
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน



 ข่าวสารฉบับเริ่มต้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ตลอดปีและตลอดไป
 เดือนมกราคม คณะฯ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเดิน วิ่ง ปั่นเพื่อชีวิต 
(Walk Run Bike for Life) ปีนี้เป็นครั้งที่ 3 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี
แห่งการสถาปนาคณะฯ และ ครบรอบ 56 ปีการจัดการศึกษาพยาบาล โดยได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำานวนมากกว่า 600 คน   นอกจากนี้ 
คณะฯ ได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคลในการวางศิลาฤกษ์และลงเสาเอกอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. ณ บริเวณ
แฟลตอาจารย์พยาบาล 2 เดิม ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสร้างอาคารแห่งนี้
 ในปีนี้นับเป็นมหามงคลกับคณะพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างยิ่งที่ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ
ในด้านพยาบาลศาสตร์ที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและทรงสนับสนุนกิจการด้านพยาบาลศาสตร์
ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาของคณะฯ รวมจำานวน 278  คน 
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในปีนี้คณะฯ มีผู้สำาเร็จการศึกษาแบ่งเป็น 
ปริญญาตรี  145 คน ปริญญาโท  122 คน  ปริญญาเอก 11 คน
 คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ พงษ์สนิท อาจารย์อาวุโสของคณะฯ ได้
รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น  สาขาบริการสังคม ประจำาปี 2558   และในช่วงปลายเดือน
มกราคม คณบดีได้รับรางวัลกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กลุ่มผู้บริหารระดับสูง)  ประจำาปี 2558 ณ 
ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากนี้คณบดีได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกเพื่อร่วมการประชุมที่
ปรึกษาการจัดทำาทิศทางเชิงกลยุทธ์ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์  Final Consultation on the Strategic 
Directions on Strengthening Nursing and Midwifery 2016 -2020 ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 เดือนกุมภาพันธ์  คณะฯ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล ประจำาปีการศึกษา 2558 นอกจากนั้น ได้มีกิจกรรมด้านการวิจัย โดยจัดโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อ
ผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล และยังมีมหกรรมนำาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาปี 4 ร่วม
กับการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่คณะฯอีกด้วย เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเพิ่มผลงานวิจัย
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ  กิจกรรมหนึ่งที่มีความสำาคัญจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
22 -24 มิถุนายน 2559 คณะฯ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรสุขภาพทั่วโลก จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 
Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research, and Practice ได้เชิญวิทยากร
ท่ีมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 
ท่านที่สนใจสามารถชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.teamconf2016.com ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานด้วย  
 ข่าวสารฉบับนี้ก้าวสู่ขวบปีที่ 30   ของการจัดทำา วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ความเคลื่อนไหวของคณะฯต่อทุกท่าน ฉะนั้นผู้อ่านทุกท่านมีบทบาทสำาคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาให้สื่อ
กลางเล่มนี้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด หากท่านมีข้อติชมเพื่อปรับปรุงสามารถแจ้งให้รับทราบได้ ทุกความคิดเห็น
มีคุณค่าเสมอต่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

                                    (ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล)
                              คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
                                    (ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล)



