


	 ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม	 2559	 นี้มีเหตุการณ์และการ
ดำาเนินการด้านต่างของคณะฯ	 ต่อเนื่อง	 เรื่องแรกที่มีความสำาคัญสูงสุดคือ	
การเสด็จสวรรคตในวันที่	13	ตุลาคม	2559	ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภ ูม ิพลอด ุลยเดช	มห ิตลาธ ิ เบศรรามาธ ิบด ี 	จ ั กร ีนฤบด ินทร	
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา	 ขอแสดง
ความไว้อาลัยน้อมถวาย	 	 คณะฯ	 จัดพิธีแสดงความไว้อาลัยแด่พระองค์ท่าน
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์	และ
ได้จัดพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัยแด่พระองค์ท่าน	 โดยมีอาจารย์อาวุโส	
คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ	 ร่วมพิธีเป็น
จำานวนมาก	ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่	20	ตุลาคม	2559	ที่ผ่านมา
	 เดือนกันยายนของทุกปี	คณะฯ	ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่
ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน	 	 ในปีนี้มีจำานวน	 6	 ท่าน	 ได้แก่	 รอง
ศาสตราจารย์	ดร.ธนารักษ์		สุวรรณประพิศ	รองศาสตราจารย์อำาไพ	
จารุวัชรพาณิชกุล	คุณธีระนุช	กิจสวัสดิไพบูลย์	คุณบุญรัตน์	คุณยศยิ ่ง	
คุณวลัยพร	 ชัยดวง	 และ	 คุณนภาพร	 	 คิดการงาน	 ในนามของทุกคนใน
คณะฯ	 ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 เสียสละและอุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาคณะฯ	 มาโดยตลอด	 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนับถือ	 ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน
ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงานทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุขและมีสุขภาพที่ดี
ตลอดไป
	 ในเดือนนี้	 คณะฯ	 ขอร่วมแสดงความยินดีกับ	 รองศาสตราจารย์	
ดร.รัตนาวดี	ชอนตะวัน		อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสของคณะฯ	ที่ได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของ	 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (คณะพยาบาลศาสตร์)	
เนื่องในวันมหิดล	ประจำาปี	 2559	 	คณบดี	พร้อมด้วยอาจารย์ของคณะฯ	 ได้
รับเชิญจาก	 Help	 Age	 International	 ให้เข้าร่วมประชุมและคณบดีเป็น 
ผู้อภิปรายในการประชุมวิชาการนานาชาติ	HelpAge	Asia	Pacific	Regional 
Conference	2016:	The	Economic	Implications	of	Ageing		ณ	โรงแรม
เชอราตัน	 เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนามและเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย	 Thanh	
Tay	 เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล	 การศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ	 ด้วย	 	 นอกจากนี้คณบดีในฐานะนายก
สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ	 โอเมกา	 ได้เป็นประธานการจัดประชุม

วิชาการประจำาปีของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ	Sigma	Theta	Tau	
International	Honor	Society	of	Nursing,	Phi	Omega	Chapter-at	Large	ร่วม
กับคณบดีของสถาบันก่อตั้งทั้ง	7	สถาบัน	รวมทั้งได้ดำาเนินการในพิธีรับเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ของ	 STTI	 Thailand	 ณ	 โรงแรมมารวยการ์เด้น	 กรุงเทพมหานคร	 นอกจากนี้
คณะฯ	ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์	ดร.สุสัณหา	ยิ้มแย้ม	ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยให้ดำารงตำาแหน่ง	ศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ด้วย		
	 วันที่	 21	 ตุลาคม	 ของทุกปี	 เป็นวันสำาคัญต่อวงการวิชาชีพการพยาบาล	
เพราะเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ	 คณะฯ	 ขอน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย)	 ตลอดพระชนม์ชีพ
ของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน	เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา	พระวิริยะอุตสาหะนำาสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าว
พระบาทที่เสด็จไปถึง	 เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักใน
ภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำาคัญ	 และมีคุณค่าแก่
สังคม	ในด้านการเรียนการสอน	คณะฯ	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การ
บูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบที่ควรบรรจุในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
โดยมีประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย	 และคณะ	
เป็นวิทยากร		สำาหรับด้านการวิจัย	คณะฯจัดการเสวนาและการอบรมอย่างสมำา่เสมอ
แก่คณาจารย์	 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ด้านการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมทั้งประสบการณ์ร่วมกันนำาสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
สุขภาพในอนาคตต่อไป
	 ในนามของคณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์	ขอ
ขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์	 รวมทั้งติดตามข่าวสารของ
คณะฯ	 เสมอมา	 หากมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะฯ	 ขอได้โปรดแจ้งให้คณะฯ	
ทราบด้วย	จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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	 หลังจากที่สำานักพระราชวังประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	
สวรรคต	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.	2559			บรรยากาศทั่วประเทศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า		ประชาชนต่างพากันรำาไห้ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับ
ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
	 ‘‘เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม	 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’’	 เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ชาวไทย	 แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความใส่พระทัยที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	 	 	 	 ภาพที่พสกนิกรชาวไทยเห็นกันอย่างคุ้นตา	 คือการที่ได้เห็น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องที่ต่างๆ	 พระองค์ทรงถือแผนที่ด้วยพระหัตถ์ข้างซ้าย	 ทรงจับปากกาด้วยพระหัตถ์ข้างขวา	 ทรงคล้องพระศอด้วย
กล้องถ่ายรูป	ตรัสถามความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์	บางครั้งพระองค์เสด็จไปในพื้นที่ทุรกันดาร	จนนำา้พระเสโทหลั่งริน	ทั่วพระวรกาย	ถือกระนั้นพระองค์ก็หา
ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงไม่	 ด้วยพระองค์ทรงมีพระวิริยะ	 อุตสาหะ	 ที่หวังให้ราษฎรพบกับความสุขในการดำาเนินชีวิต	 ภาพเหล่านี้ล้วนประทับตราตรึงใจในดวงจิตของพสกนิกร
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าผ่านพระปรีชาสามารถทุกศาสตร์อย่างครอบคลุม	
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน	 โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย	 พระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข	 ดังพระราชดำารัสที่ว่า	 “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม	 ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้	 เพราะทรัพยากรที่
สำาคัญของประเทศชาติ	 ก็คือ	พลเมือง	นั่นเอง”	 	 	ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำาคัญของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมิอาจนิ่งดูดายต่อความเจ็บป่วย
ของราษฎร	 ในหลวงของปวงชนชาวไทยจึงได้ส่งเสริมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยการพระราชทานแนวทางให้โรงพยาบาลต่างๆ	 ไม่ได้ทำา	 หน้าที่เพียงแค่การรักษา
โรคแต่ให้มุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้เกิดโรคด้วย	 พระองค์มีพระราชดำาริเรื่องการให้ทีมแพทย์และพยาบาลที่ตามเสด็จพระราชดำาเนินไปดูแลบำาบัดรักษาโรคให้กับประชาชนทุก
ครั้งที่พระองค์เสด็จฯ	ออกเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทถิ่นทุรกันดาร	จึงได้เกิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานขึ้นใน	ปี	พ.ศ.2510	โดยเมื่อพระองค์เสด็จฯ	ไปที่ใดก็จะมีคณะ
แพทย์พระราชทาน	 ประกอบด้วยแพทย์ประจำาพระองค์	 คณะแพทย์ตามเสด็จฯ	 หน่วยแพทย์หลวงของสำานักพระราชวัง	 และคณะแพทย์อาสา	 พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงาน
ต่างๆ	ออกให้การรักษาพยาบาลให้คำาแนะนำา	ในการป้องกันโรคดูแลสุขภาพกับประชาชนที่มารอรับเสด็จฯ
	 พระองค์ทรงช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขหลายด้าน	ได้แก่	ด้านโภชนาการเพื่อคนไทย	ปัญหาการขาดสารอาหาร	โดยเฉพาะหลายพื้นที่ชาวบ้านมี
อาการเจ็บป่วยเนื่องจากขาดสารอาหารไอโอดีนหรือได้รับอย่างไม่เพียงพอ	ทรงช่วยเหลือประชาชนในชนบทห่างไกล	โดยโปรดเกล้าฯ	ให้นำาเกลือผสมไอโอดีนไปกับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง	แล้วพระราชทานให้กับประชาชนที่ป่วยด้วยโรคคอพอก	นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ	ให้คณะแพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจรักษาอาการดังกล่าวด้วย	ด้านการรักษา	ป้องกัน	
และควบคุมโรคติดต่อ	นับเป็นเรื่องเศร้าสลดในปี	พ.ศ.	 2486-2490	ประเทศไทยเกิดการระบาดของอหิวาตกโรคครั้งใหญ่	มีการล้มตายของผู้คนจำานวนมาก	และเคราะห์กรรม
จากโรคร้ายก็ดูเหมือนจะยังไม่หมดสิ้น	 เมื่อต่อมาในเดือนพฤษภาคม	ปี	พ.ศ.	2501	เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคครั้งใหญ่ขึ้นอีก	ทั้งนี้ด้วย	พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่
ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์	โดยในเดือนมิถุนายน	พ.ศ.2501	ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดตั้ง	“ทุนปราบอหิวาตกโรค”	นอกจากนี้ยังได้พระราชทานอุปกรณ์การ
ผลิตวัคซีนให้แก่สภากาชาดไทยอุปกรณ์ผลิตน้ำากลั่นแก่สถาบันพยาธิวิทยา	กรมการแพทย์ทหารบกและโรงงานเภสัชกรรม	ตลอดจนเครื่องมือและเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลต่างๆ	
ในหลายจังหวัด	พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแก่ปวงประชาได้ทรงสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่แพร่ระบาดแก่ราษฎรโดยเสมอมา	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2495	เมื่อเกิดโรคโปลิโอ
ระบาดในประเทศไทยอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรก	 ครั้งนั้นมีผู้ป่วยเป็นอัมพาตจากโรคโปลิโอเป็นจำานวนมาก	พระองค์จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้ง	 “ทุนโปลิโอสงเคราะห์
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย”	 รวมทั้งศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัยเพื่อพิชิตโรคร้ายนี้ให้จงได้	 นอกจากนี้ในหลวงทรงตระหนักดีว่าวัณโรคเป็นอีกโรคหนึ่งที่คุกคามสุขภาพอนามัยของประชาชน	
ดังนั้นในปี	พ.ศ.2496	พระราชทานพระราชทรัพย์แก่กองวิทยาศาสตร์	สภากาชาดไทย	สร้างอาคาร	“มหิดลวงศานุสรณ์”	 เพื่อเป็นที่ผลิตวัคซีนบีซีจีใช้ฉีดป้องกันวัณโรค	ซึ่งแต่
เดิมต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ	 ทำาให้ประหยัดเงินตราของประเทศและมีวัคซีนมากพอที่จะให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	 และนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2499	 เป็นต้นมาองค์การ
สงเคราะห์แม่และเด็กระหว่างประเทศ	(ยูนิเซฟ)	ได้สั่งซื้อวัคซีนจากสภากาชาดไทย	ส่งไปให้ประเทศต่างๆ	ในทวีปเอเชีย	ถือเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
	 ด้วยพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก	 สถาบันและองค์กรระดับนานาชาติต่าง	 ๆ	 ได้ถวายรางวัลทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์เป็นจำานวน
มาก	อาทิ		องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ได้ถวายเหรียญทองด้านสาธารณสุขเพื่อมวลชน	เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพความกินดีอยู่ดีของประชาชนคนไทย	 เมื่อวันที่	 24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2535	 	 สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	 
(ICCIDD)	ได้ทูลเกล้าฯ	ถวายรางวัลเหรียญทอง	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	พ.ศ.	2540	สืบเนื่องจากความชัดเจนจนเป็นที่ประจักษ์ว่า	พระองค์ทรงเป็นผู้นำาผู้บุกเบิกและดำาเนินงาน
ด้านโครงการควบคุมปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย		และในวันที่	 27	พฤษภาคม	พ.ศ.	2549	องค์การสหประชาชาติยังได้ทูลเกล้าฯ	ถวายรางวัลความสำาเร็จสูงสุด
ด้านการพัฒนามนุษย์	ทรงเป็นต้นแบบการพัฒนาคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ	วรรณะ	และศาสนา		ทั้งหมดที่ยกมานี้เป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น	แต่ก็พอจะสะท้อนให้เห็นว่าพระ
มหากรุณาธิคุณอันเปรียบประดุจสายธาราที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตอย่างไม่เคยแห้งเหือด	กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก	และ	
สมเด็จพระบรมราชชนนี	ในการที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	บุคลากรและนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 			มหาราชาภูมิพล 

ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

่
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		นำาโดยคณะผู้บริหาร	พร้อมด้วย	

อาจารย์อาวุโส	 อาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา	 แสดงพลังความจงรักภักดีในพิธีลงนาม

แสดงความไว้อาลัย	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช			

	 โดย	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กราบ

บังคมทูลถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	ความว่า	“พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาว

ไทยทั้งชาติ	 ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม	 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้	

พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดของโลก	 อย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยและ
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พิธีลงนามถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ย่อท้อ	 ในนามของคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	 บุคลากรและนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 ต่างรู้สึกเศร้าสลดโทมนัสอย่างยิ่ง

กับการเสด็จสู่สวรรคาลัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2559	

เวลา	15	นาฬิกา	52	นาที	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	สิริพระชนมพรรษา	ปีที่	89	และ

ทรงครองราชสมบัติได้	 70	 ปี	 นับเป็นการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ

และปวงชนชาวไทย	 	 ตลอดพระชนม์ชีพของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท	 พระองค์

ได้ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการที่เป็น

ประโยชน์และคุณูปการอย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย	ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ขอถวายราชสักการะและน้อมศิระกรานกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท	 ด้วยสำานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์	 	 ใต้ฝ่าละอองธุลี

พระบาทเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจปวงข้าพระพุทธเจ้า

ชั่วกาล”		

	 ภายในพิธีเต็มไปด้วยความซาบซึ้งด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น

ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้	 โดยมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา	 ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 พร้อมประดับเครื่องทองน้อย	

และ	จัดสมุดลงนามถวายความอาลัย		ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคาร	2	เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่	20	ตุลาคม	2559
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	 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา	ร่วมกับ	คณะกรรมการ
องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ	คณะพยาบาลศาสตร์	จัดมหกรรม	Big	Cleaning	Day	2559	
“ทำาความดีถวายแม่หลวง”	บ้านสีแสดน่าอยู่	สู่องค์กรแห่งความสุข	เพื่อเทิดพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในโอกาสมหา
มงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	84	พรรษา	12	สิงหาคม	2559	นอกจากนี้เพื่อร่วม
กันพัฒนา	ปรับปรุง	 บำารุงรักษาให้สิ่งแวดล้อมบริเวณคณะฯ	และในสถานที่ปฎิบัติงาน
ให้มีความสะอาด	สวยงาม	เป็นระเบียบเรียบร้อย	และร่มรื่นเหมาะสมกับการเป็นสถาน
ที่ทำางานและสถาบันการศึกษาที่สร้างเสริมสุขภาพ	 นอกจากนี้เพื่อตอบสนองนโยบาย
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

												พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 ณ	 ลานดอกปีบ	 อาคาร	 1	 คณะพยาบาลศาสตร์	 โดย
มีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	 ในการนี้คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมปลูกไม้มงคล	 “ต้นทองกวาว”	 จำานวน	 5	 ต้น	 สัญลักษณ์
ประจำามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	7	รอบ	84	พรรษา	บริเวณหน้าคณะพยาบาล
ศาสตร์	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	1	กันยายน	2559

	 คณาจารย์	 และ	 บุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้	 ประจำาปี	 2559 
เรื่อง	 พัฒนางานประจำานำาสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	 (CMU	 KM	 Day	 2016)	 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ 
เป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และ	 นำาเสนอผลงานจากกระบวนการ 
จัดการความรู้	การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข	นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งสร้างเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้และการสร้าง
องค์กรแห่งความสุขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ณ	ห้องประชุมทองกวาว	สำานักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันพุธที่	14	กันยายน	2559
	 ในโอกาสนี ้ นายสมาน เสาร์แก้ว หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่	 2	 การนำาเสนอผลงานโปสเตอร์	 เรื่อง	 Andylizer	 เครื่องฉายภาพแบบพกพา	 นวัตกรรมเพื่อ
ความสะดวก	ประหยัดและมีประสิทธิภาพ	โดยเข้ารับรางวัลจาก	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

BIG CLEANING DAY

ทำาความดีถวายแม่หลวง 
บ้านสีแสดน่าอยู่ สู่องค์กร
แห่งความสุข

CMU KM DAY 2016
พัฒนางานประจำานำาสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
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B IG CLEANING DAY

งานแสดงมุทิตาจิต
แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2559

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู ้ครบ
เกษียณอายุราชการ/อายุงาน	 ประจำาปี	 2559	
โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 งานดังกล่าว 
จัดขึ ้นเพื ่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตา
คารวะต่อผู ้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน 
ที่ได้ทำาคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์	 และ 
เพื ่อให้กำาลังใจแก่ผู ้ครบเกษียณอายุราชการใน 
การดำาเนินชีว ิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/ 
อายุงานในวันจันทร์ที่	26	กันยายน	2559	ณ	ห้อง
ประชุมชั้น	5	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	

