตเคยดำารงตำาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานสาขาวิชาการพยาบาล
ด้านการควบคุมการติดเชื้อ ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี และ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามลำาดับ  
ปัจจุบันเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  คณะกรรมการ
บริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะ
กรรมการกลั่นกรองรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
 รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ เป็นผู้ริเร่ิมโครงการร่วมผลิต
พยาบาลชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลให้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้
นักศึกษาที่มีศักยภาพทั้งความรู้และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ทำาให้
ผลผลิตบัณฑิตพยาบาล เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ รับ
ผิดชอบผู้รับบริการและสังคม และเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน เป็นผู้ก่อตั้งสถานบริการพยาบาลในคณะพยาบาลศาสตร์ 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 ที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นอิสระจาก
ระบบราชการ เพ่ือสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมและให้
ความรู้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ทางการพยาบาล ประชาชนและสังคมได้อย่างคล่องตัวและพึ่ง
ตนเองได้ และร่วมริเริ่มหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาอาจารย์
พยาบาลในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่ง
แรกของประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติด้าน
การพยาบาล โดยเป็นโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้น
นำาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และ
ออสเตรเลีย  เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติด
เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (HIV/AIDS) โดยได้ทำางานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและนานาชาติ มีผลงานวิจัยและตำาราด้าน 

HIV/AIDS ซึ่งนำามาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสำาหรับคน
ไทย 
 รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ เป็นผู้ ท่ีมีส่วนสำาคัญในการริเริ่ม
หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติด
เชื้อ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
เป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก China Medical Board เป็นผู ้บริหารโครงการ 

The Program of Higher Nursing Educat ion Development 
(POHNES) ซึ่งเป็นโครงการท่ีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้ความร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สำาหรับอาจารย์พยาบาลจากมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 8 แห่ง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2537–พ.ศ.2544 เป็นผู้จัดการโครงการการ
พัฒนาระบบปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 
2558 เป็นโครงการร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาล
สารภี เทศบาลตำาบล แกนนำาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
และประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำาเร็จและเป็นโครงการ
เด่นของ สสส. ได้รับการสนับสนุนให้ขยายผลไปยัง 51 อำาเภอ ทั่ว
ประเทศ  นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของ มช. พ.ศ. 2538  
รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ จากสภาการพยาบาล พ.ศ.2545  
รางวัลอาจารย์ดีเด่น “ช้างทองคำา” จาก มช. พ.ศ. 2552 และรางวัล
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำาปี 2552  
 รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ เป็นบุคคลผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
ส่วนรวมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สังคม และอุทิศเวลาหลังเกษียณอายุ
ราชการให้กับวิชาชีพพยาบาล และวงการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีผลงาน
ทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาการพยาบาล เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาชีพจนเกิดประโยชน์แก่วิชาชีพดังกล่าว สภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
 

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ประจำาปีการศึกษา 2557

  ในวันจันทร์ท่ี 26 มกราคม 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ รศ.วิลาวัณย์  
เสนารัตน์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาการศึกษา 
2557 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
เป็นประธาน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

4 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  คุณธิดา เพชรช่อ (รหัสประจำาตัวนักศึกษา 107810)  
ข้าราชการบำานาญ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รับรางวัล
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำาปี 2557 สาขาส่ง
เสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จาก รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา
•  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาล) คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2514

ผลงาน
• เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสังคมทั่วไปและในสายวิชาชีพ 
ร่วมเป็นพยาบาลอาสาสมัครในมูลนิธิ Healing the Children
Foundation สหรัฐอเมริกา ซึ่งให้บริการผ่าตัดปากแหว่ง-เพดานโหว่ 
ตั้งแต่ปี 2545 และ ร่วมทำางานในองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์
ต่างๆ อาทิ รับเป็นกรรมการอำานวยการและเหรัญญิกมูลนิธิวัดพุทธ
บ ูชา ในเม ืองแอตแลนตา, เป ็นกรรมการอ ำานวยการ Thai 
Association of Georgia เมื่อปี 2552 - ปัจจุบัน, เป็นผู้ช่วยอาจารย์
ใหญ่ ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดวชิระประทีป นครนิวยอร์ก 
ปี 2525-2534, เป็นกรรมการก่อสร้างวัดพุทธบูชาและ กุฏิสงฆ์    
จนได้รับโล่จาก สมัชชาสงฆ์ธรรมยุตแห่งสหรัฐอเมริกา

