


	 ข่าวสารฉบับเดือน	 กรกฎาคม-สิงหาคม	 พุทธศักราช	 2559	 เริ่มต้นด้วยข่าวน่ายินดีคือ	
อาจารย์ของคณะฯ	 	3	 	ท่าน	 ได้รับรางวัลในระดับประเทศ	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย์	ดร.ภัทราภรณ์	
ทุ่งปันคำา	รับรางวัลพยาบาลจิตเวชดีเด่น	สาขาวิชาการพยาบาล	ประจำาปี	2559	ของสมาคมพยาบาล
จิตเวชแห่งประเทศไทย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.กรรณิการ์	 กันธะรักษา	 รับรางวัลอาจารย์พยาบาล
ต้นแบบ	ประจำาปี	2559	จาก	ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ	(ทคพย.)	
และ	รองศาสตราจารย์	ดร.พรรณพิไล	ศรีอาภรณ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	นวัตกรรมและทรัพยากรมนุษย์	
รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	 ประจำาปี	 2559	 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล	 	 ในเดือนกรกฎาคม	 คณบดี
พร้อมด้วยอาจารย์ของคณะฯ	 ได้เข้าร่วมการประชุมและนำาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
นานาชาติของ	Sigma	Theta	Tau	International	Nursing	Congress	ณ	เมือง	Capetown	ประเทศ
แอฟริกาใต้	 นอกจากนี้	 คณะฯ	 ได้ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่สามเณรและพระภิกษุสงฆ์
ซึ่งต้องจำาพรรษาตลอด	3	เดือน	ในการร่วมกันดำารงสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
เนื่องในวันเข้าพรรษาด้วย
	 ในเดือนสิงหาคม	 คณะฯ	 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	
ประจำาปีการศึกษา	 2558	 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้ามาประเมิน	 จำานวน	 2	 หลักสูตรได้แก่	
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555)	
และ	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต	 (หลักสูตร
ปรับปรุง	 พ.ศ.2555)	 นอกจากนี้	 คณะฯ	 จัดโครงการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคการ
ศึกษาที่	1/2559	แก่	นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	ทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ	รวมทั้งหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	รวมจำานวน	399	คน	ซึ่งใน
ปีนี้คณะฯ	มีนักศึกษาต่างชาติ	(ทุกหลักสูตร)	จาก	7	ประเทศ		ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับลูก
ช้างเชือกใหม่เข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ด้วยความยินดียิ่ง
	 อนึ่งในวันที่	15	สิงหาคม	ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์	โดยในปีนี้ 
คณะฯ	ครบรอบ	44	ปีแห่งการก่อตั้งและเป็นวาระ	56	ปีการศึกษาพยาบาล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะฯ	
ได้จัดพิธีทำาบุญทางศาสนาและทอดผ้าป่า	 รวมทั้งได้มีการมอบโล่รางวัลให้แก่อาจารย์และบุคลากรดี
เด่น	ประจำาปี	2559	อาจารย์ดีเด่น	สาขาการวิจัยทางการพยาบาล		ได้แก่	อ.ดร.หรรษา	เศรษฐบุปผา 
รางวัลอาจารย์ดีเด่น	สาขาการเรียนการสอน	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฐิติณัฎฐ์	อัคคะเดชอนันต์ 
บุคลากรดีเด่น	สายปฏิบัติการ	ได้แก่	คุณสมจิต	เกียรติวัฒนเจริญ	และรางวัลบุคลากรดีเด่น	สายบริการ 
ได้แก่	 คุณบุญรัตน์	 	 คุณยศยิ่ง	 	 ตลอดจนได้มีการมอบโล่ที่ระลึกแก่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ครบ	 30	 ปี	 จำานวน	 3	 ท่าน	 ได้แก่	 นางลำาจวน	 โล่ห์เพ็ชร	 นางวราภรณ์	 เดชพงษ์	 กุณาน้อย	 และ	 
นางจันทร์ฉาย	ธงงาม	ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	ทุกท่าน	มา	ณ	โอกาสนี ้
นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้น	 ยังมีกิจกรรมต่างๆ	 ของคณะฯ	 อีกหลายด้าน	 เช่น	 การจัดโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำาหลายแห่ง	เป็นต้น
	 ในนามของคณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์	 ขอขอบพระคุณที่
ท่านให้การสนับสนุนและติดตามข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์เสมอมา	 หากมีข้อเสนอแนะใดๆ	
ขอได้โปรดแจ้งให้คณะฯ	ทราบด้วย	จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีไหว้ครู	 ประจำาปี

การศึกษา	2559	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	

คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 พิธีดังกล่าว

จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบ

ต่อกันมาในการแสดงออกถึงความเคารพและ

ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์	 และเป็น

วันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนในการ

ที่จะเป็นศิษย์ที่ดี	 พร้อมรับการถ่ายทอดความรู้

ด้วยความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร	 มีวิริยะอุตสาหะ	

มุ่งสู่ความสำาเร็จในการศึกษา	 ตลอดจนประพฤติ

ตนเป็นนักศึกษาที่ดี	 พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพต่อไป	 ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย	 อดีต

