


 ข่าวสารฉบับแรกประเดิมเริ่มต้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 (ปีจอ) ในนามของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมหวัง
ในทุกสิ่งที่ปรารถนา มีสุขภาพที่ดีตลอดปีและตลอดไป
            เดือนมกราคม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาของคณะฯ ทุกระดับทั้ง
จากหลักสูตรปกติและนานาชาติ ปริญญาเอก  16 คน   ปริญญาโท  98 คน  และ ปริญญาตรี  149 
คน รวม 263  คน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตลอดจน
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม (อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
และ คุณสมาน  เสาร์แก้ว (ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริการ) ที่ได้รับรางวัลช้างทองคำา ประจำา
ปี 2560 รวมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ และ ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปิน
ตา ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ ในพิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 และ ขอขอบคุณผู้บริหารของคณะฯที่ปฎิบัติงานครบวาระการ
ดำารงตำาแหน่งทุกท่านที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการทำางานพัฒนาคณะฯในระยะเวลาที่ผ่านมา  ใน
เดือนนี้คณบดีได้รับเชิญจาก The Korean Society of Nursing Science เป็นวิทยากรในการประชุม
นานาชาติ 21st East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) and 11th International 
Nursing Conference เรื่อง Diversity and University of Nursing Care and Leadership และ 
ร่วมประชุม EAFONs Executive Committee ณ Lotte Hotel World หลังจากนั้นได้พบปะกับ
ประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 7th Global Congress for Covalitative 
Health Research  ณ Ewha Woman’s University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ปลายเดือนคณะฯ 
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำาปี
การศึกษา 2560 ขอแสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาทุกท่านด้วย 
          เดือนกุมภาพันธ์  คณบดี ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ รวมดาวรุ่งลูกทุ่งอินดี้ และ เปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ณ ลานกิจกรรมข่วงประตูท่าแพ นอกจาก
นั้นร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายฯ ส่วนกลางจัดการประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4 
ณ     โรงแรมกาดสวนแก้ว          โดยมีผู ้บริหาร ผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   องค์กร   ห้างร้าน 
สถานประกอบการ ร้านค้า บริษัทธุรกิจชั้นนำา สถาบันทางศึกษา ผู้นำาชุมชน สื่อมวลชนทุกแขนง 
ตลอดจนผู้สนใจหลากหลายอาชีพร่วมงานอย่างมากมาย 
         ในเดือนนี้มีข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง คณะฯ ได้รับมอบโล่รางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช จากมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนปรุง เนื่อง
ในวาระครบรอบ 80 ปีของการให้บริการถือเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
ชาวคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคน
     ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มช. คณะฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 
พยาบาลศาสตร์ มช. เตรียมจัดการประชุมวิชาการและสังสรรค์ในงานคืนสู่เหย้าบ้านสีแสดขึ้น 
ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  ข่าวสาร
ฉบับนี้ก้าวสู่ปีที่ 32   ของการจัดทำาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความ
เคลื่อนไหวของคณะฯต่อผู้อ่าน ดังนั้นทุกท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาให้สื่อ
กลางเล่มนี้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด หากท่านมีข้อติชมเพื่อปรับปรุงสามารถแจ้งให้รับทราบได้ ทุก
ความคิดเห็นมีคุณค่าเสมอต่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

                                           

             (ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ผู้อำานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นพ.สุพจน์  วุฒิการณ์ 

(อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 
(อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และ

อดีตนายกสภาการพยาบาล)

รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 
(อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี 
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำานวยการสถานีโทรทัศน์ WE TV

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียง
สื่อสารมวลชน เอฟเอ็มร้อย

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้ามอบกระเช้า
ของขวัญเพื่อคารวะขอพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561 แด่ อดีตผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณต่อคณะ ฯ

รองศาสตราจารย์รัตนา  ทองสวัสดิ์ 
(อาจารย์อาวุโสคณะฯ)

คุณแม่บ้านศรีนวล พรหมขัติแก้ว 
(บุคลากรอาวุโสคณะฯ)

รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา 
(อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสคณะฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร บุญกล้า 
(อาจารย์อาวุโสคณะฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ 
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร ธัชยพงษ์ 
(อาจารย์อาวุโสคณะฯ)
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 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยในปีนี้ม ี
ผู้สำาเร็จการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำานวน
ทั้งสิ้น 7,053 คน จากคณะ 21 คณะ 1 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย  
คือ ปริญญาเอก 167 คน ปริญญาโท 1,361 คน ปริญญาตรี 5,525 คน  

   ส ำาหรับผู ้ส ำาเร ็จการศึกษาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม  ่
จำานวน 263 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก จำานวน 16 คน   ระดับปริญญาโท จำานวน 98 คน 
และ ระด ับปร ิญญาตร ี  จ ำ านวน 149 คนเก ียรต ิน ิยมอ ันด ับหน ึ ่ ง  จ ำ านวน 40 คน 
เกียรตินิยมอันดับสอง 32 คน และ รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำานวน 5 คน 
เหรียญเงิน จำานวน 35 คน                        
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกกับบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิตของคณะ ฯ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ณ ลานพระบรมรูปพระบรมราชชนก  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื ่อวัน
อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Congratulations
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พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและ 
ดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำางานของ 
บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ตลอดจนเพื่อเป็นการ
แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
ที่ประสบความสำาเร็จในการศึกษา  โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินด ี
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายก
สมาคมศิษย์เก ่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นผู้แทนบัณฑิต  
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กล่าวแสดงความรู้สึก ณ 
ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

Congratulations



ช้างทองคำา 
ประจำ�ปี 2560

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์  
ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “ช้างทองคำา” ประจำาปี 2560 ประเภทอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 
คุณสมาน เสาร์แก้ว หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“ช้างทองคำา” ประจำาปี 2560 ประเภทผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริการ ประจำาปี 2560 ณ 
ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 
 ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ประจักษ์ มีผลงานตีพิมพ์มากมายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็น
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น นวัตกรรมอาหาร เครื่องดื่มสมุนไพรกระตุ้น
นำา้นมแม่ต่อการผลิตนำา้นมมารดาหลังคลอด ซึ่งได้รับรางวัลมากมายทั้งระดับชาติ 4 รางวัล 
และ ระดับนานาชาติ 10 รางวัล เป็นผู้มีความพยายามและตั้งใจในการถ่ายทอดวิชาความรู้
และประสบการณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้และการทำางานให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร
ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก กระตุ้นเตือนและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นพยาบาลที่ดียึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและ มีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้ง
ได้นำาองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน งานบริการทางวิชาการ 
งานวิจัยต่อยอดอื่น ๆ  และได้มีการเขียนคู่มือต่าง ๆ  เพื่อให้ความรู้กับแกนนำาสุขภาพและประเด็น
สุขภาพอื่น ๆ และเป็นที่ปรึกษาโครงการสุขภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนาการดูแล
สุขภาพโดยเฉพาะในประเด็นสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ การเตรียมสตรีเพื่อการคลอด การ
ส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนม  จากการทำาวิจัยที่ผ่านมาทำาให้ได้รับเชิญในการถ่ายทอดงานวิจัย
มาเขียน Book Chapters ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 
 คุณสมาน  เสาร์แก้ว เป็นผู้ที่มุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ มีความขยันมั่นเพียรและมีความรับผิด
ชอบสูงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความประพฤติปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วม
งาน ในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา
มารดาอย่างยิ่ง นอกจากนี้ นายสมาน เสาร์แก้ว ยังเป็นผู้คิดประดิษฐ์ “นวัตกรรมเครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ AndyLizer” (Handy Visualizer) ทดแทนเครื ่อง Visualizer ซึ ่งเดิมมีไม่เพียง
พอกับความต้องการของผู้ใช้บริการในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่
ชุมชนของคณะฯ   ทำาให้คณะฯ สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง Visualizer ใน
ราคา 25,000 บาท เป็นเครื่อง AndyLizer ในราคาเครื่องละไม่เกิน 2,000 บาท  และเครื่อง  
AndyLizer ยังมีนำา้หนักเบา สามารถขนย้ายได้สะดวกสบาย รวมทั้งสามารถพกพาใช้งานนอก
สถานที่ได้เป็นอย่างดี และจากผลการประเมินของคณาจารย์ของคณะฯ ได้ทดลองใช้งานและ
มีความพึงพอใจในการใช้งานเป็นอย่างดี และยังมีองค์กรภายนอกมาติดต่อขอนำาไปใช้งานด้วย   
ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งนับว่าเป็นผล
งานที่ดีเด่นและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
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ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุสัณห� ยิ้มแย้ม