• เป็นหนึ่งในผู้ริ เริ่มเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในนคร
นิวยอร์ก โดยจัดงาน Music and Dance of Thailand ขึ้น ครั้งแรก 
ในปี 2533 และต่อมาได้จัดเป็นประเพณีทุกปีจนถึงปัจจุบัน
• เป็นนักศึกษาเก่าที่มีความผูกพันกับสถาบัน ได้ริ เริ่ม
เชิญนักศึกษาเก่า มช. ในนครนิวยอร์ก และ มลรัฐใกล้เคียงมา
พบปะสังสรรค์กันเป็นครั้งแรก เพ่ือก่อตั้งสมาคมนักศึกษาเก่า 
มช. นิวยอร์ก และภาคตะวันออก ในปี 2551 และได้รับเลือกเป็น  
นายกสมาคม, ได้จัดงาน ราตรีอ่างแก้ว-ราตรีผ้าไหมศิลปาชีพ  ณ 
นครนิวยอร์ก ในปี 2552  นำารายได้สมทบกองทุนลูกช้างเพื่อ มช.  
และ กิจการสาธารณะ จนได้รับยกย่องว่าเป็น งานมหกรรมแห่งการ
กุศลประจำาปี 2009  ของรัฐนิวยอร์ก
• ได้อุทิศตนสนับสนุนกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์  
มช.  มาโดยต่อเนื่อง โดยให้ทุนการศึกษา ปีละ 20,000.- และ  
50,000.- ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน, บริจาคเงินสมทบการก่อสร้าง   
อาคารเรียนของคณะพยาบาลฯ รวม 2 ล้านบาท, เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า ตลอดมา  
 นับเป็นนักศึกษาเก่าผู้ประสบความสำาเร็จในการประกอบ
สัมมาอาชีพ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ ต่อสังคม และสถาบันการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนักศึกษาเก่า สมควรได้รับการยกย่อง และ
ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป
 และในวันศุกร์ท่ี 23 มกราคม 2558 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากร เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณธิดา เพชรช่อ ใน
โอกาสได้รับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาส่งเสริม
ความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า ประจำาปี 2557 จากสมาคมนักศึกษา
เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน ลูกช้างคืนถิ่น 50 ปี มช. ณ ลาน
สังคีตศิลป์ สันเขื่อนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5ปีที่ 29 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2558

นักศึกษา
เก่าดีเด่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ย
เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิตของคณะ ฯ ที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คร้ังที่ 49 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี 
ที่ 22 มกราคม 2558

 นางสาวรัตติกาล  สุขพร้อมสรรพ์ รหัสนักศึกษา 531232012 นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย รับรางวัลการค้นคว้าแบบ
อิสระดีมาก ประจำาปีการศึกษา 2557  เรื่อง ผลของการออกกำาลังกายโดยการ
ยืดกล้ามเน้ือต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
จังหวัดพะเยา โดยมี อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงเข้า
รับมอบรางวัลจาก ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารของคณะฯร่วมยินดี ในวันพุธที่ 21 
มกราคม 2558 ณ สนามด้านหลังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสำาเร ็จแห่งภาคภูม ิ

รางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีมาก 
ประจำาปีการศึกษา 2557
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 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
โครงการค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 7 “ต้นกล้ากาสะลอง”  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะ ฯ เขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้
เคียง เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน การ
ใช้ชีวิตและการทำากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาพยาบาล สำาหรับนำาไป
ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ต่อไป โครงการจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

