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 ข่าวสารเดือนกันยายน - ตุลาคม กิจกรรมตามพันธกิจที่สำาคัญยังคงดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
เริ่มจากเดือนกันยายนของทุกปี คณะฯได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน เพื่อ
แสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ในปีนี้มีจำานวน 13 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กนกพร 
สุคำาวัง ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ ผศ.ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล ผศ.ดร.อุษณีย์ จินตะเวช 
ผศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี นางสาวโสภา กรรณสูต นางเบญจวรรณ 
มูละจงกล นางสมพร ใจสูง นางพิศมัย บุญยัง นายสุรัตน์ สิงห์ทร นายเรวัติ เลิศพฤกษ์ และ นางตุ่นคำา 
อุปะมิน ในนามของคณะฯต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติ
งานในการพัฒนาคณะฯมาโดยตลอด ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน
สากลโลกที่ท่านนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงานทุกท่าน ประสบแต่
ความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจตลอดไป เดือนกันยายนมีวันสำาคัญอย่างยิ่ง นั ่นคือ 
วันมหิดล 24 กันยายนของทุกปี คณะฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุกัญญา 
ปริสัญญกุล อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสของคณะฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2557 ในเดือนนี้คณบดี
ได้รับเชิญจาก Universititas Indonesia เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th 
International Nursing Conference 2015 Committee ในหัวข้อ ASEAN Economic 
Community: Step up Action in Health and Nursing in Relation with Education Service, and 
Research นอกจากนี้คณบดีได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกเข้าร่วมประชุม Global Strategic 
Directions on Strengthening Nursing and Midwifery 2016 – 2020 ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการ
ดำาเนินการด้านการพยาบาล และผดุงครรภ์ของประเทศต่างๆ ต่อไป ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์และช่วงปลายเดือน คณบดีได้รับเชิญจาก Sichuan University เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง “Academics, Innovation, Inheritance, Benevolence” ณ เมืองเฉินตู ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งได้เจรจาความร่วมมือทางวิชาการอีกด้วย อีกข่าวหนึ่งที่น่ายินดีอาจารย์
ของคณะฯ 2 ท่าน ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ 
ดร.ดาราวรรณ ตะปินตา และ ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ ขอ
แสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วย
 ใน เดื อนตุ ล าคมคณบดี เ ข้ า ร่ ว ม โคร งกา รพัฒนาความร่ วมมื อและการแลก เปลี่ ย น
ทางด้านวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน รวมทั้งสร้างความพร้อมในการส่งและรับนักศึกษา
ในระบบ ACTS (ASEAN Credit Transfer) จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณ Hanbat National, University Daejeon University และ Hayang University ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี อนึ่งในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำาคัญต่อวงการวิชาชีพการพยาบาล เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายบังคมและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี เนื่องใน “ วันพยาบาลแห่งชาติ ” ประจำาปี 2558 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นอกจากนั้น
คณาจารย์ของคณะฯ ยังได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติอีกหลายท่าน
 กิจกรรมที่สำาคัญซึ่งทางคณะฯ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดใน
ช่วงต้นปีหน้า ได้แก่ โครงการ เดิน วิ่ง ปัน เพื่อชีวิต (Walk Run Bike for Life) เพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 
56 ปีการศึกษาพยาบาล มช. และ 44 ปีแห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ดี จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้นำามาสมทบก่อสร้างหอพัก 55 
ปีการศึกษาพยาบาล มช. และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลต่อไป ในโอกาสนี้ขอเชิญทุก
ท่านร่วมโครงการดังกล่าวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
 ในนามของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การ
สนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งติดตามข่าวสารของคณะฯ เสมอมา หากมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
คณะฯ ขอได้โปรดแจ้งให้คณะฯ ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

                                                                            (ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
                                                                                   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

         ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2557 ได้แก่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธานัท วรุณกูล และ รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำาประกอบใน
โอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร 
อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558

การประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx

       ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายภาพเป็นที่
ระลึกร่วมกับคณะกรรมการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทางของ 
CMU-EdPEx จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สิทธิชา
สิริอารีย์ (คณะแพทยศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ (คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร) รองศาสตราจารย์ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา (คณะวิทยาศาสตร์) หลังจากได้รับฟังผล
การประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx  ประจำาปีการ
ศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวัน
อังคารที่ 27 ตุลาคม 2558
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 อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ถือเป็นบุคลากรสำาคัญของคณะพยาบาลศาสตร์ เพราะได้ทุ่มเท
เสียสละทั้งแรงกายแรงใจ ตลอดจนได้ดำารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยตลอดมา 
การเกษียณอายุราชการเป็นการสิ้นสุดเวลาการทำางานตามเงื่อนไขปกติของทุกองค์กร การแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
แสดงความคารวะระลึกถึงกลุ่มผู้เกษียณการทำางานของคณะพยาบาลศาสตร์
 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
อายุราชการ/อายุงาน ประจำาปี 2558 “ด้วยรักและผูกพัน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธาน ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและ
แสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการท่ีได้ทำาคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์และเพื่อให้กำาลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการในการ
ดำาเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ
 รายนามผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำาปี 2558 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำาวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรัช 
อินทรางกูร ณ อยุธยา  นายสมศักดิ์  ใหม่ศรี  นางสาวโสภา กรรณสูต  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  นางสมพร  ใจสูง นางพิศมัย  บุญยัง 
นายสุรัตน์  สิงห์ทร นายเรวัติ  เลิศพฤกษ์ และ นางตุ่นคำา  อุปะมิน 
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รวมทั้งได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการพัฒนาด้านการผดุงครรภ์แก่ 
พยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดมาจนถึง
ปัจจุบัน ผลที่เกิดจากการได้ปฏิบัติงานดังกล่าว ทำาให้มีแรงบันดาลใจ 
มีความมุ่งมั่น และมีการแสวงหาความรู้ และนำาความรู้มาประยุกต์กับ
ตนเองและพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่สม่ำาเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังให้
เป็นแบบอย่างลูกศิษย์ในเร่ืองการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อายุไม่ใช่ข้อจำากัดที่จะเรียนรู้  การเรียนรู้อยู่เสมอจะส่งผลให้งานที่ตนรับ
ผิดชอบมีการพัฒนาและนำามาสู่ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร  รางวัล
ที่ได้รับครั้งนี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้มีพลังในการทำางานเพื่อวิชาชีพพยาบาล
ตลอดจนช่วยพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป”
 ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำานาญของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงแม้ว่าท่านเกษียณอายุราชการอายุ 65 ปีไป
แล้ว ท่านยังทำางานเพื่อส่วนรวม โดยเป็นประธานอนุกรรมการสาขาการ
ผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาล คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลของ 
สภาการพยาบาล คณะกรรมการอำานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง(ประเทศไทย) คณะทำางานวางแผนพัฒนาและธำารงรักษากำาลังคน
วิชาชีพการพยาบาล และกลับมาช่วยเหลือคณะพยาบาลศาสตร์ อย่าง
สม่ำาเสมอ จึงสมควรให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล
เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 
2558 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล อดีตผู้บริหารและ
อาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่รางวัลศิษย์
เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาล
ศาสตร์ ) ประจำาปี 2558 จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเรียนรวม  คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558
 ตลอดระยะการทำางานในวิชาชีพพยาบาล ในฐานะอาจารย์และผู้
บริหารมากว่า 40 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  ปริสัญญกุล
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีผลงานทางการ
วิจัย ตำารา หนังสือ การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ บทความวิจัย เป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบประมวล
ความรู้ในกระบวนวิชา การพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ 
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครสอบความรู้  
ความชำานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นผู้นำาที่มีความ
สามารถในการทำางานเป็นทีมจึงได้รับการยอมรับของเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
ที่ได้ทำางานกับท่าน  เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นอาจารย์ เป็นผู้นำาและผู้
บริหาร เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
เพื่อนำามาปรับใช้กับการเรียนการสอนและการทำางาน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล กล่าวถึงความ
ประทับใจต่อรางวัลที่ได้รับว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
ฐานะเป็นศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษา
ในสถาบันแห่งนี้ ซึ่งได้หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีของสังคม ที่สามารถ
ครองตน ครองงาน และครองคนมาจนบรรลุผลสำาเร็จ    ขอขอบพระคุณครูบา
อาจารย์ทีได้ประสิทธิประสาทวิชาให้แก่ข้าพเจ้า ขอบคุณคณะแพทยศาสตร์
และบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มี
ส่วนช่วยให้ได้รับประสบการณ์มากหมายในการทำางานในตำาแหน่งพยาบาล
ประจำาการ และขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่
ให้โอกาสทำางานในตำาแหน่งอาจารย์และผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และวิจัยเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 
International Islamic University ประเทศมาเลเซีย  ในโอกาสที่เดินทาง
มาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะพยาบาล
ศาสตร์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2558    