 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานพระการุณย์สู่วิชาชีพการพยาบาลและสุขภาวะของประชาชนไทย
และทรงงานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี เพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย ทรงห่วงใย
ทุกข์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ให้มีโภชนาการ สุขภาพ และสุขอนามัยที่ดี ทรงสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล 
และพระราชทานขวัญกำาลังใจแก่พยาบาลวิชาชีพมาโดยตลอด   ทั้งนี้ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงถือเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่จะได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม 
วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯถวาย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คำาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์) พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในด้านพยาบาล
ศาสตร์ และสุขภาวะของประชาชนไทย ปรากฏให้เห็นในพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลมาตั้งแต่ครั้งยังทรงดำารง
พระอิสริยยศที่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทรงเป็นอุปนายิกา 
ผู้อำานวยการสภากาชาดไทย ทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อ
ให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ปัจจุบันโครงการได้ขยาย
ครอบคลุม 54 จังหวัด ในสถานศึกษา 825 แห่ง  มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำานวน 121,087 คน และยังขยายผลไปสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน และประเทศในอาเซียน ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้แม่และ
เด็กได้รับบริการทางด้านอนามัยสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและมีหลักโภชนาการที่ถูกต้อง นอกจากนี้พระองค์ท่านยังเสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
ในการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง 
ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำาริ คือ โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ตามรอยพระบาทสมเด็จย่า เพื่อ
ผลิตผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ สำาหรับปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  หรือโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในระดับ
ตำาบล  ในจังหวัดชายแดนของประเทศ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดน  อีกทั้งทรงจัดตั้งทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัส
สาอัยยิกาเจ้า  เพื่อส่งพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ และยังทรงเล็งเห็นความสำาคัญของการดูแลสุขภาพและการป้องกันความเสี่ยงจาก
การทำางานของพยาบาล  รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค จึงทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับ 
Temasek Foundation และ Tan Tock Seng Hospital ในการส่งพยาบาลไปศึกษาดูงาน Occupational Health Safety for Nurses 
ณ โรงพยาบาล Tan Tock Seng ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานพระการุณย์สู่วิชาชีพการพยาบาลและสุขภาวะของประชาชน
ไทย และทรงงานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี เพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย ทรงห่วงใย
ทุกข์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีโภชนาการ สุขภาพ และสุขอนามัยที่ดี  ทรงสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล และ
พระราชทานขวัญกำาลังใจแก่พยาบาลวิชาชีพมาโดยตลอด ทั้งนี้ ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ สภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล และเพื่อเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สืบไป
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2558 ณ หอ
ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 
 ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท ความสำาคัญตอนหนึ่งว่า “...ปริญญาบัตรอันแสดงถึงวิทยฐานะของบัณฑิตในวันนี้ เป็น
เครื่องหมายแห่งความสำาเร็จทางด้านการศึกษา ซึ่งนับเป็นความสำาเร็จในเบื้องต้นของชีวิตเท่านั้น ยังมีความสำาเร็จที่สูงขึ้นไปที่ทุกคนย่อม
ปรารถนาจะได้รับ คือ ความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการดำาเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน เมื่อพิจารณาตามหลักเหตุผลแล้ว ความก้าวหน้า
รุ่งเรืองดังกล่าว ก็คือผลที่ดีซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากเหตุที่ดีเท่านั้น หากบุคคลมุ่งหวังผลที่ดี อันได้แก่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองที่แท้จริงและยั่งยืน ก็ต้อง
กระทำาการต่างๆ ให้เป็นเหตุที่ดี กล่าวคือ ดำาเนินชีวิตโดยยึดมั่นในความดี ไม่ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นความชั่วความเสื่อม เป็นอบายมุข พร้อม
ทั้งประกอบกิจการงานที่สุจริต ที่เป็นประโยชน์แท้จริงแก่ตนเองและส่วนรวม หากทำาได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะให้มั่นคง 
และมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นสมดังที่มุ่งหวังได้ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจให้จริงให้ตลอด ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนับแต่
บัดนี้ ทั้งจะต้องหมั่นสร้างสมความดีให้เพิ่มพูนงอกงามยิ่งๆ ขึ้นตลอดไป...”
 สำาหรับในปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้สำาเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำานวน 278  คน 
แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำานวน 145 คน ปริญญาโท จำานวน 122 คน และ ปริญญาเอก จำานวน 11 คน เกียรตินิยมอันดับที่หนึ่ง จำานวน 31 คน
เกียรตินิยมอันดับที่สอง จำานวน 30 คน  และ รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทอง จำานวน 4 คน และ เหรียญเงิน จำานวน  27 คน
 ในโอกาสนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังได้รับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และอดีตนายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  รองศาสตราจารย์เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขา
ภาคเหนือ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดง
ความยินดีแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาทุกระดับ หลังจากนั้นได้เชิญตัวแทนผู้สำาเร็จการศึกษากล่าวแสดงความรู้สึก ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 
คณะพยาบาลศาสตร์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559
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ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ พงษ์สนิท ใน
โอกาสที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
สาขาบริการสังคม ประจำาปี 2558 จากสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานราตรีอ่างแก้ว ประจำาปี 2559 เมื่อ
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้องคุ้มคำาหลวง ศูนย์ประชุม
นานาชาติคุ้มคำา คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ พงษ์สนิท รหัสประจำา
ตัวนักศึกษา 097802  สำาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(พยาบาล)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2513 และครุศาสตร
มหาบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525  
ในอดีตเคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญ เช่น ประธานกรรมการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประธานกรรมการวิชาการสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
สาขาภาคเหนือ  ประธานกรรมการวิชาการ โครงการศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการอบรมการป้องกัน
การติดเชื้อ ภาควิชาการพยาบาล-สาธารณสุข ที่ปรึกษาวิทยาลัย
ศิลปะสื่อเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นายกสมาคม
นักเรียนเก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ประธานโครงการศิษย์
เก่าดีเด่นโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (ริเริ่มเป็นครั้งแรก)  และ
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ตาม
ลำาดับ  ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำานาญและ อาจารย์พิเศษ คณะ
พยาบาลศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ พงษ์สนิท เป็นผู้อุทิศ
ตนให้แก่สังคม ทั้งด้านบริการวิชาการควบคู่กับการจัดการ
เรียนการสอน โดยได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่ลือก
ให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการให้บริการสุขภาพ
อนามัยและเอื้อประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชนด้วย นอกจากนี้
ได้ให้บริการวิชาการในการพัฒนาหมู่บ้านหนองบัว ต.ช่อแล 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพ
และหารายได้ด้วยตนเอง รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพ
และรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชน  ให้ความรู้ด้าน
สุขศึกษา ส่งเสริมภาวะโภชนาการแก่เด็กวัยก่อนเรียน รวม
ถึงสำารวจข้อมูลด้านประชากร สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
และจากการสำารวจครั้งนี้ได้จัดทำาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในหมู่บ้านหนองบัว ต.ช่อแล 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่” โดยทีมงานวิชาการสมาคมฯ โดยงาน
วิจัยชิ้นนี้ได้รับเลือกเป็น 1 ผลงานใน 280 โครงการจาก 2,800 
โครงการวิจัยทั่วโลกจำานวน 101 ประเทศ ครั้งที่ 20 ของสภาพ
ยาบาลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2536 ณ 
กรุงมาดริด ภายใต้ Theme ของงานว่า “The Quality of life for 