 
 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
กิจกรรมสปอร์ตเดย์ - สปิริตไนท์ ประจำาปีการศึกษา 2557 จัด
โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป้าหมายเพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ออกกำาลังกายและเล่นกีฬา ตลอดจนได้แสดงออกถึง
ศักยภาพในด้านการเชียร์ ส่งเสริมความกล้าแสดงออกและความคิด
สร้างสรรค์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 20 คณะ 
1 วิทยาลัย  โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธาน ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของผู้นำา
เชียร์ การแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ ประเภทลาน และการแสดงสปิริตไนท์ 
ในวันเสาร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Build Up Your 
Self - Confidence สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เป้าหมายเพ่ือ
ให้นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติทุกชั้นปีของคณะฯ มีคุณภาพ 
สามารถครองตน ครองงาน สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม ณ ห้อง 308 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวัน
เสาร์ที่  21  กุมภาพันธ์ 2558

 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนพยาบาล
ด้วยปัญญานำาพาสู่ความสำาเร็จ สำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
และจริยธรรมทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยความสุข ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2557  ณ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2558 
“ความรู้คู่คุณธรรม นำาสู่อนาคต” เป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณแก่เด็ก  รวมทั้ง
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเป็น
การบูรณาการการเรียนการสอนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก โดย
มีคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรม ณ งาน
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558

ก ิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2558

ค ่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 7

เ รียนพยาบาลด้วยปัญญานำาพาสู่ความสำาเร็จ

Sport Day & Spirit Night
Build Up Your Self - Confidence

7ปีที่ 29 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2558

รางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีมาก 
ประจำาปีการศึกษา 2557

ลานกิจกรรม
นักศึกษาพยาบาลกับ
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การประชุมวิชาการ 55 ปี การศึกษาพยาบาล มช. 
 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดพิธีเปิด
การประชุมวิชาการและจัดงานคืนสู่เหย้า “55 ปีการศึกษาพยาบาล 
มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ ำาหน้า การศึกษาและปฏิบัติก้าวไกล” 
(Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, 
Education and Practice) โดยมี ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ 
รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธาน ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน  ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2558  
ณ ห้องประชุมวิจิตร  ศรีสุพรรณ  อาคาร 2  คณะพยาบาลศาสตร์   

  การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ รวมท้ังผู้ที่
สนใจได้รับทราบพัฒนาการและความก้าวหน้าของคณะฯ นอกจากน้ีได้ร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรมการศึกษา และการ
ปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเพ่ิมคุณภาพของการดูแลสุขภาพต่อไป ตลอดจนเป็นการ
ขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นผู้นำา
ระดับนานาชาติ  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พบปะสังสรรค์ และร่วมฉลองครบ 55 ปี แห่งการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 –  7 กุมภาพันธ์ 2558 
           กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  “สุขภาพ
กับการเปลี่ยนแปลงโลก” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและ
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอภิปราย “The Future of Nursing: Transforming  
Health Care”  โดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ดร.ดวงวดี  สังโขบล การอภิปราย  
“การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในทศวรรษหน้า สู่การเป็นผู้นำา
ระดับนานาชาติ” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ผศ.ดร.จันจิรา วงษ์ขมทอง  
และการเสวนาพิเศษ เรื่อง “การพยาบาลในศตวรรษที่ 21: บูรณาการวิจัย การ
ศึกษา นวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ” โดย รศ.ดร. ลินจง โปธิบาล ดร.จิตรศิริ 
ขันเงิน  ดร.ยุวดี  เกตุสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการนำาเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น วิจัย
นวัตกรรมทางการพยาบาล และ การวิจัยสู่คุณภาพของการดูแลสุขภาพ  ณ ลาน
กิจกรรมโถงชั้น 1 อาคาร 2  คณะพยาบาลศาสตร์

55 ปี

8 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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งานมุทิตาจิตคืนสู่เหย้าอาจารย์อาวุโสและรุ่นพี่อาวุโส