คณบดี	อาจารย์อาวุโส	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	

บุคลากร	 นักศึกษา	 และศิษย์เก่าของคณะฯ	 	 ณ	

ห้องประชุมวิจิตร	 ศรีสุพรรณ	 อาคาร	 2	 คณะ

พยาบาลศาสตร์	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	18	สิงหาคม	

2559
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 นับตั้งแต่การมีสถานภาพเป็นแผนก

พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	 ภายใต้การบริหารของคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่	 มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	 	 ในปี	 พ.ศ.	 2502	 	 เมื่อคณะแพทยศาสตร์โอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

เมื่อปี	 พ.ศ	 2508	 แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	 จึงมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 ในช่วงต้นนั้นเปิดสอนหลักสูตรระดับตำากว่าปริญญาตรี	

ได้แก่	 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	 	 หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย	 	 และ

ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์		ต่อมาในปี	พ.ศ.	2511	ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี	และ

ปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาเป็นภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	 แต่ยังคงสังกัดคณะ

แพทยศาสตร์เช่นเดิม	 	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2515	 คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติมีมติ

ให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์	 ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 15	 สิงหาคม	 พ.ศ.	

2515	นับเป็นคณะที่	11	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และเป็นคณะพยาบาลศาสตร์	แห่งที่	3	ของ

ประเทศไทย	

	 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2515	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้

มีการพัฒนาคณะฯ	 มาอย่างต่อเนื่อง	 ดำาเนินงานยึดตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

และยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาโดยตลอด	 	 ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นคณะฯ	 ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคมในทุกระดับการศึกษา	 นับตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	ที่เปิดควบคู่ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร

นานาชาติครบทุกระดับ			คณะฯ	มีผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	โดยมีคณาจารย์

ที่ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลด้านการวิจัยระดับชาติและนานาชาติจำานวนมาก				นอกจากนี้

ศูนย์บริการพยาบาล	นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีชื่อเสียงของคณะฯ	ที่รับผิดชอบด้านการจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมระดับต่าง	ๆ	แก่พยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไป	เพื่อเป็นบริการวิชาการแก่ชุมชนควบคู่

ไปกับภารกิจด้านการบริการวิชาการของคณะฯ	 ที่ได้ขยายเครือข่ายไปสู่ความเป็นนานาชาติในการ

จัดอบรมระยะสั้น	 /	 ระยะยาวให้แก่บุคลากรทางการสาธารณสุขนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้		แอฟริกา		ออสเตรเลีย	และยุโรป	อันส่งผลทำาให้เกิดการบูรณาการและเรียนรู้ทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย		สำาหรับด้านการบริหารจัดการองค์กร	คณะพยาบาลศาสตร์ดำาเนิน

การโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ความสำาคัญกับการทำาความเข้าใจ	 และการมีส่วนร่วม 

่

4



ของบุคลากรในคณะทุกภาคส่วน		จากวันนั้นจวบจนวันนี้คณะฯ	ได้ดำาเนินงานมาครบรอบ	44	ปี	ซึ่งนับ

จากนี้ไปถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ท้าทายในการขับเคลื่อนคณะฯ	 ให้สำาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ว่าคณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นสถาบันชั้นนำาระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย

								 เนื่องในวาระครบรอบ	44	ปี	แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์	และ	ครบรอบ	56	ปี	

การศึกษาพยาบาล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดพิธีทำาบุญ

และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี		โดยได้รับเกียรติจาก		รองศาสตราจารย์	นพ.อำานาจ	อยู่สุข	รองอธิการบดี

ฝ่ายบริการ	 พัฒนาสังคม	 ศิลปวัฒนธรรม	 และกิจการพิเศษ	 เป็นประธาน	 ภายในงานได้นิมนต์พระ

สงฆ์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	 จังหวัดเชียงใหม่	 มาประกอบพิธีทางศาสนา	 นอกจากนี้ได้จัดพิธี

มอบโล่ที่ระลึกแด่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะฯ	ครบ	30	ปี	รางวัลอาจารย์และบุคลากร 

ดเีดน่	ประจำาป	ี2559						โดยม	ีศาสตราจารย	์ดร.วภิาดา					คณุาวกิตกุิล						คณบดคีณะพยาบาลศาสตร	์เปน็ผูม้อบ 

และกล่าวแสดงความยินดี	 	 ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	อาจารย์อาวุโส	คณาจารย์	บุคลากร	ศิษย์เก่าและนักศึกษา	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคาร	4 

คณะพยาบาลศาสตร์	 	 และในโอกาสนี้ทางคณะฯ	 ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าเยี่ยมชมส่วน

จัดแสดงใหม่ภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ	 ห้องเรียน

ศตวรรษที่	21	ณ	อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันจันทร์ที่	15	สิงหาคม	2559	

	 รายนามบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะฯ	 ครบ	 30	 ปี	 ประกอบด้วย	 นางลำาจวน	 โล่ห์เพ็ชร	

(งานการเงิน	 การคลังและพัสดุ)	 นางวราภรณ์	 เดชพงษ์	 กุณาน้อย	 (หน่วยบริหารงานบุคคล)	 และ	

นางจันทร์ฉาย	 ธงงาม	 (หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก)	 	 รางวัลอาจารย์ดีเด่น	 สาขาการ