	 รายนามผู ้ครบเกษียณอายุราชการ/ 
อายุงาน	 ประจำาปี	 2559	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย ์
ดร.ธนารักษ์	 สุวรรณประพิศ	 (อดีตคณบดีคณะ 
พยาบาลศาสตร์	และ	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 
ค ุณภาพนักศ ึกษา	 มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่)		 
รองศาสตราจารย์อำาไพ		จารุวัชรพาณิชกุล	(กลุ่ม
วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีวเชวิทยา)	 
นางธีระนุช	 กิจสวัสดิไพบูลย์	 (หน่วยประสานงาน
กลุ่มวิชาและผลิตเอกสาร)	 นายบุญรัตน์	 คุณยศยิ่ง 
(หน่วยยานพาหนะ)		นางวลัยพร			ชัยดวง	(หน่วย
หอพักนักศึกษาพยาบาล)	 	 และ	 นางนภาพร		 
คิดการงาน	(หน่วยหอพักนักศึกษาพยาบาล)
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ศิษย์เก่าดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2559 

 รศ.ดร.ร ัตนาวดี  ชอนตะวัน 
	 ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
เน ื ่องในวันมหิดลสาขาวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ	ประจำาปี	2559	
	 รศ.	ดร.รัตนาวดี	ชอนตะวัน	อายุ	66		ปี		รหัสประจำาตัว
นักศึกษา	 107821	 สมรสกับนายประมาณ	 ชอนตะวัน	 	 สำาเร็จการ
ศึกษาปริญญาตรี	 (วิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาล)	 	จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 	 	 ปริญญาโท	 (ครุศาสตร์มหาบัณฑิต)	 จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 (บริหารการพยาบาล)	 	 และ	 ปริญญาเอก	 	 Ph.D.	
(Nursing)	จาก	Massey	University	ประเทศนิวซีแลนด์	 	ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์พิเศษ	 และ	 ข้าราชการบำานาญ	 คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความประทับใจต่อรางวัลที ่ได้รับ 
	 ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (คณะพยาบาลศาสตร์)	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เนื่องในวันมหิดลประจำาปีพ.ศ.2559	 ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ของ 
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและได้ให้ความรู้ใน 
การประกอบวิชาชีพพยาบาล	 ทำาให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยตามรอย 
ของสมเด็จพระราชบิดาที่ข้าพเจ้าเคารพเทิดทูนแม้ว่าจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีของ
พระองค์ท่าน	ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าการทำางานในองค์กรจะสำาเร็จลุล่วงได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งนับว่าข้าพเจ้าโขคดีที่ได้ปฏิบัติ
งานในคณะพยาบาลศาสตร์และมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น	 จึงใคร่ขอขอบพระคุณผู้บริหาร	 คณาจารย์เพื่อนร่วมงาน
และนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้ให้โอกาสและให้ความร่วมมือเป็นอย่าง 
ดีในการปฏิบัติงานทั้งในฐานะอาจารย์และผู้บริหารของคณะตลอดมา	 นอกจาก
น้ันยังขอขอบพระคุณเพ่ือนร่วมวิชาชีพพยาบาลในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล
อื่นๆ	ที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยในฐานะที่เป็นวิทยากรหรือ
การร่วมงานกันในสมาคมวิชาชีพต่างๆ	 รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นกำาลังใจให้
ข้าพเจ้าในการช่วยเหลือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และวิชาชีพพยาบาลตามกำาลัง
ความสามารถต่อไป

คำาประกาศเกียรติคุณ
 รศ.ดร.รัตนาวดี	 	 	 ชอนตะวัน	 อดีตอาจารย์และผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ตลอดระยะเวลาการทำางานในวิชาชีพ
พยาบาล	 ในตำาแหน่งอาจารย์และผู้บริหารมากว่า	 36	 ปี	 	 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	 ทั้งหลักสูตรปกติ
และหลักสูตรนานาชาติ	 ด้านการวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยหลายโครงการ	 ด้านบริการวิชาการเป็นวิทยากรในการอบรมระยะสั้น
หลักสูตรต่างๆ	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 สำาหรับด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมอาจารย์
เข้าร่วมในกิจกรรมด้านนี้ของคณะพยาบาลศาสตร์อย่างสม่ำาเสมอ	 ในช่วงเวลาที่ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาและประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ที่
เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงาน	 ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งรองคณบดีฝ่าย
วิจัยได้ให้ความร่วมมือกับคณบดีในการพัฒนางานวิจัยของคณะในหลายๆด้าน	 เช่นการเป็นประธานคณะกรรมการในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยประจำาปีใน
ระดับประเทศ	 และการเป็นรองประธานในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติที่คณะพยาบาลศาสตร์เป็นเจ้าภาพจำานวน	 2	 ครั้ง	 รวมทั้งการทำาหน้าที่บรรณาธิการ
ในจัดทำาข่าวสารด้านการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษคือ	 Nursing	 Research	 Newsletter,	 The	 Faculty	 of	 Nursing,	 Chiang	 Mai	 University,	 Chiang	 Mai, 
Thailand	เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านการวิจัยของคณะไปสู่นานาประเทศโดยออกปีละ	4	ฉบับเริ่มฉบับแรกในเดือนมกราคม-มีนาคม	2547		นอกจากนั้นในช่วงที่ดำารง
ตำาแหนง่รองคณบดฝีา่ยวจิยัยงัไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็ผูอ้ำานวยการคนแรกของของศนูย์ความรู้เชิงประจกัษท์างการพยาบาลและผดุงครรภแ์หง่ประเทศไทยทีจ่ดัต้ังข้ึนในปพี.ศ.	2545	โดยเปน็	 
Collaborating	Centre	of	The	Joanna	Briggs	Institute	ประเทศออสเตรเลียที่ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์	(Evidence-based 
practice)	ในประเทศไทยให้แพร่หลายจนถึงทุกวันนี้
	 รศ.ดร.รัตนาวดี	 ชอนตะวัน	 แม้จะเกษียณอายุราชการจากคณะพยาบาลศาสตร์ไปแล้ว	 ปัจจุบันยังทำาหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมระยะสั้นหลักสูตร
ต่างๆของศูนย์บริการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย	 อีกทั้ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ	และเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมบริหารการพยาบาลอีกด้วย		จึง
สมควรให้รองศาสตราจารย์	ดร.รัตนาวดี			ชอนตะวันเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	(คณะพยาบาลศาสตร์)	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เนื่องในวันมหิดลประจำาปีพ.ศ.2559	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ภารกิจคณบดี