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์
เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน คืนสู่เหย้าหมู่เฮาปิ๊กบ้าน 
ในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
มี ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในงานมีศิษย์เก่าของคณะฯ 
ร่วมงานประมาณ 1,200 คน

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต
คืนสู่เหย้าอาจารย์อาวุโสและรุ่นพี่อาวุโส เนื่อง
ในวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.วิภาดา 
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธานเป ิดพ ิธ ีและกล ่าวแสดงม ุท ิตาจ ิต 
คุณสิริรัตน์ หาญวงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัด
งาน ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลาน
ดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่55 ปี

9ปีที่ 29 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2558

คืนสู่เหย้าหมู่เฮาปิ๊กบ้าน
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เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ  Assoc.Prof.Dr.Kathryn 
L. Sridaromont, Department Chair-Traditional Undergraduate 
Program จาก Texas Tech University Health Sciences Center 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการ ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องรับรองสำานักงาน
คณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

ปฐมนิเทศ นศ.ท่ีได้รับทุนร่วมโครงการ International Winter 
Seminar 2015 
 วันพฤหัสบดี ที่  22 มกราคม 2558 Professor 
Dr.Masaaki Tokuda, Chair, International Exchange Committee, 
Faculty of Medicine, Kagawa University เข้าเยี ่ยมคารวะ 
ศ .ดร . วิภาดา คุณา วิก ติกุ ล  คณบดีคณะพยาบาลศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในโอกาสที่เดินทางมาปฐมนิเทศให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะฯ จำานวน 5 คน ซ่ึงได้รับ
ทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ International Winter Seminar 
2015 ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558 

เจราจาความร่วมมือทางวิชาการและปรึกษาหารือด้านการทำาวิจัย
 Prof.Dr.Jun Kobayashi และ Ms.Yuka Maekawa จาก University of 
Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการและปรึกษาหารือด้านการทำาวิจัยร่วมกัน ณ ห้องรับรองสำานักงานคณบดี อาคาร 
4 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชม
บูธนิทรรศการงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวัน
วิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช.รวมพลังเพื่อ
แผ่นดิน” โดยมี รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ ถวายการต้อนรับ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม ใน
ระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 2558 โดยมีการจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ 
“คณะพยาบาลศาสตร์กับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อสุขภาวะ
ของประชาชน” และมีกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ อาทิ การ
ตรวจคัดกรองสุขภาพจิต การป้องกันโรคเอชไอวี/เอดส์  การป้องกันการตั้งครรภ์
และคุมกำาเนิดในวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์  การออกกำาลังกายแบบนอร์ดิก  การ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น   นอกจากนี้ร่วมกับคณะต่างๆ และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในการจัดการแข่งขันตอบปัญหาอีกด้วย

10 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าววิเทศสัมพันธ์

5 ทศวรรษ มช.รวมพลังเพื่อแผ่นดิน
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Japan-Asia Youth Exchange Program in Science, 
SAKURA SCIENCE Program

5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน 

รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออบรมการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิน
ทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange 
Program in Science, SAKURA SCIENCE Program พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวสุมีนา โมเหล็ก และนางสาวจิณห์นิภา ไชยสอน ใน
ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2558 ณ University of the Ryukyus ประเทศญ่ีปุ่น ใน
โอกาสนี้คณบดีได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ เร่ือง Health and Welfare Policy in Thailand 
ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ของคณะฯ ตลอดจนได้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
ระหว่างสองสถาบันอีกด้วย

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระ
โอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  ภายใน
งานประกอบด้วย นิทรรศการ “5ทศวรรษ วิวัฒน์ มช.”  งานวันวิชาการ ครั้ง
ที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”     (Research Path: 
5 Decades CMU United for the Nation)  และงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี 
CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 24 มกราคม 2558 
ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปิ่นตา ประธานกรรมการหลักสูตรเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด และ รศ.ดร.เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์ ผู้อำานวย
การศูนย์บริการพยาบาล ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใน
การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพ
ติด ร่วมกับ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วรพงษ์  
สำาราญทิวาวัลย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และคุณนภัสสรณ์  
รังสิเวโรจน์ ประธานกรรมการร่วมบริหารหลักสูตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่  
ผู้แทนกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558  ณ 
ห้องประชุมดอยสุเทพ1  โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์เชียงใหม่