วิจัยทางการพยาบาล	ประจำาปี	2559	ได้แก่	อ.ดร.หรรษา	เศรษฐบุปผา	(กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช)	

รางวัลอาจารย์ดีเด่น	สาขาการเรียนการสอน		ประจำาปี	2559		ได้แก่	ผศ.ดร.ฐิตณัฎฐ์	อัคคะเดชอนันต์		

(กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล)	รางวัลบุคลากรดีเด่น	สายปฏิบัติการ	ประจำาปี	2559		ได้แก่	นางสมจิต	

เกียรติวัฒนเจริญ		(หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก)	และ	รางวัลบุคลากรดีเด่น	สายบริการ	

ประจำาปี	2559			ได้แก่	นายบุญรัตน์	คุณยศยิ่ง		(หน่วยยานพาหนะ)

44 ปี      พย�บ�ล มช. เกรียงไกร ... 
           ก้�วที่ยิ ่งใหญ่ ก้�วไกลสู่ระดับส�กล
44 ปี 
ครบรอบ
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ภ�รกิจคณบดี

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้สัมภาษณ์สดออก
อากาศรายการ	 WeTV.	 news	 ในประเด็นการจัดกิจกรรมรำาวง
ย้อนยุคเพื่อสุขภาพ	 ณ	 สถานีโทรทัศน์วีทีวีเคเบิลทีวี	 	 ถนนราช
ภาคินัย	ซอย	1	ตำาบลศรีภูมิ	 อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อ
วันศุกร์ที่	15	กรกฎาคม	2559 	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พรรณพิไล	 ศรีอาภรณ์	 รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย	 นวัตกรรมและทรัพยากรมนุษย์	 อาจารย์	 ดร.ทรียาพรรณ	 สุภามณี 
อาจารย์	 ดร.อรอนงค์	 	 วิชัยคำา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวดี	 อภิชาตบุตร	 	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.อภิรดี		นันท์ศุภวัฒน์	และอาจารย์พฤษลดา		เขียวคำา	ร่วมการประชุม
วิชาการนานาชาติ	 	 Sigma	 Theta	 Tau	 International	 27th	 Internation	 Nursing	
Research	 Congress	 	ณ	 	 เมือง	 Capetown	 ประเทศ	 แอฟริกาใต้	 	 ระหว่างวันที่		 
21-25	 	 กรกฎาคม	 2559	 โดยทุกท่านได้นำาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าว								

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 	 สุคนธสรรพ์	 	 รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ	ได้รับเชิญจาก	Cheng	Du	University	ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ	2016	International	Forum	of	Orthopaedics 
in	 Chengdu	 &	 The	 12th	 Western	 China	 Orthopaedics	 Forum	 &	 The	 20th	 
Orthopaedics	 Academic	Conference	 of	 Sichuan	Medical	 Association	 ในการ
นี้ได้เจรจาความร่วมมือ	 เรื่อง	 2+2	 joint	 degree	 program	 และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย	
Chengdu	ในระหว่างวันที่	25	–	27	สิงหาคม		2559	ณ	เมืองเฉินตู	ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 ได้เป็นวิทยากรบรรยาย	
เรื่อง	Evidence	based	Practice	in	Trauma	and	Orthopedic	nursing		ในการประชุม
วิชาการนานาชาติดังกล่าวด้วย

 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
นำา	 Mr.Hussain	 Rasheed	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข	ประเทศมัลดีฟ	เข้าเยี่ยมคารวะ	ศาสตราจารย์คลินิก	
นพ.นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ในโอกาส
ที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ความร่วมมือทางการพัฒนา	Road	Map	สำาหรับการพัฒนาการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ในประเทศมัลดีฟ	 ภายใต้ความร่วมมือ
กับคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ณ	 ห้องรับรอง	

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากร	คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
และถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ	7	รอบ	84	พรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ	โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 ณ	 บริเวณศาลา
ธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	12	สิงหาคม	2559

สัมภ�ษณ์สดร�ยก�ร WeTV. news รำ�วงย้อนยุคเพื่อสุขภ�พ

2016 International Forum of Orthopaedics in Chengdu & The 12th Western China Orthopaedics 
Forum & The 20th Orthopaedics Academic Conference of Sichuan Medical Association

Sigma Theta Tau International 27th Internation Nursing Research Congress

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุขประเทศมัลดีฟ

พิธีลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคลและถว�ยสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
12 สิงห�มห�ร�ชินี ประจำ�ปี 2559

ในโอกาสนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ได้
พบปะหารือร่วมกับ	 Dr.Cathy	 Catranbone,	
President.	STTI	และ	Dr.Patricia	Thanpson	
CEO,	 STTI	 เรื่องการจัดประชุมวิชาการของ
สมาคม	STTI		Phi	Onega		Thailand		Chapter 
at	Large	อีกด้วย
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สำานักงานมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันจันทร์ที่	22	สิงหาคม	2559



พิธมีอบหมวกและเข็มชั้นปี

	 	 	 	 	 	 	 	 นอกจากนี้	นายพศิน คำาเสนา	 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	
กล่าวถึงความประทับใจในการร่วมพิธีอันทรงเกียรติในวันนี้ว่า	เป็น
บรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต	 ผู้ชาย
สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำางานเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพเช่น
เดียวกับผู้หญิง	 	 ตลอดช่วงเวลาที่เรียนผ่านการฝึกฝน
อย่างหนัก	 แม้จะเหนื่อย	 อาจมีท้อบ้าง	 แต่เมื่อคิดได้ว่า