the Unity” ประเทศสเปน  สำาหรับด้านพัฒนาวิชาชีพ ในปี 2553-2555 
ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
สาขาภาคเหนือ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้มีความมั่นคง
ยิ่งขึ้น ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ นักศึกษา
พยาบาล และประชาชนทั่วไป  รวมถึงงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุข
ภาพโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ในการดูแลด้านสุขภาพอนามัย  ทุน
การก่อสร้างซ่อมแซมโรงเรียน  อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น และสนับสนุนให้
โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 2 สมัย 
ในปี 2549 และ 2551 นอกจากนี้แล้วยังได้ริเริ่มโครงการบ้านพยาบาล
ผู้สูงอายุสำาหรับพยาบาลภาคเหนือ เพื่อเป็นสำานักงานสมาคมฯ บ้าน
พักสำาหรับผู้สูงอายุ สถานที่พักฟน Day Center จัดประชุมวิชาการ
และกิจกรรมสมาคมฯ ของสมาชิก และเป็นที่ศึกษาดูงานของนักศึกษา
พยาบาลและประชาชนทั่วไป 
 รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ พงษ์สนิท นับเป็นบุคคลผู้เสียสละ
และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สังคม และอุทิศ
เวลาหลังเกษียณอายุราชการให้กับวิชาชีพพยาบาล และวงการพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับจนเกิดประโยชน์แก่
สังคม จึงขอยกย่องให้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำาปี 2558  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป  
โดย รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ พงษ์สนิท เข้ารับรางวัลดังกล่าว
จาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 
50 ประจำาปีการศึกษา 2557 - 2558 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวัน
อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อชีวิต (Walk  Run  Bike  
for Life) เนื่องในวาระครบรอบ 56 ปีการจัดการศึกษาพยาบาล มช. และ ครบรอบ 
44 ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวรายงาน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 ณ  ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. รวม
ทั้งใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษาพยาบาล เป้าหมายเพื่อ
ให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คนให้ความสำาคัญกับการออกกำาลังกาย ได้มีโอกาสร่วมกันออกกำาลังกายเพื่อเสริม
สร้างสุขภาพ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชน 
 ภายในงานได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ  
การจัดนิทรรศการนวัตกรรมทางสุขภาพ  บริการตรวจและให้คำาปรึกษาทางด้าน
สุขภาพเบื้องต้น การสาธิตออกกำาลังกาย เป็นต้น  นอกจากนี้มีการจับสลากหาง
บัตรมอบรางวัลเป็นที่ระลึกอีกด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะทำางาน ผู้เข้าร่วมโครงการ และ ผู้มีจิต
ศรัทธาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
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 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการแสดงสปิริต 
ประจำาปี 2558 (CMU Games : Sports Day and Spirit Night 2015) พิธีเปิด
ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

          สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่าย
พยาบาลในฝัน (Born to be a Nurse)  ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 15 - 17  มกราคม 2559 
ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดปีนี้  “Light ” หมายถึง ความเจิดจ้า แสงสว่าง ความเฉิดฉาย นับ
เป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายความฝันให้กับเด็กรุ่นใหม่  โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วม 
          ค่ายพยาบาลในฝันจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน การใช้
ชีวิตและการทำากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาพยาบาลของคณะฯ  เพื่อนำาไปประกอบ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ในโอกาสนี้จะได้เข้าชมอาคารเรียน 
อาคารฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล พิพิธภัณฑ์ทางการพยาบาล ได้สัมผัสเรียนรู้ถึงความเป็น
มาของการพยาบาลและการศึกษาในคณะฯ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อ  
ตลอดจนเปิดให้ได้ร่วมฐานทดสอบความรู้ความสามารถ สอนชีวิตการเรียนรู้บนหอผู้ป่วย  
สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากวิชาการที่มีประโยชน์แล้วยังได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ ใน
การร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการ เกมสันทนาการต่าง ๆ   ที่สำาคัญจะได้เข้าศึกษาดูงานยัง
แหล่งฝึกจริง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

           นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จัดนิทรรศการโครงการ
ประกวดนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและงานวิจัย 
ในงานมหกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ ประจำาป ี2559 “มหกรรมสรา้ง
สุขเพื่อทุกคน” จัดโดยคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 
29 กุมภาพันธ์ 2559   ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                                                   มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน




















