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2 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ข่าวสารเดือนมีนาคม	 -	 เมษายน	 เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนประจำาปี	 2558	 กิจกรรมที่สำาคัญใน
เดือนมีนาคม	 คณบดีในฐานะประธานคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคม
ไทยปลอดบุหรี่	จังหวัดเชียงใหม่	ครั้งที่	1	/2558	เป้าหมายเพื่อเป็นพันธมิตรเครือข่ายร่วมสร้างความ
เข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ	 และร่วมสนับสนุนการดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 นอกจากนี้คณะฯ	 ได้มีโอกาส
ต้อนรับ	Prof.	Dr.	Azita	Emami,	Dean,	School	of	Nursing,	University	of	Washington,	Seattle	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ที่ได้มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและหารือด้านการทำาวิจัยรวมทั้งได้
บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง	 Diversity,	 Cultural	 Competence,	 Jet	 Airplanes,	 and	 Quality	
of	Care	ให้แก่อาจารย์	และนักศึกษาของคณะฯ	ในระหว่างวันที่	1-4	มีนาคม	2558	และในช่วง
กลางเดือนมีนาคมคณบดีได้รับเชิญจาก	KPJ	Healthcare	University	College	(KPJUC)	ให้เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง	Workable	Modals	for	Care	Supporting	System	in	Chronic	
Diseases	ในการประชุมวิชาการ	2nd	Multidisciplinary	International	Conference	on	
Optimizing	Care	(in	Malaysia)	in	Chronic	Diseases-From	Prevention	to	Rehabilitation		
ณ	 โรงแรม	 Equatorial,	 Melaka	 ประเทศมาเลเซีย	 	 และได้เจรจาความร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษาและสถานบริการสุขภาพหลายแห่งที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
																ในเดือนเมษายน	ถือเป็นวาระอันเป็นมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		2	เมษายน	2558	ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	มีพระชนมายุครบ	5	รอบ	60	พรรษา	ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	ในการนี้คณะผู้บริหาร	คณาจารย์และ
นักศึกษาได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	“Chiang	Mai	Big	Cleaning	Day”			
โดยมีหลายงานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนและองค์ต่าง	ๆ 	ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน	 	 	 คณะฯ	ขอร่วมแสดงความยินดีกับ	นางประไพ	อินตา	บุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะฯ	 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 ประจำาปี	 2557	 (กลุ่มที่	 4	
ลูกจ้างประจำา)	 	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำาคัญที่ทางคณะกรรมการด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนาของคณะฯ	 ร่วมกับสโมสรนักศึกษา	 และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์คือการจัด
กิจกรรมเพื่อสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	 ประจำาปี	 2558	 	 กราบสูมาคารวะดำาหัวขอพรอดีต
คณบดี	 อาจารย์และบุคลากรอาวุโสของคณะฯ	 	 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาและ	 ขอ
ขมาในสิ่งที่เคยล่วงเกินในปีที่ผ่านมา	 ตลอดจนเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่
ไทย		ท้ายนี้คณะฯ	ขอร่วมแสดงความยินดีกับ	รองศาสตราจารย์	ดร.ดวงฤดี	ลาศุขะ	ได้รับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่	ประจำาปี	2558		ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย	ในปีนี้ขอให้ท่าน
และครอบครัวประสบแต่ความสุข	ความสำาเร็จ	และสุขภาพที่ดีตลอดปีด้วยเทอญ
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วิสัยทัศน์
 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นสถาบันชั้นนำาระดับสากลด้าน

การศึกษาและการวิจัย

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  2  มีนาคม  –  เมษายน  พ.ศ. 2558



 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นปี
ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ  60  พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็น
ราชสักการะ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และคุณูปการต่อประเทศ
ชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ 
 ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์  อ.สิริลักษณ์  วรรธนะพงษ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางกมลชนก 
กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 

 วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ

  พิธีท ำ�บุญตักบ�ตร

  Chiang Mai Big Cleaning Day 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม 
“Chiang Mai Big Cleaning Day”  จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา 
นอกจากนี้เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน
ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ในการดูแลรักษาความสะอาด
เรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนเพื่อจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจำาปี 2558 ณ  บริเวณด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3ปีที่ 29 ฉบับที่ 2  มีนาคม - เมษายน
พุทธศักราช 2558