	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ลินจง	 	 โปธิบาล	
และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทศพร	 	 คำาผลศิริ	 ได้รับเชิญจาก	 Help	
Age	 International	 ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ	 HelpAge 
Asia	–Pacific	Regional	Conference	2016:	The	Economic	
Implications	of	Ageing	ณ	โรงแรมเชอราตัน	เมืองฮานอย	ประเทศ
เวียตนาม	ในระหว่างวันที่	5	–	10	กันยายน	2559	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ		270	คน	จาก	35	ประเทศ	นอกจากนี้ผู้จัดประชุมได้จัดให้มีการ
เยี่ยมชุมชนผู้สูงอายุ	 โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ได้รับเชิญให้เป็น 
ผูอ้ภปิราย	การนำาเสนอของวทิยากร	ในหวัขอ้		The	financial								implications 
of	different	Policy	choices	in	national	health	systems	reform		
และได้เข้าร่วมประชุมกรรมการ	 Network	 และ	 Partner	 ของ	 Help	
Age	International	ตลอดจนได้เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย	Thanh	Tay	เพื่อ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล	 การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและเอกของคณะฯ	ด้วย

	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 
ในฐานะนายกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ	 โอเมกา	 ร่วมเป็นประธานในพิธ ี
เปิดการประชุมวิชาการประจำาปีของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ	 Sigma 
Theta	Tau	International	Honor	Society	of	Nursing,	Phi	Omega	Chapter-at 
Large	 เรื่อง	 Leadership	 Development	 Through	 Graduate	 Education, 
Research	and	Practice	โดยมีนายกสภาการพยาบาลเป็นประธานเปิดการประชุม	
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย	 ผู้บริหารทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษา 
ชั้นนำาทั่วประเทศ	 พยาบาลวิชาชีพ	 ตลอดจนคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และนักศึกษา 
ของคณะฯ	 นอกจากนี้ได้ร่วมพิธีฉลองการรับเป็นสมาชิก	 Sigma	 Theta	 Tau 
International	Honor	Society	of	Nursing	ประจำาประเทศไทย	ณ	 โรงแรมมารวย 
การ์เด้น	กรุงเทพมหานคร	ในระหว่างวันที่	14-15	กันยายน	2559

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทวีลักษณ์	 วรรณฤทธิ์	 อุปนายกสมาคมฯ	 คนที่	 1	
ในฐานะผู้แทน	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุจิตรา	 เหลืองอมรเลิศ	 นายกสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และคณะ	ร่วมบริจาคเงินเป็นจำานวน	14,000	
บาท	 (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 สัญชาติบังคลาเทศของคณะฯ	 ที่ประสบเหตุ
อัคคีภัย	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		
เป็นประธานรับมอบ	ณ	ห้องรับรองสำานักงานคณบดี	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	
เมื่อวันจันทร์ที่	3	ตุลาคม	2559

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 เป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์	
ดร.สุสัณหา	 ยิ้มแย้ม	 ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งเป็น 
ศาสตราจารย์	 (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	 รองศาสตราจารย	์
ดร.กรรณิการ์	 กันธะรักษา	 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาล
ต้นแบบ	 ประจำาปี	 2559	 จากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการ
ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ	 (ทคพย.)	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.กนกพร	 สุคำาวัง	 ในโอกาสที่เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการศูนย์
บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดย
มี	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากรร่วมแสดงความยินดี	 ณ	
ห้องประชุมสมจิตต์	 ภาติกร	 อาคาร	 1	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	22	กันยายน	2559
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สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช. มอบเงินช่วยเหลือแก่นักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

การประชุมวิชาการ เรื่อง Leadership Development Through 
Graduate Education, Research and Practice  



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ให้การ
ต้อนรับ	คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สวรรค์ประชารักษ์	
นครสวรรค์	ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ	ณ	ห้องประชุมสมจิตต์	ภาติกร	อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อ
วันจันทร์ที่	19	กันยายน	2559

สภาพนักงาน มช. มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
ปอมท.ประจำาปี 2559

	 ศาสตราจารย์	 นพ.ไพฑูรย์	 ณรงค์ชัย	 ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 และคณะ	 เข้ามอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่	 รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.พรรณพิไล	 ศรีอาภรณ์	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	 นวัตกรรมและทรัพยากร
มนุษย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	ปอมท.	ประจำาป ี
2559	ณ	 ห้องประชุมสมจิตต์	 ภาติกร	 อาคาร	 1	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เมื่อวันศุกร์ที่	 23	
กันยายน	255910

  พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Systematic Review
	 	 วันจันทร์ที่	 12	 กันยายน	 2559	 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะ

การสร้างทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำางาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