ในภายภาคหน้าตนเองจะมีบทบาทหน้าที่สำาคัญทำาให้คนคนหนึ่งที่อาการกำาลังยำาแ่ย่กลับมามีความสุขด้วย
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติ	 	หรือ	ทำาให้คนคนหนึ่งกลับมามีชีวิตอีกครั้ง	 	การจัดพิธีนี้ทำาให้เกิดความ
ภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อตนเองและครอบครัว	 ต่อจากนี้นับเป็นก้าวที่มีความหมาย	 โดยตนเองสัญญาว่าจะทำา
หน้าที่ในวิชาชีพให้ดีที่สุด	 นำาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด	 พิถีพิถันระมัดระวังในการ
รักษาพยาบาลทุกขั้นตอน	อาชีพพยาบาลเป็นงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี	....

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีให้
แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	 ประจำาปีการศึกษา	 2559	 โดยมี	 ศ.ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 ภายในงานได้รับเกียรติจาก	 ผู้แทนหัวหน้าฝ่าย
การพยาบาล	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ		
สาขาภาคเหนือ	 ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ	
ผู้ปกครองของนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในการแสดงความยินดี	 ณ	 ห้องประชุมวิจิตร	
ศรีสุพรรณ	อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันอาทิตย์ที่	14	สิงหาคม	2559

 นางสาวพัชราภรณ์  กันทะสอน	 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	 
(ผู้นำากล่าวปฏิญาณตน)	 เปิดเผยว่า	 หลังทราบว่าได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้นำา
นักศึกษากล่าวคำาปฏิญาณ	ดีใจ	ตื่นเต้น	และรู ้สึกเป็นเกียรติมาก	พยาบาล
เป็นอาชีพที ่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นมาตั้งแต่เด็ก	 พยายามเดินตามความฝันมา
ตลอด	รู้ว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูง	ต้องมีความเสียสละ	
มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่	 	 พยาบาลต้องคอย
ดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน	วิชาชีพนี้อยู่
กับชีวิตของคนตั้งแต่ลมหายใจแรกจวบจนลมหายใจสุดท้าย	
ภาพของ	“นางฟ้าชุดขาว”	จึงตราตรึงอยู่ในใจเสมอมา	บัดนี้
ใกล้จะได้ทำาฝันของตนเองสำาเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้ว	 ขอบคุณ
อาจารย์	 ขอบคุณคณะฯ	 ที่คอยสั่งสอนสิ่งดี	 ๆ	 พร้อมฝึกปฏิบัติบนหอ 
ผู้ป่วยด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ	ด้วยใจ	และ	ด้วยความรักความเมตตา
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นางสาวพัชราภรณ์  กันทะสอน

นายพศิน คำาเสนา



	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		มี

นโยบายดำาเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อตอบ

สนองต ่อเป ้าหมายของมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ท ี ่จะเป ็น

มหาวิทยาลัยนานาชาติ	 และการก้าวสู่การเป็น	 World	 Class	

University	 	 ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์	 ได้มีความร่วมมือกับ

นานาชาติทั่วโลกกว่า	30	ประเทศ	มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน	 ตลอดจนมีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการ

เรียนการสอนในทุกหลักสูตร	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรนานาชาติ	สำาหรับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และ

ปริญญาเอก		รวมทั้งการวิจัยของอาจารย์ด้านการสร้างเสริมสุข

ภาพอย่างต่อเนื่อง	

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กล่าวว่า	 ในปี	 2559		

คณะฯ	 จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษาของคณะฯ	 กับ

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้

อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้ระบบบริการสุขภาพ	 บทบาท

หน้าที่ของพยาบาล	 การเรียนการสอนด้านการพยาบาลใน

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 นอกเหนือจากความรู้ทางการ

พยาบาลแล้ว	 ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับประสบการณ์ในการ

เดินทางไปต่างประเทศ	ได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ	ได้

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร	 ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	และได้รับมิตรภาพจากเพื่อนต่าง

สถาบัน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	การทำางาน	และความ

ร่วมมือในวิชาการพยาบาลต่อไปในอนาคต	 	 โดยในปี	 2559	

คณะฯ	 ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษา	จำานวน	84	คน	 ไปเข้าร่วม

โครงก�รแลกเปลี่ยน อาจารย์และนักศึกษา
คณะพย�บ�ลศ�สตร์กับสถ�บัน ก�รศึกษ�ต่�งประเทศ ประจำ�ปี 2559
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โครงก�รแลกเปลี่ยน อาจารย์และนักศึกษา
คณะพย�บ�ลศ�สตร์กับสถ�บัน ก�รศึกษ�ต่�งประเทศ ประจำ�ปี 2559