 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ “งานป๋าเวณีปี๋
ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำาปี 2558” โดยเริ่มเดินขบวนตั้งแต่บริเวณสถานี
รถไฟไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ เพื่อร่วมสืบสานเอกลักษณ์ขนบ
ธรรมประเพณีอันดีงามแบบล้านนาไทย เนื่องในวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป 
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 

 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา
ร่วมงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2558 จัดโดยสมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี เชียงใหม่  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

4 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ม่วนอกจุ้มใจ๋  ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 
ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ งานป๋าเวณีปี ๋ใหม่เมือง

เจียงใหม่ ประจำาปี 2558 

วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำาปี 2558



 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ฯ ร่วม
งานพิธีดำาหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2558 ณ บริเวณ
ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี
คารวะดำาหัวคณบดี อาจารย์อาวุโส และข้าราชการอาวุโส ประจำาปี 2558 “สูมาคารวะ
ผู้ใหญ่ ม่วนอกจุ้มใจ๋ ปาเวณีปี๋ใหม่เมือง” โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำาทุก
ปีเพ่ือให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรทุกระดับของคณะฯได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อคณาจารย์ อาจารย์อาวุโส และข้าราชการอาวุโส นอกจากนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของล้านนาไทย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 
24 เมษายน 2558 ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 

5ปีที่ 29 ฉบับที่ 2  มีนาคม - เมษายน
พุทธศักราช 2558

ม่วนอกจุ้มใจ๋  ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 
ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ งานป๋าเวณีปี ๋ใหม่เมือง

เจียงใหม่ ประจำาปี 2558 

2558

สูมาคารวะผู้ใหญ่ ม่วนอกจุ้มใจ๋ ป๋าเวณีปี ๋ใหม่เมือง ประจำาปี 2558 

พิธีดำาหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2558



  นางประไพ  อินตา ปัจจุบันอายุ  53  ปี  จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1  
ตุลาคม 2535  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและ
ผลิตเอกสาร  งานบริหารทั่วไป  สำานักงานคณะพยาบาลศาสตร์  นางประไพ  อินตา 
เป็นผู้ที่มีความประพฤติในการปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยา
บรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม  ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความรู้ความสามารถ   มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  มีความ
ขยันอดทน มีมานะในการทำางาน มีความตั้งใจที่จะทำางานโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนา
ระบบการทำางาน เพื่อนำาความรู้มาพัฒนาระบบการทำางานและถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วม

งาน  ในการปฏิบัติงานจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน มีความเป็นกันเองและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนร่วมงานและนักศึกษาตลอดจนผู้มาติดต่อ  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการปฏิบัติ
ราชการ  มีความวิริยะ  อุสาหะในการปฏิบัติงาน   มีความรับผิดชอบท้ังตนเองในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวที่ดี  ดูแลมารดาเป็นอย่างดี   นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เพื่อนร่วมงานในด้านการพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่  มีความรับผิดชอบทั้งกับตนเองในการปฏิบัติงานการอย่างเต็มศักยภาพ  การรับผิดชอบ
ต่อ ครอบครัว  ในด้านการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ได้ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การรักษาระเบียบวินัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยจะเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน ในการประสานสัมพันธ์ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ร่วมงาน 
ตลอดจนการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำา เป็นวิทยากร
เข้าร่วมเป็นแกนนำาพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะบิดามารดาเพ่ือป้องกันการติดเช้ือ เอช ไอ วี 

ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น (โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และ
ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่)  ในการเป็นแกนนำาและเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจะตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการจะให้ความ
รู้และให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ด้วยความเต็มใจและเสมอภาค
จะเป็นกันเองกับทุกคน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เคยได้รับใน
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้แก่ เกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น สาย
ปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 
2554 และ โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการเป็นแกนนำาร่วมพัฒนา
โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะบิดามารดาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
เอช ไอ วี ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น

  นางประไพ  อินตา บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี 2557 (กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำา) 
โดยเข้ารับรางวัลจาก ดร.วิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ใน
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น วัน
ข้าราชการพลเรือน ประจำาปี 2558  ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 
ณ ตึกสันติไมตรี  ทำาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีกับ นางประไพ อินตา หัวหน้าหน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาล
และผลิตเอกสาร  งานบริหารทั่วไป  สำานักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ใน
โอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครุฑทองคำา ประจำาปี 2557 
(กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำา) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
ของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 
1 คณะพยาบาลศาสตร์