	 สำานักงานคณะพยาบาลศาสตร์	 จัดโครงการสัมมนา
บุคลากรสายสนับสนุน	 ประจำาปี	 2559	 เรื่อง	 “การสร้างทัศนคติที่
ดี	และแรงจูงใจในการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ”		โดยมี	อาจารย์
สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	
เป็นประธาน	 วิทยากรรับเชิญ	 ได้แก่	 อาจารย์ณฐวัฒน์	 ล่องทอง	
และคณะ	 จากภาควิชาจิตวิทยา	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและ
ทีมงาน	การวางแผนของการทำางานร่วมกัน	เกิดความคิดสร้างสรรค์	
ความสามัคคี	 ความเสียสละ	 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 รวมทั้ง
เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์	 รวมทั้งคำานึงถึงบทบาทหน้าที่	 ตลอด
จนความสำาคัญของตนเอง	 ณ	 เบลล์วิลล่า	 รีสอร์ท	 อำาเภอหางดง	
จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	10	-11	กันยายน	2559

มอบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย 
แบบประคับประคอง รุ่นท่ี 2  
 
	 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จ
การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	 รุ่นที่	 2	 โดย
มี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.พิกุล	พรพิบูลย์	ประธานหลักสูตรฯ	กล่าวรายงาน	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.กนกพร	สุคำาวัง	ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	กล่าวแสดงความยินดี	เมื่อวันศุกร์ที่	16	
กันยายน	2559	ณ	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	หลักสูตรดังกล่าว
จัดขึ้นระหว่างวันที่	30	พฤษภาคม	-	18	กันยายน	2559

บ้านสีแสด

พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับ	 ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการดูแลสุขภาพแห่งประเทศไทย	 :	 ศูนย์ความเป็นเลิศของสถาบันโจแอนนาบริคค์ 
The	 Thailand	 Centre	 for	 Evidence	 Based	 Health	 Care:	 A	 Joanna	 Briggs	 Institute	 Centre	 of	 Excellence	 จัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Systematic	 Review	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 รองศาสตราจารย ์
ดร.ภัทราภรณ์	ทุ่งปันคำา	ผู้อำานวยการศูนย์ฯ	กล่าวรายงาน	การอบรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่	12-16	กันยายน	2559	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	อาคาร	4	
คณะพยาบาลศาสตร์
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พิธีทำาบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2559 

	 เมื ่อวันเสาร์ที ่	29	ตุลาคม	2559	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	
คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	พร้อมด้วยผู้บริหาร	คณาจารย์และ
บุคลากร	ร่วมพิธีทำาบุญทอดกฐิน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจำาปี	2559	ณ	
วัดฝายหิน	ตำาบลสุเทพ	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2559 

	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
พิเศษ	พร้อมด้วย	 คุณกมลชนก	 กาวิล	 เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์	 เข้ามอบ
เงินร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์	 ในพิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจำาปี	2559	ครบรอบ	57	ปี	โดยมี	
รองศาสตราจารย์	นพ.ธนู	หินทอง	รองคณบดีและ	รองศาสตราจารย์	นพ.ชัยวัฒน์	
บำารุงกิจ	 ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ	50	ปี	คณะแพทยศาสตร์	เมื่อวันศุกร์ที่	28	ตุลาคม	2559

ประเด็นความเสี่ยงด้านการวิจัย เอกสารคำาชี้แจงอาสาสมัครและการ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองด้านจริยธรรม 

	 คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร์ 
จัดการเสวนาวิจัยพิเศษ	 เรื่อง	 “ประเด็นความเสี่ยงด้านการวิจัย	 เอกสาร 
คำาชี้แจงอาสาสมัครและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองด้านจริยธรรม”
โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.นิมิตร	มรกต	รองศาสตราจารย์สุธิศา	ล่ามช้าง 
และ	 คุณนวลลออ	 จุลพุ์ปสาสน์	 เป็นวิทยากรผู้ดำาเนินรายการ	 ได้แก ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล		การเสวนาวิจัยดังกล่าวได้รับ

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ดำาเนินการสปาเพื่อ
สุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 10  

	 วันจันทร์ที่	17	ตุลาคม	2559	ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปา 
เพื่อสุขภาพ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก ่
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดำาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ(Spa	 Manager) 
รุ่นที่	 10	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พิกุล	 พรพิบูลย์	 รองคณบดี
ฝ่ายแผน	 พัฒนาคุณภาพองค์กร	 และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	
คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 ศาสตราจารย์	 ดร.อารีวรรณ 
กลั่นกลิ่น	 กล่าวแสดงความยินดี	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 5	 อาคาร	 4	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่	 3	 ตุลาคม	 -	 17	
ตุลาคม	2559

การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบที่ควรบรรจุในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต  

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ	คณะพยาบาลศาสตร์		เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ	 เรื่อง	 การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบที่ควรบรรจุในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์สุปราณี	 เสนาดิสัย	
ประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย	และคณะ	
เป็นวิทยากร	 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะฯ	ณ	ห้องประชุมวิเชียร	ทวีลาภ	อาคาร	1	
คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันพุธที่	19	ตุลาคม	2559

ความสนใจจากคณาจารย์	 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ	 เข้าร่วมรับฟังเป็นจำานวนมาก	 เมื่อวันจันทร์	 ที่	 31	
ตุลาคม	2559		ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคาร	4	คณะพยาบาล
ศาสตร์
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	 Dr.Gail	 Johnson	 พร้อมด้วยคณะนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี	 จาก	
School	 of	 Nursing,	 University	 of	 Washington	 Seattle	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะฯ	 ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะ	
ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ณ	 ห้องประชุม
ยุทธศาสตร์	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันศุกร์ที่	9	กันยายน	2559

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 
กล่าวต้อนรับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี	 จาก	 Kobe	 University	
ประเทศญี่ปุ่น	 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของ
คณะฯ	 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน	 ระหว่างวันที่	 12	
กันยายน	-	6		ตุลาคม	2559

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี	 จาก	
Kristianstad	 University	 ประเทศสวีเดน	 ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์	 ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์	 กับ	
Kristianstad	 University	 ประเทศสวีเดน	 ภายใต้โครงการ	 Linneus-Palme	 
Exchange	Programme	ระหว่างวันที่	5	กันยายน-21	ตุลาคม	2559