โครงการ	ณ	สถาบันการศึกษาต่างประเทศ	จำานวน	11	แห่ง	ได้แก่	

1)	Kristianstad	University	ประเทศสวีเดน		2)	Kobe	University 

ประเทศญี่ปุ่น		3)	Toho	University	ประเทศญี่ปุ่น		4)	University	

of	the	Ryukyus	ประเทศญี่ปุ่น		5)	Miyazaki	Prefectural	Nursing 

University	 ประเทศญี่ปุ่น	 	 6)	 Kagawa	 University	 ประเทศ

ญี่ปุ่น		7)	Mie	University	ประเทศญี่ปุ่น		8)	Tzu	Chi	University 

of	Science	and	Technology	ไต้หวัน		9)	Tzu	Chi	University 

ไต้หวัน	10)	International	Islamic	University	Malaysia	ประเทศ

มาเลเซีย		11)	University	of	New	England	ประเทศออสเตรเลีย 

	 นอกจากนี้	คณะฯ	ยังได้จัดโครงการศึกษาดูงานสำาหรับ

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลของอาจารย์และ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	 ภายใต้โครงการแลก

เปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 

ประจำาปี	 2559	 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศ	10	แห่ง	จำานวน	68	คน	เดินทางมาร่วมโครงการฯ	 

ณ						คณะพยาบาลศาสตร	์						มหาวทิยาลยัเชียงใหม	่ดงันี	้				1)	Kristianstad	

University	ประเทศสวีเดน		2)	Tzu	Chi	University	ไต้หวัน		3)	Tzu	Chi	University	of	Science	and	Technology 

ไต้หวัน	 	 4)	 Taipei	 Medical	 University	 ไต้หวัน	 	 5)	 Kagawa	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	 	 6)	 Miyazaki 

Prefectural	 Nursing	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	 	 7)	 Mie	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	 	 8)	 University	 of	

the	Ryukyus	ประเทศญี่ปุ่น	 	 9)	Kobe	University	ประเทศญี่ปุ่น	 	 10)	 International	 Islamic	University	 

Malaysia	ประเทศมาเลเซีย		กิจกรรมในการศึกษาดูงาน	ประกอบด้วย	การเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบสุขภาพ

ของประเทศไทย	การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย	การเข้าสังเกตการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอ

ผู้ป่วย	การเยี่ยมบ้านในชุมชน	และ	กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ด้วย
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	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์	 ทุ่งปันคำา	 ผู้อำานวย

การศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาล	 การผดุงครรภ์

และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย	 คณะพยาบาล

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รับรางวัลพยาบาลจิตเวชดีเด่น	

สาขาวิชาการพยาบาล	ประจำาปี	2559	จาก	รองศาสตราจารย์	

ดร.ทัศนา	 บุญทอง	 นายกสภาการพยาบาล	 	 ในงานประชุม

วิชาการประจำาปี	 2559	 ของสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่ง

ประเทศไทย	 	 เรื่อง	 “การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชทันยุค	

:	 จากจิตเวชฉุกเฉินสู่การฟื้นฟูสุขภาพจิตในชุมชน”	 (Current	

Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	:	From	Psychiatric 

Emergencies	to	Community	Mental-health	Rehabilitation) 

ณ	โรงแรมเอเชีย	กรุงเทพฯ	เมื่อวันศุกร์ที่	28	กรกฎาคม	2559

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์	 ทุ่งปันคำา	 สังกัด

กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช	 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์	 คณะ

พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)	 	 จากมหาวิทยาลัยบูรพา		

ระดับปริญญาโท	 ด้าน	 Mental	 Health	 and	 Psychiatric 

Nursing	 จาก	 University	 of	 Texas	 at	 Austin	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	และระดับปริญญาเอก	Philosophy	of	Nursing 

Science	 จาก	 University	 of	 California,	 San	 Francisco	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ร�งวัลพย�บ�ลจิตเวชดีเด่น 
ส�ข�วิช�ก�รพย�บ�ล ประจำ�ปี 2559 
จ�กสม�คมพย�บ�ลจิตเวชแห่งประเทศไทย

คำาประกาศเกียรติคุณ

	 	 	 	 	 	 	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์	 ทุ่งปันคำา	 เป็นนักวิชาการที่

ผลิตผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการขยายองค์ความรู้ในการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช	โดยเฉพาะการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท	และ	ผู้ป่วย 

จิตเวชเรื้อรัง	นอกจากนี้ยังได้เขียนตำารารวมทั้งหนังสือทางวิชาการ

ซึ่งสามารถเป็นแหล่งความรู้สำาหรับการเรียนการสอนในการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชได้	 	 โดยในการทำางานมุ่งสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการกับนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำาการวิจัย	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่	ๆ	ตลอดจนเพื่อเขียนหนังสือหรือตำารา 

ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกันอันเป็นการส่งเสริม

ศักยภาพของนักวิชาการและนักวิจัยในประเทศให้เทียบเท่ากับต่างชาติ

ได้	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์	 ทุ่งปันคำา	 นับว่าเป็นผู้นำาในการ

พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชให้กับผู้เขียนให้

มีความลุ่มลึกทางวิชาการให้มากขึ้น			ที่สำาคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับ

ผู้ปฏิบัติในคลินิกทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและในทุกสาขา 

นำาไปสู่การสังเคราะห์งานวิจัยที่่เกี่ยวข้องเพื่อนำามาใช้ในการปฏิบัติ	 เป็น 

การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์	 ซึ่งเป็นวิธีการที่นำาไปสู่