Dr.Gail Johnson และ Dr.Sangjan Rungruangkonkit พร้อมด้วย
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จาก School of Nursing, University
of Washington Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 
7-8 กันยายน 2558

คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก The University of Ryukyus 
ประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะพยาบาล
ศาสตร์ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 4 - 12 
กันยายน 2558 ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา 
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง
รับรองสำานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ 

อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Washington 
Seattle

อาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Ryukyus 

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับ
ปริญญาตรี จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมา
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างสถาบัน ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558

อาจารย์และนักศึกษาจาก Kobe University

นักศึกษา International Islamic University ประเทศมาเลเซีย
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Professor Dr.Maurice Yap, Dean, Faculty of Health and Social 
Sciences และ Assistant Professor Dr.Justina Y.W. Liu จาก The Hong 
Kong Polytechnic University เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาข้อตกลง
ทางวิชาการร่วมกับคณะฯ เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558   

อาจารย์ ดร.สุภารัตน์  วังศรีคูณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้การต้อนรับ Professor Dr. Hiromi SANADA จาก 
Department of Gerontological Nursing, The University of Tokyo ประเทศ
ญี่ปุ่น และคณะ ในดอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและศึกษา
ดูงานด้านการเรียนการสอน  เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558  

Assistant Profeessor Aya Shimizu จาก Department of Nursing, 
Graduate school of Health Sciences, Kobe University ประเทศญี่ปุ่น 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Healthy parents and children 21 
century (national campaign) and midwife in Japan โดยมีคณาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสมจิตต์ 
ภาติกร คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558

Professor Helen Edwards, Assistant Dean (International and 
Engagement), Faculty of Health จาก Queensland University 
of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบ ศาสตราจารย์ 
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะ และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  ณ 
ห้องรับรองสำานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
22 ตุลาคม 2558

Dr.Hannele Laaksonen, Principal Lecturer, Health Care 
Management จาก Tampere University of Applied Sciences 
ประเทศฟินแลนด์ เข้าเย่ียมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทาง
มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  ณ ห้องรับรองสำานักงานคณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558

Healthy parents and children 21 century (national 
campaign) and midwife in Japan

Queensland University of Technology

Tampere University of Applied Sciences

The Swedish health care system

The Hong Kong Polytechnic University

The University of Tokyo
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Professor Dr.Anna-Karin Edberg
และ Ms.Marina Sjöberg จาก 
School of Nursing, Kristianstad 
University ประเทศสวีเดน เป็น
วิทยากรบรรยาย เรื่อง The Swedish 
health care system โดยมีคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง 
ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร คณะ
พยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 16 
กันยายน 2558

เจรจาความรวมมือทางวิชาการ

บรรยายพิเศษ



ครบรอบ 10 ปี สำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช. 

             ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดง
ความยินดีในพิธีทำาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี แห่ง
การสถาปนาสำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำาประกอบ 
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับมอบ 
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิศาลวาจา สำานักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

วิ่งมหากุศล มหิดล ประจำาปี 2558
  
                  วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศล 
มหิดล ‘58 เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2558 โดยมีนายสุริยะ ปราสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำาลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยรายได้สมทบทุนราชสมาทรเพื่อนำาไป
ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ จุดปล่อยตัวบริเวณ
ด้านหน้าอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลสาธารณสุข

  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานรับมอบของที่ ระลึกจากคณะ
ผู้บริหารงานด้านการสาธารณสุข ประเทศพม่า 
ในโอกาสที่ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการ
พยาบาลสาธารณสุขของคณะฯ  ณ ห้องประชุม
ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรม
การวิจัย

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเสวนาวิจัยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเตรียมเอกสาร
เพื่อขอรับรองจริยธรรมการ วิจัยโดยมี 
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ เ กี ย ร ติ คุ ณด ร . วิ จิ ต ร 
ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อ ดีตนายกสภาการพยาบาลในฐานะ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน วิทยากร
รับเชิญประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
สุธิศา ล่ามช้าง และ คุณนวลลออ 
จุลฬุ์ปสาสน์ ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ 
คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 
2558

88



 พิธีทำาบุญทอดกฐิน ประจำาปี 2558  

            ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี
ทำาบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2558 โดยมีคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
จากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธี ณ วัดฝายหิน ตำาบล
สุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

                                 

ร่วมแสดงความยินดีรับตำาแหน่งทางวิชาการใหม่

           ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดง
ความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ ในโอกาสที่ได้รับตำาแหน่งทาง
วิชาการใหม่เป็น ศาสตราจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร 
คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558

ม.มหิดลเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย
ในคน

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ อดีตนายกสภาการพยาบาล ในฐานะประธานคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบของที่ระลึกจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่
เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย
ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่  
19 - 20 ตุลาคม 2558

 ครบรอบ 56 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. 

              อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางกมลชนก กาวิล 
เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ และ นางสมพิศ สุพรศิลป์ 
หัวหน้าหน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินสมทบเพื่อร่วมในพิธี
ทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครบรอบ 56 ปี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558  
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 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือเป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทพยาบาล
กับการสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับพยาบาลวิชาชีพ 
และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้ 
โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพโดยสภาการพยาบาลและได้รับการ
สนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ในระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 18 
ตุลาคม  2558 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ท่ากว้าง อำาเภอสารภี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ห้วยทราย อำาเภอแม่ออน  โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย และโรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ
และนักศึกษาพยาบาล รวมจำานวน 78 คน ทั้งนี้ได้จัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะฯ 
กับแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำานวน 5 แห่ง 
เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและ
พยาบาลวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติบทบาทด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ โดยสภาการพยาบาล และสำานักงานกองทุน
สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำาเนินการร่วมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ใน 5 พื้นที่ ของภาคต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือ
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่ภาค
กลาง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่ภาค
ตะวันออกโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และพื้นที่ภาคใต้ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพบว่าการปฏิบัติบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาพยังอยู่ในระดับ
ที่ไม่สูง นอกจากนั้นยังมีการศึกษากรณีศึกษาที่ประสบความ
สำาเร็จของพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการ
สุขภาพทุกระดับทั่วประเทศ
 จากการศึกษาสถานการณ์และการปฏิบัติที่ เป็น
ตัวอย่างที่ดีของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ   ตติยภูมิ ได้มีการนำาเสนอในโครงการการ
จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน
สู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ ในระหว่าง
วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ฉันทามติร่วมกันในการจัดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนสู่

บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์
การสร้างเสริมสุขภาพของกฎบัตรออตตาวา และได้ประกาศ
เจตนารมณ์วิชาชีพการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2557 และได้จัดทำาหลักสูตรสร้างเสริมสุข
ภาพประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ 7 โมดูล โดยมีเป้าหมายให้มี
การนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก World 
Health Organization (WHO), Health Workforce Department 
(HWF) เข้าร่วมประชุม Global Strategic Directions on 
Strengthening Nursing and Midwifery 2016 – 2022 ในระหว่าง
วันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ กรุงเจนีวา ประเทศออสเตรีย  โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 35 คน เป็นผู้แทนจาก WHO-regions ได้แก่ 
AFRO   AMRO  EMRO  EURO  SEARO  WPRO และ WHO 
Headquarter วัตถุประสงค์เพื่อทบทวน “ร่าง”  SDNM 2016 – 2020 
ที่ได้จัดทำาขึ้นในเดือนเมษายน 2558 และให้ข้อเสนอต่อ WHO ในการ
จัดทำา SDMN ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 โดยจะใช้เป็น
แนวทางในการดำาเนินการด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ของประเทศ
ต่างๆ ต่อไป  

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Sichuan University ให้เดิน
ทางไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Lessons Learned : 
Developing Nursing Policy in Thailand ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง “ Academics, Innovation, Inheritance, 
Benevolence ” ณ เมืองเฉินตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และในโอกาสนี้ได้ร่วมงานครบรอบ 100 ปี ของโรงเรียนพยาบาลนคร
เฉิงตูอีกด้วย ระหว่างวันที่ 29- 30 กันยายน 2558

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วม
มือและการแลกเปล่ียนทางด้านวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(AUN-ACTS Collaborative Program) เป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการเชิงรุกกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน รวมทั้ง
สร้างความพร้อมในการส่งและรับนักศึกษาในระบบ ACTS (ASEAN 
Credit Transfer) นอกจากนี้ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการตลอด
จนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและสร้างเครือข่ายวิจัยกับ Hanbat National, 
University Daejeon University และ Hayang University ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2558

โครงการพัฒนาความร่วมมือ
แล ะการแลก เปลี่ ยนทางด้ านวิ ช าการ กับ เครือข่ าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน  

Academics, Innovation, Inheritance, Benevolence

The 5th International Nursing Conference 2015 
Committee

Global Strategic Directions on Strengthening 
Nursing and Midwifery 2016 – 2022

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Universititas Indonesia ให้เป็น
วิทยากรบรรยาย เรื่อง Core competencies in response to ASEAN 
economic community/ AEC  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 
5th International Nursing Conference 2015 Committee ในหัวข้อ 
ASEAN Economic Community: Step up Action in Health and 
Nursing in Relation with Education Service, and Research 
ณ โรงแรมเมอร์เคียว ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ประเทศในแถบ ASEAN รวมประมาณ 150 คน
ในระหว่างวันที่ 15 -16 กันยายน 2558    
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รางวัลชนะเลิศ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

1313

สำาหรับรางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ 
โครงงาน HelloMom :  
An application for Pregnant woman

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ 
โครงงาน  Stop Smoking Stay Healthy 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ 
โครงงาน Chemo Cap 

         

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าทาง
คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ได้คิดค้น พัฒนา รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรม
ทางสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นและแนวโน้มภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการและวิชาชีพการพยาบาลด้านการบริหาร 
การศึกษา การบริการ การวิจัย องค์กรวิชาชีพ และ จริยธรรม เพราะเห็นว่าการมีนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมจะ
นำาไปสู่การกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งคนปกติและคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ ตลอดจน
โรคเรื้อรังต่างๆ โดยนักศึกษาพยาบาลสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านสุขภาพที่เรียนนำามาพัฒนานวัตกรรมทาง
สุขภาพได้อย่างเหมาะสมจนสามารถนำาไปปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต รวมทั้งทำาให้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสู่
การปฏิบัติได้จริง 
 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพในรูป
แบบต่างๆ เรียนรู้ที่จะทำางานร่วมกันเป็นทีม นอกจากนี้สนับสนุนนักศึกษาพยาบาลได้มีประสบการณ์ในการติดต่อ
ประสานงานทั้งในและนอกองค์กรอีกด้วย คณะฯ ได้จัดการประกวดโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรม
ทางการพยาบาลขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียน 2  คณะพยาบาลศาสตร์ 



วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี 2558
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา พร้อมด้วยนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมพิธีถวายบังคมและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี เนื่องใน “ วันพยาบาลแห่งชาติ “ ประจำาปี 2558 โดยมี 
รองศาสตราจารย์ นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ
บารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 
2558

วันมหิดล ประจำาปี 2558
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการ
แพทย์แผนปัจจุบัน การสาธารณสุขและการอุดมศึกษาของไทย” เนื่องใน
วันมหิดลประจำาปี 2558 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558
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มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำานวน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้
แก่นักศึกษาพยาบาลของคณะฯ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับ
มอบ ณ ห้องรับรองสำานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2558

สมทบทุนจัดสร้างหอพัก 55 ปี พยาบาล มช.
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างหอพัก 55 
ปี พยาบาล มช.จำานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดย
มี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นประธานรับมอบ ณ ห้องรับรองสำานักงานคณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำาปี 2558
 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุน
การศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาพยาบาล
ทุกชั้นปีที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธาน ภายในพิธีดังกล่าวได้เชิญผู้เป็นเจ้าของทุนการศึกษา
เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 
5 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558
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การประชุมวิชาการนานาชาติ 
พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ : 
การทำางานเป็นทีมด้านการศึกษา วิจัย และปฏิบัติ
(Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research, and Practice)
 บุคลากรทางด้านสุขภาพในแต่ละวิชาชีพท่ัวโลกไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพพยาบาล 
แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์ ต่างมีเป้า
หมายในการทำางานเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน เป็นต้น วิชาชีพ
เหล่านี้ต่างทำาหน้าที่ของตนเองเพื่อมุ่งหวังให้ผู้รับบริการได้รับบริการทางด้านสุขภาพที่ดี
และมีคุณภาพ ในปัจจุบันนี้บุคลากรทางด้านสุขภาพมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น ต่างมีความรู้ใน
ศาสตร์ของตนเองเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ความ
รู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุขก้าวหน้าไปมาก และบุคลากรทางด้านสุขภาพมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
สุขภาพต้องมีความร่วมมือกัน และ ทำางานด้วยกันเป็นทีมเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแล
สุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นถึงความสำาคัญของการเสริมสร้างทีมบุคลากร
สหวิชาชีพในการให้บริการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ 
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน จึงได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
เรื่อง “พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ : การทำางานเป็นทีมด้านการ
ศึกษา วิจัย และปฏิบัติ” (Optimizing Healthcare Quality : Teamwork in 

Education, Research, and Practice) ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาชั้นนำา 14 สถาบันใน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ประกอบด้วย 

Johns Hopskin University, University of Alabama 
Birmingham, University of Illinois Chicago, University of North 

Carolina at Chapel Hill, University of Michigan Ann Arbor, University
of Texas Health Science Center San Antonio, University of Washington 
Seattle, University of Technology Sydney, University of Hong Kong, Kobe 
University Toho University, Kagawa University, University of the Ryukyu, 
และ Ewha Womans University  ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
นักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติการดูแลสุขภาพและด้านอื่นๆ และนักศึกษา ได้นำาเสนอ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทีมและการผลลัพธ์จากทำางานเป็นทีมต่อคุณภาพ
การดูแล นักวิจัยจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกลยุทธและวิธีการในการสร้างทีม การ
ประเมินผลการทำางานเป็นทีม ตลอดจนผลกระทบของการทำางานเป็นทีมต่อระบบการ
ดูแลสุขภาพและระบบอื่นๆ และเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศไทยให้
นานาชาติได้รู้จักและเป็นที่ยอมรับ 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-935012, 053-949136
หรือ เว็บไซต์ www.teamconf2016.com



นามผู้รับ

ชำาระเปนรายเดือน

ใบอนุญาต 67/2557 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