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ในฐานะ President, Sigma Theta Tau, 

Phi Chapter, Thailand ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร เร่ือง Future Direction 

for Prevention and Management of Chronic Conditions และ เรื่อง 

STTI Phi Omega-Thailand Chapter at-Large: Challenges and 

Opportunities for Nursing Profession  และในโอกาสนี้ได้ร่วมประชุม

วิชาการนานาชาติ เรื ่อง  The 3rd International Conference on  

Prevention & Management of Chronic Conditions ในระหว่างวันที่ 

25 - 27 กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมีผู้

เข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศจำานวน 280 คน

ภารกิจ  คณบดี

11ปีที่ 29 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2558
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12 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    สถิติขั้นสูงกับงานวิจัยทางการพยาบาล 

      รับประทานรางวัลและเกียรติบัตร เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

 สร้างสุขร่วมกัน รับขวัญปีใหม่ 2558 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสานสัมพันธ์
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประจำาปี 2558 “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ : 
Together for Happy New Year”  โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตร นอกจากนี้เพื่อร่วม
สังสรรค์ในวารดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2558 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 
2 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ และ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เน่ือง
ในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี 2557  ในการน้ีอาจารย์ของคณะฯ ได้เข้าเฝ้าฯ รับประทานรางวัล
ดังน้ี  ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล (อาจารย์พยาบาล) 
ผศ.ดร.พิกุล นันท์ชัยพันธ์  รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ผศ.ผกาพันธ์ วุฒิลักษณ์ รศ.ดร.สุกัญญา 
ปริสัญญกุล และ รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญเฉพาะทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข อำาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 มกราคม 2558

 คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สถิติข้ันสูงกับงานวิจัยทางการพยาบาล โดยมี ศ.ดร.วิภาดา 
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ รศ.ดร.จรณิต แก้ว
กังวาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ Biomedical and Public Health Informatics (BIOPHICS) คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมดังกล่าวจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 10-11 มกราคม 
2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

 ศ.ดร.อารีวรรณ กล่ันกล่ิน รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ เข้า
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2557  
และ นางกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับกิตติบัตรเพ่ือ
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารท่ีดำารงตำาแหน่งครบวาระ ประจำาปี 2557 ในพิธี
ทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2558 โดยมี ศ.ดร.
วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ
คณะฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ท่ี 
24 มกราคม 2558

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน บ้านสีแสดช่ืนชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ  เพ่ือ
พบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรของคณะฯ ตลอดจนเพ่ือแสดงความขอบคุณแก่อาจารย์และบุคลากรทุก
ระดับท่ีร่วมกันปฏิบัติงานในคณะฯ อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถตลอดปี 2557 และ
เพ่ือประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี แด่ รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ ในโอกาสท่ีได้รับ
พระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปีการศึกษา 2557 และ ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น 

[บ้านส ีแสด ]

  พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2558

  บ้านสีแสดชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ

ประเภทอาจารย์พยาบาล 
จากสภาการพยาบาล ประจำา
ปี 2557 ณ ลานดอกปีบ 
อาคาร 1 คณะพยาบาล
ศาสตร์ วัน จันทร์ท่ี 26 
มกราคม 2558
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13ปีที่ 29 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2558

  การนำาแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์

  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำาปี 2557

  50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหาร หัวหน้า
งานและบุคลากรงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสท่ีเข้า
ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการด้านนานาชาติของคณะฯ 
ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์

 โครงการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตชาว
ไทยภูเขา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความ
ร่วมมือของโรงพยาบาลอมก๋อยและศูนย์การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำาโดย 
รศ.ดร.ดวงฤดี  ลาศุขะ ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรม
การฯ นำานักศึกษาพยาบาลปีท่ี 4 ของคณะฯ เข้าฝึกประสบการณ์
การอบรม Training for the trainer แก่ครู ศศช. ตำาบลสบโขง 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้มอบส่ือการสอนด้านสุขภาพ
อนามัยสำาหรับเด็กและประชาชนให้แก่ครูทุกโรงเรียน  เมื่อวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2558 โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในอมก๋อยโมเดลซึ่งได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา เรื่อง การนำาแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์ โดยมี 
รศ.อุษณีย์ คำาประกอบ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่าง
สองสถาบัน ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาล
ศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

 อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อม
บุคลากรของคณะฯเข้ามอบเงินร่วมทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะ
พระพุทธแก้วศิวะฤทธิ์ศรีนครพิงค์ และสร้างลานปฏิบัติธรรม วัดเจ็ดยอด พระอาราม
หลวง ในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการจัดต้ังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยมี รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับ
มอบ ณ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

 ผศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำาปี 2557 
สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จาก รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 
นายกสภาการพยาบาล ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น
ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

[บ้านส ีแสด ]

  วิศวะ มช.ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  การจัดการด้านนานาชาต ิ

  โครงการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคุณภาพ  
  ชีวิตชาวไทยภูเขา
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14 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขา
บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 5  
 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทางสาขาบร ิหารการพยาบาล ร ุ ่นท ี ่ 5 โดยมี 
ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกล่ิน รองคณบดีฝ่ายแผนและ
บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาล
ศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 การ
อบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2557- 
22 กุมภาพันธ์ 2558

  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ  ของคณาจารย์  พยาบาล
วิชาชีพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลายหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  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

การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ 
 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์
บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณ
อายุ “การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ” 
ประจำาปี 2558 รุ ่นที ่ 1 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก 
ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เป้า
หมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งความรู้ ข้อคิด

อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1
 วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสาร
เสพติด รุ่นที่ 1 จัดโดยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วม
กับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปิ่นตา 
ประธานหลักสูตรกล่าวรายงาน รศ.ดร.เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์ ผู้อำานวย
การศูนย์บริการพยาบาล และ คุณนภัสสรณ์  รังสิเวโรจน์  ประธาน
กรรมการร่วมบริหารหลักสูตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่  ผู้แทน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ 
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2558

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและ
พฤติกรรม โดยมี ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 
เป็นประธานในพิธี รศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน 
และ รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับ การ
ประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมพาโนราม่า 
โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่

และประสบการณ์ เพื่อนำาไป ปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ และ เป็นโอกาสที่ดีในการพักผ่อน
หย่อนใจ  โดยมี ผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรอิสระต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่
สนใจทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรง
แรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อบรมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 และผู้จัดการรายกรณีโรค
เรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3 
 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด
การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 และ การ
อบรมการพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเร้ือรัง (เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง) รุ่นที่ 3  โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธาน รศ.ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับ  
รศ.ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 
ประธานหลักสูตรกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาล
ศาสตร์ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 
2558

การให้การปรึกษาทางสุขภาพ
ตามแนวคิดการปรับความคิด
และพฤติกรรม 
 วันพุธท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2558 ศูนย์บริการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดพิธี เปิดการประชุม

บอกเล่าข่าวศูนย์บริการพยาบาล 
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15ปีที่ 29 ฉบับที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2558

งานสถาปนานายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
ศาสตร์ มช.
 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แด่ รศ.ดร.
สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ในโอกาสเข้าดำารงตำาแหน่ง
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วาระ 2 ปี (พ.ศ.2558 - 2559) นอกจาก
น้ีได้มอบช่อดอกไม้ขอบคุณแก่คุณสิริรัตน์ หาญวงศ์ 
ท่ีครบวาระการบริหารงาน ณ ห้องประชุมช้ัน 5 
อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันอังคารท่ี 20 
มกราคม 2558