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ	ส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 รองศาสตราจารย์	 ดร.กรรณิการ์	 กันธะรักษา	 อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาล

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลต้นแบบ	 ประจำาปี	 2559	 จาก	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	

ดรุณี	 	 รุจกรกานต์	 ประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ	

(ทคพย.)	 ในการประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 “การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ทางการพยาบาล”	 	 จัดโดยที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ	

(ทคพย.)	ระหว่างวันที่	29-30	สิงหาคม	2559		ณ	โรงแรมอวานี	ขอนแก่น	โฮเทล	แอนด์	คอน

เวนชั่น	เซ็นเตอร์		จังหวัดขอนแก่น

									รองศาสตราจารย์	ดร.กรรณิการ์	กันธะรักษา	ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนานักศึกษาพยาบาลใน

ทุกระดับทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาถ่ายทอด

เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาพยาบาล	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีผลงานทั้งด้านวิชาการ	 งานวิจัย

และบริการวิชาการแก่ชุมชนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม	 ที่สำาคัญเป็นผู้มีบทบาทใน

การสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ	มหาวิทยาลัยและสังคมเสมอมา

	 อาจารย์	ดร.หรรษา	เศรษฐบุปผา	กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช	และ		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.วีระพร	 ศุทธากรณ์	 กลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข	 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์	 คณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เข้ารับรางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี	ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษ

ที่	21	ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จาก	ศาสตราจารย์	ดร.	วัชระ	กสิณฤกษ์	รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ณ	ห้องประชุม	สำานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	14	กรกฎาคม	2559

ร�งวัลวิธีปฏิบัติที่ดี ด้�นก�รจัดก�ร
เรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

อาจารย์พยาบาลต้นแบบ 
ทคพย. ประจำ�ปี 2559
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัด
พิธีเปิดงาน	Innovation	for	Health	:	Show	&	Share	ครั้ง
ที่	3							โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.ศุภชัย	เชื้อรัตนพงษ ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม	่ เป็นประธาน	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 
คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	กล่าวรายงาน	ณ	ห้องประชุมวิจิตร	ศรีสุพรรณ	
อาคาร	 2	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เมื่อวันจันทร์ที่	 29	
สิงหาคม	2559	
	 งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับการ 
สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	 นอกจากนี้เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์การสร้างนวัตกรรมทางกาพยาบาล
จากผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์รวมท้ังสร้างเครือข่าย
งานวิจัยร่วมกับกลุ่มองค์กรต่าง	 ๆ	 กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย	 การบรรยายพิเศษ	 การเสวนา	 การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้	 การประกวดผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพ	
และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ	 ซึ่งได้รับความ
สนใจจากคณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษา	 นักวิจัย	 ตลอด
จนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

ก�รประชุมวิช�ก�ร 
Innovation for Health : 
Show & Share III
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 ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร นาง

ดาราวรรณ ทิพย์เนตร และ นางสาว

ธมล ทิพย์เนตร	 เข้ามอบเงินเพื่อสมทบ

การก่อสร้างอาคาร	55	ปี	พยาบาล	มช.	

เป็นจำานวนเงิน	 50,000	 บาท	 (ห้าหมื่น

บาทถ้วน)	และ	มอบในนามของ	บริษัท	

เชียงใหม่เฟรชมิลค์	 จำากัด	 เป็นจำานวน	

50,000	บาท	(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 

ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	 ผู้แทนในนามของ

คุณอุบล	 	 ชิตชิกุล	 ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาพยาบาล	

(DN	 2)	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

มอบเงินเพื่อสมทบการก่อสร้างอาคาร	 55	ปี	 พยาบาล	

มช.	เป็นจำานวนเงิน	50,000	บาท	(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 คุณปฏิลักษณ์ เยาวภาคย์

โสภณ	 เป็นผู้แทนในนามของ	 คุณสินี		

อารีย์เจริญเลิศ	 ศิษย์เก่าคณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (SN	11)

มอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

พยาบาลของคณะฯ	เป็นจำานวน	100,000	

บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา  มหานุภาพ		อาจารย์

อาวุโสของคณะฯ	 มอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร	 55	

ปี	พยาบาล	มช.เป็นจำานวน	5,000	บาท	(ห้าพันบาทถ้วน)	

และ	 เป็นผู้แทนในนามของ	คุณธนี	 	พหลโยธิน	มอบเงิน

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลของคณะฯ	

เป็นจำานวน	5,000	บาท	(ห้าพันบาทถ้วน)	

มอบทุน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสน

ศิริพันธ	์ หัวหน้าสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์	 คณะ

พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วย

เพื่อนร่วมรุ่น	SDN	20	และ	พระปฐม	ม.6/1	มอบ

เงินจำานวน	 70,000	 บาท	 (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	 เพื่อ

สมทบทุนจัดสร้างอาคาร	55	ปี	พยาบาล	มช.	