	 Prof.Dr.Tomoko	Morimoto,	Dean	of	Department	of	Nursing	at	the	School	
of	 Health	 Sciences	 จาก	 Naragakuen	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	 พร้อมคณะ	 เข้าพบ
เพื่อปรึกษาหารือข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย	 ณ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 ในระหว่างวันที่	 3	 -	 5	 ตุลาคม	 
2559

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
พร้อมด้วย	 Dr.	 SITI	 NOORKHAIRINA	 SOWTALI,	 Deputy 
Dean	 of	 Student	 Affairs,	 Kulliyyah	 of	 Nursing,	 International 
Islamic	 University	 จากประเทศมาเลเซีย	 ร่วมลงนามในข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการแลกเปลี ่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสองสถาบัน 
ณ	ห้องรับรองสำานักงานคณบดี	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	 	 เมื่อวันพุธ
ที่	12	ตุลาคม	2559

ข่าว
วิเทศสัมพันธ์

ลงนามความร่วมมือ
ด้านการแลกเปลี่ยน 
นักศึกษาแลบุคลากร 
กับ International  
Islamic University 
ประเทศมาเลเซีย



นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี  Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน
ด้านการเรียนการสอน
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พิธีวางพวงมาลาถวาย
บังคมพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
ประจำาปี 2559

วิ่งมหากุศล	มหิดล	2559

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	พร้อมคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และนักศึกษา	
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก		เนื่อง
ในวันมหิดลประจำาปี	2559	ณ		บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	23	กันยายน	
2559

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
พร้อมคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และนักศึกษา	 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
บังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรม
ราชชนก		เนื่องในวันมหิดลประจำาปี	2559	ณ		บริเวณลานพระราชานุสาวรีย ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	23	กันยายน	2559

วันมหิดล



ลานกิจกรรม กับ
นักศึกษาพยาบาล
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	 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	
คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วิชาชีพและการทำางานแบบทีมสหวิชาชีพ	 สำาหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่	 4	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติ
กุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน	เป้าหมายเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก 
ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะที ่จำาเป็นในการทำางานแบบ
สหวิชาชีพ	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 5	 อาคาร	 4	 เมื่อวันเสาร์ที่	 3	
กันยายน	2559

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ	 สวัสดิ์สิงห์	 ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานเปิดโครงการเรียนอย่างรู้คิด	
พิชิตความสำาเร็จ	สำาหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล	ประจำาปีการ
ศึกษา	2559	ณ	สวนบัวรีสอร์ท	อำาเภอสะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่	
เมื่อวันจันทร์ที่	3	ตุลาคม	2559

	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	นำานักศึกษาใหม่ของคณะฯ	ขึ้นไปนมัสการพระบรม
ธาตุดอยสุเทพ	 ประจำาปีการศึกษา	 2559	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในงานประเพณีลูกช้างขึ้น
ดอย	“เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋	ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี	น้องปี้เตียวขึ้นดอย”	เมื่อวันเสาร์ที่	10	กันยายน	
2559	ณ	บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร	จังหวัด
เชียงใหม่	 ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	นักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่าของคณะฯ	 ได้ร่วมเดินทาง
ไปพร้อมกับขบวนดังกล่าวด้วย

	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานรับขวัญขันโตกแก ่
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	 ประจำาปีการศึกษา	 2559	 “ฮับขวัญน้องหล้า	 สู่เฮือนสีแสด	 ฮั้วสีม่วง” 
โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 ภายใน
พิธีได้รับเกียรติจาก	 อ.เฉลิมเวทย์	 อูปธรรม	 ทำาหน้าที่เป็นผู้เรียกขวัญ	 นอกจากนี้ได้จัดการ 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและการทำางานแบบทีม
สหวิชาชีพ สำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  4  

โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำาเร็จสำาหรับ
นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ประจำาปีการศึกษา 2559

เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย

ฮับขวัญน้องหล้า สู่เฮือนสีแสด ฮั้วสีม่วง

ประกวด	 Nursing	 CMU 
Ambassador	 2016	 เพ่ือคัด
เลือกตัวแทนนักศึกษาพยาบาล 
ชั้นปีที่	 1	 เข้าร่วมกิจกรรม 
การประกวดดาว - เด ื อน	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(	CMU	
PR	STAR	SEARCH	2016	)	 
ประจำาปีการศึกษา	 2559	 ณ	
ห้องโถงชั้นล่าง	 อาคาร	 2	
คณะพยาบาลศาสตร์	 เมื่อวัน
เสาร์ที่	17	กันยายน	2559
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การเสริมสร้างสุขภาพ
และคุณค่าของชีวิตเมื่อวัยเกษียณ