6 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร�งวัลครุฑทองคำ� 
วันข้�ร�ชก�รพลเรือน 
ประจำ�ปี 2558



ประชุมคณะกรรมก�รสม�พันธ์เครือข่�ยแห่งช�ติเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 /2558

รับเชิญเป็นวิทย�กรพิเศษในก�รประชุมวิช�ก�ร 
ณ ประเทศม�เลเซีย 

ร่วมแสดงคว�มยินดีกับศิษย์เก่�พย�บ�ลศิริร�ช
ดีเด่น ประจำ�ปี 2557

ดำ�หัวอดีตคณบดี และคณ�จ�รย์อ�วุโส เนื่องใน
วันสงกร�นต์ ประจำ�ปี 2558

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมคณะกรรมการ
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 /2558 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ 
ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร คณะพยาบาลศาสตร์

 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก KPJ 
Healthcare University College (KPJUC) ให้เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Workable Modals for 
Care Supporting System in Chronic Diseases ใน
การประชุมวิชาการ 2nd Multidisciplinary International 
Conference on Optimizing Care (in Malaysia) in 
Chronic Diseases-From Prevention to Rehabilitation 
ในระหว่างวันท่ี 12 – 13 มีนาคม  2558 ณ โรงแรม 
Equatorial, Melaka ประเทศมาเลเซีย  โดยมี อาจารย์ 
ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาบริหาร
การพยาบาลของคณะฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว
ด้วย

 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม 2558 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ
ช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา 
อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ในโอกาสท่ีได้
รับรางวัลศิษ ย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำาปี 2557 สาขาการศึกษา
พยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้อง
ประชุมสมจิตต์ ภาติกร คณะพยาบาลศาสตร์

 ศ . ด ร . วิ ภ า ด า  คณบดี คณะพย าบ า ลศ า สต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ
ประจำาคณะฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กราบสูมา
คารวะดำาหัวอดีตคณบดี และคณาจารย์อาวุโส เน่ืองในโอกาส
วันสงกรานต์ ประจำาปี 2558 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติ
กร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 
2558

7ปีที่ 29 ฉบับที่ 2  มีนาคม - เมษายน
พุทธศักราช 2558

ร�งวัลครุฑทองคำ� 
วันข้�ร�ชก�รพลเรือน 
ประจำ�ปี 2558



                                   พิธีเปิดโรงพย�บ�ลส�รภีบวรพัฒน� (ส�รภี 2)

      พัฒน�ศักยภ�พผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก 
      ต.แม่วิน อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่  

 ศ.ดร.อารีวรรณ กล่ันกล่ิน รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “การ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำาบลแม่วิน อำาเภอแม่
วาง จังหวัดเชียงใหม่”  ดำาเนินงานโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่วิน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
มีนาคม 2558

 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง 
เพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันลำา้ค่า เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 
2558 โดยมี อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ 
เป็นประธาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย บุคลากรอาวุโส
ของคณะฯ เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะ 
ฯ และผู้สนใจจากภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 
คณะพยาบาลศาสตร์

 อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดง
ความยินดีในพิธีเปิดโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา (สารภี 2) เพ่ือจัดให้เป็นศูนย์
ฟ้ืนฟูผู้ป่วย ตามแผนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (Service Plan) ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2558 ณ ตำาบลชมภู อำาเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่

[บ้านส ีแสด ]

   กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง 
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     หลักเกณฑ์และแนวท�งก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับหลักสูตร

   พิธีดำ�หัวผู้สูงอ�ยุอ�วุโส

   ร�งวัลศิษย์เก่�ดีเด่นพระหฤทัยเชียงใหม่ 

  พิธีเปิดก�รอบรมผู้ดำ�เนินก�รสป�เพื่อสุขภ�พ 
  (Spa Manager) รุ่นที่ 8

 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดพิธีดำาหัวผู้สูงอายุอาวุโส ประจำาปี 2558 
โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน เพ่ือร่วม
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเน่ืองใน
เทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร
เรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 
24 เมษายน 2558

 รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ผู้อำานวยการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและ
นวัตกรรม (Center for Quality Development 
in Nursing Education and Innovation) คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นพระหฤทัยเชียงใหม่ สาขา
ความสำาเร็จในอาชีพ  ประจำาปี 2558 ในวันศุกร์
ท่ี 24 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนพระหฤทัย
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด
การอบรมผู้ดำาเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 8 
โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
เป็นประธาน ศ.ดร.อารีวรรณ กล่ันกล่ิน รองคณบดีฝ่ายแผนและ
บริการวิชาการ กล่าวรายงาน และ คุณชวนัสถุ์ สินธุเขียว นายก
สมาคมไทยล้านนาสปา กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคาร 
4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 
เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558

 สำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม QA สัญจร ประจำาปี 2558 เจาะประเด็นและแลก
เปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากร ได้แก่ รศ.อุษณีย์  คำาประกอบ  ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตลอดจนแนวทางการหลอมรวม การรายงานผล
การดำาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ TQF (มคอ.7) และการรายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ท่ี สกอ. กำาหนดให้เป็นเอกสารชุด
เดียวกัน  ในวันอังคารท่ี 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 

[บ้านส ีแสด ]
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มอบวุฒิบัตรแก่ นศ.โครงก�ร Linneus-Palme 
Exchange Programme
 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบ
วุฒิบัตรให้แก่ Mr.Fredrik Persson Mr.David Nelardorsson และ Ms.Pauline 
Esmuilzude นักศึกษาพยาบาลจาก Kristianstad University ประเทศสวีเดน 
ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับ Kristianstad Univer-
sity ภายใต้โครงการ Linneus-Palme Exchange Programme ในระหว่างวันที่ 
5 มกราคม – 12 มีนาคม 2558

อ�จ�รย์และนักศึกษ� NTIN ไต้หวันเข้�ศึกษ�ดูง�น
 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาตรี จาก National Tainan Institute of Nursing (NTIN) 
ประเทศไต้หวัน มอบของที่ระลึกแด่ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานด้านการ
เรียนการสอนของคณะฯ ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 23 เมษายน 
2558

สม�คมพย�บ�ลเกียรติคุณไทยและไฟโอเมก�  ( The Honor Society of Nursing, 
Sigma Theta Tau International (STTI)-Phi Omega Chapter – at Large)
 ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Contributions of 
Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research” ระหว่างวันที่ 3-4 
สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สนใจชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 www.nurse.cmu.ac.th/aspnet/tnhs/default.aspx

 Prof.Dr.Azita Emami, Dean, School of Nursing, University of 
Washington, Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ ศ.ดร.วิภาดา 
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วม
มือทางวิชาการ และ ปรึกษาหารือด้านการทำาวิจัย ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “Diversity, Cultural Competence, Jet Airplanes, 
and Quality of Care” ได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ เข้า
ร่วมรับฟังเป็นจำานวนมาก ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาล
ศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม  2558 
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ข่าววิเทศสัมพันธ์ เจรจ�คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รและเป็นวิทย�กรพิเศษ



 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการคุณธรรมนำา
ปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน สำาหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 1 
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหา รู้จักเป็นผู้
ให้  มีความเสียสละ มีน้ำาใจ ซึ่งจะทำาให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 
2558 ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  วัดปันเส่า และวัดอุโมงค์ อำาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อม
อพยพหนีไฟของนักศึกษาพยาบาล” โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน วิทยากรรับเชิญได้แก่ เจ้า
หน้าที่จากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่  
เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี  ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558

 นายภาณุพงศ์ บุญษร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นทุนการ
ศึกษาจำานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก อาจารย์
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ในโครงการ อ่าน เขียน 
เรียนรู้ ผ่านการวิจารณ์วรรณกรรม ซึ่งได้วิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง 
พฤกษามาตา แต่งโดย ชัญวลี ศรีสุโข โครงการดังกล่าวจัดโดย
สำานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และ
โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอร่ี (ภาคีพันธมิตร) ณ อาศรมวงศ์สนิท 
จ.นครนายก ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2558

 กระบวนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การนำาเสนอผลงานวิจัยทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 4”  เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้มี
ทักษะเกี่ยวกับการนำาเสนอผลงานการทำาวิจัยในสถานการณ์จริง และเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 โดยมี ศ.ดร.
วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558

ชนะเลิศโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ 
                    ผ่านการวิจารณ์วรรณกรรม

คุณธรรมนำาปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน ซอ้มระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมอพยพ

                                     หนีไฟของนักศึกษา

ล�นกิจกรรม
นักศึกษ�พย�บ�ลกับ
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นำาเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล นศ.พยาบาลปี 4

เจรจ�คว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รและเป็นวิทย�กรพิเศษ



 เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าการพัฒนาทางการศึกษาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งการพัฒนาทางการศึกษาโดยการสร้างโอกาส
ท่ีเท่าเทียมกัน ท่ัวถึงและเสมอภาคด้วยรูปแบบ กระบวนการที่หลากหลาย
และเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนรู้ทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยก เช่น 
ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เกษตรกร สตรีและเด็ก โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ซึ่งหมายถึงคำานึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะมิใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาในระบบ 
แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าการจัดการศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการ
พัฒนาซึ่งการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาผู้สูงอายุเป็น กระบวนการในการ

พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเพื่อให้มีทักษะในด้านต่างๆ ที่จำาเป็นสำาหรับ
การดำาเนินชีวิตเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถึงแม้ว่าในหลายภาคส่วนได้มี
การจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุในหลากหลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมายที่
สำาคัญคือเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง 
อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาตลอดชีวิต เน่ืองจากได้มีการกำาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยกำาหนดหลักการ
ในการศึกษาให้ผู้สูงอายุสามารถศึกษาหาความรู้เพื่อนำามาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนได้หลายทาง ที่สำาคัญได้แก่ 1) การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง
เป็นการหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การ
ทำางาน จากบุคคลและจากสถานที่ต่างๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น
กระทรวงศึกษาธิการยังได้กำาหนดวิธีการให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้
สูงอายุในลักษณะต่างๆ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กำาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน
ผู้สูงอายุในการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน
ชีวิต เมื่อ 2 กันยายน 2547) ได้แก่ 1) การจัดบริการข้อมูลข่าวสาร

ให้ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งการทำาฐานข้อมูลทางการศึกษา การฝึกอบรมผู้สูงอายุ และ 
2) การจัดบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปของการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งการศึกษา
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เพ่ือนำามา
ปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต ซึ่งรูปแบบการศึกษามีหลายประเภท เช่น การ
ศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับคนทุกวัยซ่ึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทั้งตัวบุคคคลและสังคมโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในการแสวงหาข้อมูลที่จะช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาภาวะสุขภาพของ
ตนเองและมีส่วนช่วยสังคมโดยรวม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการภายในบุคคลและเกิดขึ้นกับบุคคล
ตลอดชั่วชีวิต ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อสังคมได้แก่ 
การส่งเสริมการจ้างงาน ลดค่าใช้จ่ายจากการไม่ถูกจ้างงาน ได้รับเงินจาก

ภาษีเพิ่มขึ้น การลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการที่บุคคลมีสุขภาพดีขึ้นและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีรูปแบบท่ีหลากหลายในการจัดการศึกษาสำาหรับผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากผู้สูงอายุมีลักษะท่ีแตกต่างจากวัยอื่นที่อาจต้อง
นำามาพิจารณาประกอบการจัดการศึกษา ได้แก่ 
  1)  ความสามารถในการจำา การเรียนรู้ช้าลง จากการเปลี่ยนแปลงของระบบการรับความรู้สึกท้ังการฟัง การมองเห็น และการ
เปลี่ยนแปลงของระบบประสาทได้แก่ ความสามารถในการส่งสัญญาณประสาทช้าลง ดังนั้นผู้สูงอายุต้องการเวลาในการเรียนมากกว่าปกติ 
  2) ผู้สูงอายุมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่แน่นอน ทำาให้ผู้สูงอายุจะเรียนเฉพาะในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และสามารถนำาไปใช้ได้
ทันที 
  3) ผู้สูงอายุพร้อมที่จะเรียน ถ้าเรียนตรงกับที่ต้องการ 
 4) ผู้สูงอายุต้องการมีส่วนร่วม ดังน้ันการจัดการศึกษาต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียนท่ีเป็นผู้สูงอายุในทุกขั้นตอน ได้มีผู้
เสนอว่าการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุควรคำานึงถึงหลักการดังนี้ 
1) เนื่องจากผู้สูงอายุมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่แน่นอน ดังนั้นการจัดการศึกษาควรเน้นสิ่งที่ผู้สูงอายุเห็นว่าเกิดประโยชน์และสามารถนำาไป
ใช้ได้ทันทีทันใด 2) การจัดการศึกษาสำาหรับผู้สูงอายุควรคำานึงถึงข้อจำากัดด้านการเรียนรู้ซึ่งต้องให้เวลาในการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุมากกว่า
ปกติ 3) ผู้สูงอายุพร้อมที่จะเรียน ถ้าเรียนตรงกับความต้องการและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 4) ผู้สูงอายุต้องการมีส่วนร่วมด้วยใน