 กลุ่มอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาการพยาบาลสตร	ี คณะพยาบาล

ศาสตร์	 มอบเงินเป็นจำานวน	 120,000	

บาท	 (หนึ ่งแสนสองหมื ่นบาทถ้วน) 

เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

พยาบาลของคณะฯ

 รองศาสตราจารย์อำาไพ จารุวัชรพาณิชกุล	 อาจารย์

ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	 สำานัก

วิชาพยาบาลศาสตร์	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มอบเงินเป็นจำานวน	

45,000	บาท	 (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	 เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้

แก่นักศึกษาพยาบาลของคณะฯ	

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  

คุณาวิกติกุล	 	 คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มอบเงิน

เป็นจำานวน	 100,000	 บาท	 (หนึ่งแสน

บาทถ้วน)	 เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่

นักศึกษาพยาบาลของคณะฯ	

โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ	สวัสดิ์สิงห์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นผู้รับมอบ
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ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พนิดา	จันท
โสภีพันธ์	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ	วิเทศสัมพันธ์	และการจัดการความรู้	คณะพยาบาลศาสตร์	

โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษา
ใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2559 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อัจฉรา	
สุคนธสรรพ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุม
ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่	 1	
(หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)	 ประจำา
ปีการศึกษา	 2559	 เพื่อให้ผู้ปกครองมี

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำาปี 2559 
	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและกิจการพิเศษ	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์	ดร.เรมวล 
นันท์ศุภวัฒน์	 ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	 และบุคลากร	
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมพิธีถวาย
เทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา	 เนื่องในวันเข้าพรรษา	 ประจำาปี	
2559	ณ	วัดสลีพันตน	อำาเภอแม่วาง	จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวัน
ศุกร์ที่	15	กรกฎาคม	2559

Community Health Management and Empowerment Promote Healthy Communities
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วัชระ	 กสิณฤกษ์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรนานาชาติ	Community	Health	Management	and	Empowerment	Promote	
Healthy	Communities	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กล่าวรายงาน	 การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะฯ	 ร่วมกับ	 กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ผู้รับทุนนานาชาติ	 จำานวน	 16	 คน	 จาก	 
10	ประเทศ	เข้าร่วมการอบรม	ได้แก่	สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์	 โมร็อคโค	กัวเตมาลา	โซโลมอน
ไอส์แลนด์	ฟิลิปปินส์	รวันดา	สาธารณรัฐคอสตาริกา	มาลี	โทโก	และ	คุกไอส์แลนด์	ในระหว่างวัน
ที่	27	มิถุนายน	–	15	กรกฎาคม	2559

บ้�นสีแสด

เทคนิคในการขอตำาแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการ
เสนอขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานมอบของที่
ระลึกแก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.ไพโรจน์	 	 วิริยจารี	 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากรบุคคล	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในโอกาสได้ให้
เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	เรื่อง	เทคนิคในการขอตำาแหน่ง
ทางวิชาการ	 และนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำาหนดตำาแหน่ง
ทางวิชาการ	โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ	ร่วมรับฟังเป็น
จำานวนมาก	เมื่อวันอังคารที่	12	กรกฎาคม	2559	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี	จาก	Tzu	Chi	University	of	Science	and	Technology	ไต้หวัน	ในโอกาสที่
เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	ระหว่างวันที่	3	-	8	กรกฎาคม	
2559	

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร	กิจกรรม	และ	แหล่งประโยชน์ต่างๆ	ของ
นักศึกษา	 ตลอดจนทำาให้ทราบถึงบทบาทของตนเองในการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา	 อีก
ทั้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์และผู้ปกครอง	 นอกจากนี้เป็นโอกาสอันดีที่คณะฯ
จะได้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนสำาหรับ
นักศึกษา	เมื่อวันพุธที่	27	กรกฎาคม	2559education	 and	 assessment	 เมื่อวันอังคาร

ที่	26	กรกฎาคม	2559

การบรรยายพิเศษ เร่ือง Outcomes based education and 
assessment
	 ฝ่ายวิชาการ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดโครงการสัมมนาวิชาการประจำาปีการศึกษา	 2558	
เรื่อง	การจัดการการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ	(ระยะที่	
3)	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.บัณฑิต		ทิพากร	รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาการศึกษา	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 Outcomes	 based	



15

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารการพยาบาลในยุค 4G plus
	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร่วมกับ	สมาคมบริหารการพยาบาล	
จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 การบริหารการพยาบาลในยุค	 4G	 plus	 โดยมี	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทรียาพรรณ	 สุภามณี	 นายกสมาคมบริหารการพยาบาล	
กล่าวรายงาน	 ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส	 จังหวัดเชียงใหม่	 การประชุมวิชาการดัง
กล่าวจัดขึ้นระหว่าง	28-29	กรกฏาคม	2559

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
ปอมท. ประจำาปี 2559
	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์
และบุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พรรณพิไล	 ศรีอาภรณ์	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	 นวัตกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์	 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	 จากที่ประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 ประจำาปี	 2559	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 18	
สิงหาคม	2559			

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ประจำาปีการศึกษา 2559
	 รองศาสตราจารย์	อุษณีย์	คำาประกอบ	รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 สถาบัน
สมทบ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2559	 ประกอบ
ด้วย	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครลำาปาง	วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	พะเยา	และ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	
โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	สุคนธสรรพ์	 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กล่าวรายงาน	
เมื่อวันเสาร์ที่	20	สิงหาคม	2559

พิธีทำาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
	 อาจารย์สิริลักษณ์	วรรธนะพงษ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	พร้อม
ด้วย	 นางกมลชนก	 กาวิล	 เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มอบ
เงินเพื่อร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์	 ในพิธีทำาบุญครบรอบ	 52	 ปีแห่งการ
สถาปนา	คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประภา	
สุขเกษม	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	เป็นประธานรับมอบ	เมื่อวันพุธที่	24	สิงหาคม	2559

นำาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำาปี
การศึกษา 2558
	 อาจารย์	ดร.สุภารัตน์		วังศรีคูณ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะ
พยาบาลศาสตร์	 พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะฯ	 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วม
กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร	ประจำา
ปีการศึกษา	2558	จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประกอบด้วย	รศ.ภญ.อุษณีย์	
คำาประกอบ	รศ.ดร.สุชน	ตั้งทวีพิพัฒน์	รศ.ดร.จักรพงศ์	นาทวิชัย	รศ.ทพญ.
ดร.พัชราวรรณ	 ศรีศิลปนันทน์	 รศ.ดร.กรวรรณ	 กฤตวรกาญจน์	 และ	
รศ.นส.พ.นิวัฒน์	 สินสุวงศ์	 หลังนำาเสนอผลการประเมิคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	
(หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.2555)	 และ	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2555)	
เมื่อศุกร์ที่	26	สิงหาคม	2559

การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน
	 รองศาสตราจารย์	ดร.พรรณพิไล	ศรีอาภรณ์	รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย	 นวัตกรรม	 และทรัพยากรมนุษย์	 คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 เปิดการโครงการพัฒนา
แนวทางการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน	ประจำาปี	2559	“	การส่ง
เสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน	 ”	 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	28	กรกฎาคม	2559



นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2557	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 คณะกรรมการที ่ประชุมอาจารย์และบุคลากร	 คณะ 

พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดโครงการสร้างเสริม 

สุขภาพ	 “รำาวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ”	 โดยมี	 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา 

คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธาน	เป้าหมายเพื่อให ้

เกิดความสนุกสนานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	รวมทั้งช่วยผ่อนคลาย 

ความเครียดจากการเรียนและการทำางาน	 ส่งผลทำาให้สุขภาพดีขึ้น

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและ

สนับสนุนวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป	วิทยากร	ได้แก่	คุณรัชนี ทีปกากร 

หน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร	 สำานักงานคณะ 

พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เม่ือวันศุกร์ท่ี	8	กรกฎาคม	2559

	 ปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นโรค 

เรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำาคัญของประเทศไทย	โดยเฉพาะในกลุ่ม

วัยทำางานและผู้สูงอายุ	 สาเหตุมาจากออกกำาลังกายอย่างไม่เหมาะสม 

เนื่องจากมีภาระการทำางานและการดูแลครอบครัวจึงไม่มีเวลาออก

กำาลังกาย	บางส่วนเข้าใจว่าการออกแรง	เช่น	เดินเล่น		การทำางานบ้าน	

ดูแลเลี้ยงหลาน	 เป็นการออกกำาลังกายที่พอเพียงแล้ว	 จึงไม่คิดออก

กำาลังกายอย่างอื่นเพิ่มเติมทำาให้เกิดภาวะขาดการออกกำาลังกาย			

	 คุณรัชนี	 ทีปกากร	 กล่าวว่า	 แม้ว่าการออกกำาลังด้วยรำาวง

จะต้องใช้เวลานานต่อเนื่องเช่นเดียวกับการเต้นแอโรบิก	 แต่ท่าต่างๆ	

ไม่ยาก	 แถมยังสนุกคุ้นเคยกับวิถีชีวิตคนไทยมากกว่า	 การรำาวงให้ได้

สุขภาพต้องใช้เวลาอย่างน้อย	 1	 ชั่วโมง	 โดยจังหวะรำานั้นจะสับเปลี่ยน

หมุนเวียนเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย	แต่ละเพลงมีจังหวะ	อาทิ	รำาวงช้า 

รำาวงเร็ว	สามช่า	ม้าย่อง	กลองยาว	เป็นต้น	สลับกันไป	17-25	จังหวะ	

บางจังหวะประยุกต์มาจากการเต้นลีลาศ	 เช่น	 บีกิน	 กัวราช่า	 รุมบ้า	

ออฟบิท	 แต่จะรำาเป็นวงเพราะคือรำาวง	 ในขณะเดียวกันพยายามหา 

จังหวะใหม่ๆ	 เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อ

เนื่อง

	 กิจกรรมรำาวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ	จัดขึ้นทุกวันจันทร์	พุธ	และ	ศุกร์	เวลา	

16.30	–	17.30		น.	ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 และบริการที่จอดรถให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม)	 	 ใน

โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านมาออกกำาลังกายด้วยการรำาวงย้อนยุค	 รำาเพื่อความ

สนุก	สุขภาพดี	และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ของไทยไม่ให้สูญหาย

รำ�วงย้อนยุค
 ...เพื่อสุขภ�พ

คุณรัชนี ทีปก�กร 