	 การเกษียณอายุ	เป็นการครบ	หรือ	สิ้นสุดลงตามเวลาที่กำาหนดในการทำางานของบุคคลทั้งใน
สว่นราชการและเอกชน	นบัเปน็การเปลีย่นแปลงทัง้วิถกีารดำาเนนิชีวติ	สถานภาพและบทบาททางสงัคม
ของบุคคลที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่กำาลังจะเกษียณอายุในหลายๆด้านไม่เพียงเฉพาะด้านสุขภาพ 
ร่างกายที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการก้าวย่างสู่วัยสูงอายุ	แต่อาจส่งผลต่อ	ด้านจิตใจ	ด้านเศรษฐกิจ	
และบทบาททางสังคมด้วย	 การเตรียมผู้ที่จะเกษียณอายุให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	
สังคมและจิตวิญญาณ	 รวมถึง	 ความเข้าใจในการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณจึงมีความสำาคัญอย่างย่ิง	
ท่ีจะช่วยให้ผู้เกษียณอายุ	เข้าใจคุณค่าชีวิต	และสามารถใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ
	 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการเรียนรู้	 และความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าชีวิตของผู้กำาลังจะเกษียณ	 หรือ
ใกล้จะเกษียณ	 เพื่อเตรียมใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพจึงได้จัดโครงการ	 “การเตรียม 
พร้อมการเกษียณอายุ	การเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อวัยเกษียณ”	รุ่นที่	3	ประจำาปี	2559 
ระหว่างวันที่	12-16	กันยายน	2559	สำาหรับผู้ที่สนใจและมีอายุตั้งแต่	55	ปี	ขึ้นไป	เพื่อให้ผู้กำาลังจะ
เกษียณ	หรือ	 ใกล้จะเกษียณอายุการทำางาน	สามารถนำาความรู้	 ข้อคิด	ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
โครงการ	ไปเป็นแนวทางการปฏิบัติภายหลังเกษียณอายุ	ช่วยให้ได้มองเห็นคุณค่าของตนเอง	สามารถ
ดำารงชีวิตในสังคมดูแลสุขภาพของตนเองโดยมีการพึ่งพิงผู้อื่นและรัฐให้น้อยที่สุด
	 กิจกรรมประกอบด้วย	 การบรรยาย	 การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ทั้งจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและจากผู้เข้าร่วมโครงการ	 การทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	 นันทนาการและ 
การทัศนศึกษาทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำาพูน	วิทยากรในโครงการ	ได้แก่	ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 
การดูแลสุขภาพจากคณะพยาบาลศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	คณะเทคนิคการแพทย์	คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์	และ	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 ศูนย์บริการพยาบาลมุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง	 670	 คนใน	 14	 รุ่น	 ที่ผ่านมา	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2556	 ด้วยเป็นโอกาส
อันดีสำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่จะได้รับทั้งความรู้	ข้อคิดเห็น	และประสบการณ์	ซึ่งสามารถนำา
ไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตภายหลังการเกษียณอายุ	และมีความสุข	ผ่อนคลายจากงานประจำาจากการ
ทัศนศึกษาเส้นน้ำาพุร้อนสันกำาแพง	 และกิจกรรมนันทนาการ	ณ	 โรงแรมเดอะปาร์ค	 จังหวัดเชียงใหม่	
และ	สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล	อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่		
 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   (ชั้น 3)  อาคาร 4  คณะพยาบาลศาสตร์   เลขที่ 110/406    
ถนนอินทวโรรส  ตำาบลศรีภูมิ  อำาเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์  053-936074  , 053-949151 ,081-9925828    โทรสาร 053-212629    
E-mail :  nsccmunews@gmail.com    
Facebook : www.facebook.com/nsccmu  Website: www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu

NEWS
บอกเล่าข่าวศูนย์บริการพยาบาล

ประชาสัมพันธ์
.....โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ  ประจำาปี 2560

รุ่นที่	1	(ทัศนศึกษาเส้นทางดอยอินทนนท์)	ระหว่างวันที่		20-24	กุมภาพันธ์	2560

รุ่นที่	2	(ทัศนศึกษาเส้นทางจังหวัดลำาพูน)	ระหว่างวันที่		12-16	มิถุนายน	2560

รุ่นที่	3	(ทัศนศึกษาเส้นทางดอยสุเทพ)	ระหว่างวันที่		21-25	สิงหาคม	2560



นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ

กิจการพิเศษ	 ผู้แทนคณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และ

บุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	

สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	โดยมี	ศาสตราจารย์คลิกนิก	นพ.นิเวศน์	

นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 ณ	 บริเวณศาลา

ธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	14	ตุลาคม	2559

	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยแด่ 

พระบ าทสม เด ็ จ พ ร ะป รม ิ นท รมห าภ ู ม ิ พ ล อด ุ ล ย เดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	

บรมนาถบพิตร	 จัดโดยสโมสรนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธาน	ณ	บริเวณลานนำา้พุ	

ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	21	ตุลาคม	2559

พิธีลงนามถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีจุดเทียนถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 	าชันย์แห่ง	 	 ราชา	 	 	 มหาราช
ฝ่าพระบาท	 	 	 ทรงห่วงใย	 	 ไทยทั้งผอง
ทรงดูแล	 	 	 	 ทั่วแคว้น		 	 แผ่นดินทอง
ให้สอดคล้อง	 	 	 หลักปรัชญา	 	 ค่าพอเพียง
	 	จฉริยะ	 	 	 กษัตริย์	 	 	 ตรัสและสร้าง
ทรงสะสาง	 	 	 พร้อมบรรจุ	 	 สุรเสียง
สอนปวงชน	 	 	 ให้ล่วงรู้	 	 	 อยู่พอเพียง
เพื่อร้อยเรียง	 	 	 ฐานชีวิต	 	 	 ไม่ติดจม
	 	หัศจรรย์		 	 ชาวไทย	 	 	 ได้รับรู้
ความเป็นอยู่	 	 	 เคยเซทรุด	 	 สุดขื่นขม
กลับพลิกฟื้น	 	 	 คืนคุณค่า		 	 น่านิยม
ดูเหมาะสม	 	 	 สร้างสรรสุข	 	 ทุกโครงการ
	 	ระองค์ชี้		 	 ทางไว้	 	 	 ได้ครบถ้วน
ทุกสิ่งล้วน	 	 	 เชิงประจักษ์	 	 เป็นหลักฐาน
เพื่อชาวไทย	 	 	 ทุกผู้	 	 	 รู้หลักการ
สร้างสืบสาน	 	 	 ผ่านพ้นจาก	 	 ความยากจน
	 			วันนี้	 	 	 ไม่มี	 	 	 พระองค์แล้ว
ดุจดวงแก้ว	 	 	 หยุดส่องแสง	 	 ทุกแห่งหน
พระราชกรณี	 	 	 ชี้บรรลุ	 	 	 สุวคนธ์
มหากุศล		 	 	 ดลพระวิญญาณสถิตสรวง	 ห้วงวิมาน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า	ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า	ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 	 	 	 								นายสมเจตน์			ไตรวุฒิวัฒนา			ร้อยกรอง
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