12 ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นวัตกรรมโรง เรียนสร้าง(สุข)
ตำาบลหนองหอย อำาเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่



กระบวนการเรียนรู้ ไม่เฉพาะเป็นแค่เพียงผู้ดูหรือผู้ฟังเท่านั้น 5) สิ่งที่น่าสนใจและ
เป็นประโยชน์เท่านั้นที่ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้
  ตำาบลหนองหอยเป็นตำาบลที่อยู่ในเขตอำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นชุมชนเมืองท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงกว่าระดับประเทศคือ
ร้อยละ 13.35 และมีผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมจำานวนขึ้น ทั้งโรคความดัน
โลหิตสูง โรคข้อเสื่อม โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหลอด
เลือดสมอง อันนำามาสู่ภาวะพึ่งพิง ส่วนบริการที่จัดให้กับผู้สูงอายุมีทั้งบริการด้าน
สุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลและบริการด้านสังคมจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของ
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ จึงได้เสนอโครงการ “นวัตกรรมโรงเรียนสร้าง

สุข(ภาพ) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำาหรับผู้สูงอายุ” และได้รับการ
สนับสนุนให้ดำาเนินโครงการจาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) ร่วมกับการสนับสนุนการดำาเนินโครงการจากเทศบาลตำาบล
หนองหอย อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อว่าศูนย์สร้างสุข ตำาบล
หนองหอย โดยมีคำาขวัญว่า “สูงวัยใส่ใจเรียนรู้ขับเคล่ือนสู่พลังสังคม” การ
จัดกิจกรรมทั้งการบรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การป้องกันโรค และจัดการกับโรคเรื้อรัง ความรู้ด้านกฎหมายที่
จำาเป็นสำาหรับผู้สูงอายุ เช่น กฎหมายมรดก การบรรยายธรรมะ กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้งคือ วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ วัดเสาหิน ตำาบลหนองหอย ในแต่ละครั้งของกิจกรรมมีจำานวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมประมาณ 100 คน ระยะเวลาการจัดโครงการระยะที่ 1 คือ 3 เดือน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยวิทยากรจากคณาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ วิทยากรจากสำานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ สำานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาล
สวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรจากกองพันรบพิเศษท่ี 1 กรมรบ
พิเศษที่ 5 และสำานักปฏิบัติธรรมญาณวิโมกข์ โดยเทศบาลตำาบลหนอง
หอยรับผิดชอบในการจัดรถรับส่งผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมนันทนาการโดย
บุคลากรของเทศบาล และสนับสนุนงบประมาณในการจัดอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน นอกจากนั้นวัดเสาหินยังให้ความอนุเคราะห์ด้าน
สถานท่ีในการจัดกิจกรรมด้วย รวมท้ังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
บ้านศรีบุญเรือง ตำาบลหนองหอย ที่ร่วมในการเป็นวิทยากรบรรยายด้าน
สุขภาพด้วย
 นอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำาหนังสืออิเลคโทรนิกส์ (electron-
ic book) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดย
เป็นเนื้อหาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง มีทั้งภาพและวิดีทัศน์ประกอบ
ด้วย ซึ่งผู้สูงอายุจะได้มีโอกาสในการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ก่อนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ผลการดำาเนินโครงการ พบว่าผู้สูงอายุมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำาเสมอทุกครั้ง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็นอย่าง
มากทั้งด้านเนื้อหา วิทยากร และรูปแบบการเรียนรู้ โดยมีความคิดเห็นว่าได้รับทั้งความรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต 
สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริงโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต นอกจากนั้นผู้สูงอายุยังได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ร่วมกันเป็น
ประจำา ส่งผลให้สุขภาพจิตดี ไม่เหงาหรือว้าเหว่ รับรู้ถึงชุมชนและสังคมให้ความสำาคัญกับผู้สูงอายุ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น ต้องการ
ให้มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดไป ส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางคอมพิวเตอร์พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากเนื่องจากสามารถทบทวน
เนื้อหาได้ด้วยตนเอง และได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ด้วย
  