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

  คุณคนิงนิจ  วิทยบุลย์
 มอบเงินจำานวน 50,000 บาท

  ผู้แทนอนุปริญญาพยาบาลรุ่นที่ 7
 มอบเงินจำานวน 101,000 บาท 

  ผู้แทนอนุปริญญาพยาบาลรุ่นที่ 1
  มอบเงินจำานวน 100,000 บาท

  ผู้แทนอนุปริญญาพยาบาลรุ่น 9
  มอบเงินจำานวน 50,099 บาท

  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ รองคณบดี และ 
  รศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  
 มอบเงินจำานวน 50,000 บาท

  ผู้แทนอนุปริญญาพยาบาลรุ่นที่ 13
 มอบเงินจำานวน 54,500 บาท

  ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม 
 มอบเงินจำานวน 100,000 บาท

รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ  
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ ( พ.ศ.2558 - 2559 )
 
  - เกิดวันท่ี 13 สิงหาคม 2493 

ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. 2515 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 พ.ศ. 2520 Master of Science in Nursing จาก Catholic University of America, U.S.A.
 พ.ศ. 2526 Doctor of Nursing Science จาก Catholic University of America, U.S.A.

ปัจจุบัน
 - ข้าราชการบำานาญ
 - อุปนายกสภาการพยาบาล (คนท่ีหน่ึง)

รางวัลท่ีเคยได้รับ 
 -รางวัลพยาบาลดีเด่นของสภาพยาบาล สาขาบริหารการศึกษาพยาบาล พ.ศ. 2543
 -รางวัลคนดีศรีสังคม สาขาบริหารงานการศึกษา มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย ปี พ.ศ.2545 
 -รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2548

สมทบทุนจัดสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช.
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นามผู้รับ ชำาระเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การพัฒนาเด็กปฐมวัย	ช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนถึง	5	ปี	เป็นช่วงสำาคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต	เนื่องจาก
เป็นระยะที่สมองพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 สังคมและสติ
ปัญญา	 โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการสมองและการเรียนรู้ตามวัย	 การส่งเสริมโภชนาการ	 การส่งเสริมสุข
ภาพปากฟัน	การเฝ้าระวังและป้องกันโรค	และการป้องกันอุบัติเหตุและการได้รับสารพิษ	ซึ่งกระบวนการการ
ดูแลเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยการทำางานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ	 และมีระบบกลไก
หนุนเสริมจากหลายองค์กรตั้งแต่ครอบครัว	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพระดับตำาบล	 หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ	 เพื่อให้งานการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และ
เป็นรูปธรรม	
		 โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย		คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กวัย	2-5	ปี	
ให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย	ซึ่งส่งผลให้เด็กมีระดับสติปัญญาที่ดี	โดยมีกระบวนการดังนี้

ปัจจัยความสำาเร็จ
-		ทีมวิชาการที่เข้มแข็งและมีทักษะในการทำางานกับชุมชน
-		ภาคีเครือข่ายที่ร่วมงานขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน
-		เครื่องมือที่ใช้มีประสิทธิภาพ
-		ระบบส่ือสารสนเทศท่ีเข้าถึงง่ายและมีหลายช่องทาง	(LINE,	Facebook,	Website)
-		กระบวนการติดตาม	และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

		 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ	 ได้ยกระดับเป็นศูนย์
ต้นแบบ	จำานวน	12	พื้นที่	 และยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้จำานวน	6	พื้นที่	 ซึ่ง
มีการทำางานอย่างเป็นระบบ	 มีการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีขึ้น
ทุกพื้นที	่ การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เพียงพอ	
ปลอดภัย	 และถูกสุขลักษณะดีขึ้นใน	 15	 พื้นที่	 การจัดหลักสูตรที่เน้นการส่ง
เสริมพัฒนาการผ่านกิจกรรม	6	หลักใน	15	พื้นที่	การดูแลสุขภาพที่เป็นระบบ
และส่งต่อระบบสาธารณสุขใน	 15	พื้นที่	 และการทำางานแบบมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนใน	15	พื้นที่
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