เรียบเรียงโดย ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13ปีที่ 29 ฉบับที่ 2  มีนาคม - เมษายน
พุทธศักราช 2558

นวัตกรรมโรง เรียนสร้าง(สุข)
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  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะ ณ ห้อง 
N4-407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 2 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2558

  ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558  
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4   หลักสูตรเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 และ 
หลักสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การ
รักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นที่ 17  ณ ห้องประชุม 
ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์  การ
อบรมท้ัง 3 หลักสูตรจัดข้ึนระหว่างวันที่ 20 
เมษายน - 9 สิงหาคม 2558

 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้
ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อรุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมชั้น 
5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 
มีนาคม - 28 มิถุนายน 2558

 การประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับการใช้ยาทางคลินิกใน
โรงพยาบาล การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ 
โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่

 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ การพยาบาลออร์โธ
ปิดิกส์: ความก้าวหน้ารับปีอาเซียน “ การอบรมจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 16-19 มีนาคม 2558 ณ ห้องพิงค์พาเลซ ชั้น 3 โรงแรม
เชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

บอกเล่�ข่�วศูนย์บริก�รพย�บ�ล 

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/



15ปีที่ 29 ฉบับที่ 2  มีนาคม - เมษายน
พุทธศักราช 2558

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นวาระครบรอบ 55 ปี  แห่งการศึกษาพยาบาล  ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือ

เฉลิมฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าว ทางคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กำาหนดจัดพิธีทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันเสาร์ท่ี  15  สิงหาคม   2558 เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคาร 4 

คณะพยบาลศาสตร์ และ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

      ในโอกาสน้ีจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอย่างพร้อมเพรียงกันและขออำานาจคุณ

พระศรีรัตนตรัยได้โปรดคุ้มครองท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ  สุขะ  พละ  ตลอดกาลนานเทอญ

กำาหนดการ

วันเสาร์ท่ี   15  สิงหาคม   2558

เวลา     09.49 น.  ทำาพิธีทางศาสนา

เวลา     10.30 น.  ทำาพิธีทอดถวายองค์ผ้าป่า

เวลา     11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  55  ปีการศึกษาพยาบาล.

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ชั้นล่าง เป็นโถงบันไดและโถง
อเนกประสงค์(โล่ง) ชั้นที่ 2 3 และ 4 จะประกอบด้วยโถงบันได ห้อง
อาหารและบริเวณเตรียมอาหาร ห้องพักพร้อมห้องนำา้ และระเบียงในตัว 
โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ที่จำาเป็นภายใน
อาคารประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)  
 ในโอกาสนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง
อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ท่ี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 
ถนนอินทวโรรส ตำาบลศรีภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50200 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที ่ www.nurse.cmu.ac.th) และ
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด สาขาคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อ บัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 566-4-78348-0

หอพัก 55 ปี 
พย�บ�ล มช.

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำาเนินการ
ตามพันธกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2502 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกินครึ่ง
ศตวรรษ โดยมีผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับออกรับใช้
สังคมเป็นจำานวนมาก ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (หลักสูตรปกติและ
นานาชาติ) ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเฉพาะทางท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีปณิธานที่จะพัฒนางานทุกด้าน
สืบต่อเนื่องไปในอนาคตอย่างไม่หยุดย้ัง การเตรียมที่พักอาศัยเพื่อ
รองรับจำานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากข้ึน จึงเป็นแผนงานที่มีความสำาคัญ
ประกอบกับ แฟลตอาจารย์พยาบาล 2 ที่สร้างมาตั้งแต่ช่วงแรกของ
การก่อต้ังคณะฯได้ทรุดโทรมและหมดอายุการใช้งาน จำาเป็นต้อง
รื้อถอนปลูกสร้างใหม่ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์มีความประสงค์
ที่จะก่อสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช. เพื่อเป็นท่ีพักสำาหรับ
นักศึกษาพยาบาล และเป็นสวัสดิการสำาหรับอาจารย์ที่ไม่มีที่พัก
อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย จะ



นามผู้รับ ชำาระเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