คุณสม�น  เส�ร์แก้ว



คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุมนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้  

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญจาก 
The Korean Society of Nursing Science เป็นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ 21st 
East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) and 11th International Nursing 
Conference เรื่อง Diversity and University of Nursing Care and Leadership และ เข้า
ร่วมประชุม EAFONs Executive Committee ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ 
Lotte Hotel World หลังจากนั้นได้พบปะกับประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 
The 7th Global Congress for Covalitative Health Research  ณ Ewha Woman’s 
University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 มอบทุนการศึกษา

 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานรับมอบเงินจำานวน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก รองศาสตราจารย์ 
ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ (DN 12) เพื่อนำาไปใช้เป็นทุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
ณ ห้องรับรองสำานักงานคณบดี  อาคาร 4 คณะพยาบาล
ศาสตร์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
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รางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้�นสุขภ�พจิตและจิตเวช
 มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดงาน ราตรี 80 ปี 
สุขภาพจิตดี กับโรงพยาบาลสวนปรุง เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี การให้บริการบำาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนในเขตภาคเหนือของโรงพยาบาลสวนปรุง 
ภายในงานจัดนิทรรศการ 80 ปี โรงพยาบาลสวนปรุง และ ศูนย์การรักษาด้วยไฟฟ้า เพื่อรักษา
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลเกียรติคุณ
แก่บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 1 จำานวน 21 รางวัล  
ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัล  ในโอกาส
นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี ประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำา เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวัน
พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสม�น  เส�ร์แก้ว



คอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ และ
พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ

เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่
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 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
(สคสบ.) ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ “รวม
ดาวรุ่ง ลุกทุ่งอินดี้” และ พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.วันชาติ 
ศุภจัตุรัส กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหร่ี เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือ
ข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าว
รายงาน ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
เป็นองค์กรที ่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายทั ้ง 
ภาครัฐและเอกชน  ได้แก่ องค์กรวิชาชีพแพทย์ พยาบาล 
องค์กรวิชาชีพสุขภาพ องค์กรด้านการศึกษา ด้านแรงงาน 
เครือข่ายพระสงฆ์ สื่อสารมวลชน ศิลปินดารา มูลนิธิ ราช

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 834 แห่ง ช่วย
กันรณรงค์คุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่  หน้าที่สำาคัญของสมาพันธ์เครือข่ายแห่ง
ชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ การขยายฐานภาคีเครือข่าย พัฒนา
เพิ่มศักยภาพ รณรงค์เผยแพร่ความรู้  และ สร้างผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการรณรงค์ควบคุม
การบริโภคยาสูบ ให้กับภาคีเครือข่ายเพื่อเกิดความตระหนักถึงพิษภัยปัญหาการเสพยาสูบ และ ที่สำาคัญคือ การขับ
เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทุกกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนอย่างมหาศาลของทุก
ภาคี ในภาคการสาธารณสุข ภาคการศึกษา และภาคประชาชน



คอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ และ
พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ
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9

 
 นอกจากนี้ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4 โดย
มี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าว
รายงาน ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะประธานสมา
พันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
เป้าหมายเพื่อสร้างผู้นำาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการรณรงค์ควบคุมการบริโภค
ยาสูบ  ภายในงานมีทั้งการบรรยาย และ การอภิปราย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ การนำาไปใช้  ยุทธศาสตร์

การควบคุมการบริโภคยาสูบ จังหวัดเชียงใหม่  
และ แนวทางการป้องกัน ลด ละ เลิกบุหรี่
ของเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ประชาร่วมใจ 
3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  
เป็นต้น รวมทั้งเปิดระดมสมองในห้องย่อยจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม แบ่งเป็น
- ด้านสถานสาธารณสุขปลอดบุหรี่
- ด้านสถานประกอบการปลอดบุหรี่
- ด้านสถานศึกษาปลอดบุหรี่
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นต่อยอด

 การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาค
เอกชน สถานประกอบการ ร้านค้า บริษัทธุรกิจชั้นนำา สถาบันทางศึกษา ผู้นำาชุมชน สื่อมวลชนทุก
แขนง ตลอดจนผู้สนใจหลากหลายอาชีพร่วมงานอย่างมากมาย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือที่
จะผลักดันขับเคลื่อนในสังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริงต่อไป
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 ถ้าถามความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้สำาเร็จการศึกษาจากที่นี่ คงเป็นความรู้สึกไหนไปไม่ได้นอกจาก
มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้สำาเร็จการศึกษาจากที่นี่ การสำาเร็จการศึกษาจากวิชาชีพพยาบาลนั่น
เป็นการสำาเร็จที่มีเกียรติและมีคุณค่าอยู่แล้วยิ่งได้จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีเกียรติ มีความมั่นคงหน้า
เชื่อถือ มีครูบาอาจารย์คุณภาพยิ่งทำาให้การสำาเร็จการศึกษานั้นมีคุณค่าและน่าภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น และการ 
ก้าวเข้าทำางานส่วนใหญ่ที่ได้ทราบสถาบันที่จบมาทุกที่ย่อมชื่นชมในคุณภาพของคณะพยาบาลมช. และทำาให้ 
สถานที่ทำางานค่อนข้างมั่นใจ   ยิ่งไปกว่านั้นปีนี้บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได ้
ผ่านการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพด้วยคะแนนเป็นอันดับ1ของสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ของประเทศ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำาให้ที่ทำางานต่างๆต้อนรับเราก้าวเข้าทำางานมากขึ้น และการศึกษาจากที่นี่
ยังทำาให้ได้มีความรู้สึกอยากจะใช้วิชาชีพและความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อการทำางานในอนาคต ส่วนตัวดิฉันมีการ
วางแผนการดำาเนินชีวิตคือก้าวเข้าสู่วิชาชีพโดยตรง โดยที่ในระยะแรกตั้งใจทำาในแผนกที่ตนเองรักและเลือก
โรงพยาบาลที่มีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายที่ต้องการเพื่อการสร้างอนาคตในระยะ5-10ปี หลังจากนั้นเมื่อทุก
อย่างคงตัวดิฉันมีความคิดจะใช้วิชาชีพในอีก10-20ปีข้างหน้าเพื่อสร้างคุณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆอาจเพื่อ
ในกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจอาทิเช่น พยาบาลชุมชน พยาบาลในที่
ห่างไกลต่อไป

 Everyone might wonder as a student ‘when will I graduate? I want to start 
working. I don’t want to do homework. I’m done with studying.’ I can tell that I had these 
feelings too. The time has come, the time that I was waiting for for four years and I 
should be happy. Honestly it’s such a hard time to say goodbye to my beloved teachers 
and friends who were always by my side during hard times. We not only studied 
together but we also shared our life and our experiences. Those things made me more 
mature. Especially the teachers they are my role models and my inspiration. They 
opened my mind to think bigger and think outside the box. For me, it was worth being 
at FON, CMU. These days, I work in the ICU and in the next two years I would like to 
work abroad. Where I can see the bigger world and have more life experiences, new 
culture, and new friends. LIFE IS SO MUCH MORE THAN THIS AND UNSTOPPABLE. 

 หนึ่งในความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือ การที่ได้เป็นบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันแห่งนี้หล่อหลอมความเป็นวิชาชีพพยาบาลให้แก่ผม ให้ผมได้
ยืนอยู่ในวิชาชีพอย่างภาคภูมิใจ ขอขอบคุณอาจารย์ บุคคลากร คณะพยาบาลแห่งนี้ ที่ทำาให้
ในทุกๆวันนี้ผมมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือประชาชนในฐานะพยาบาล สำาหรับอนาคตหลัง 
เดินออกจากบ้านสีแสดหลังนี้ผมตั้งปณิธานไว้ว่าผมจะเป็นหนึ่งคนที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก ่
สถาบันแห่งนี้ และวิชาชีพ พร้อมไปกับการก้าวไปเป็นพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเพื่อพัฒนาวิชาชีพต่อไป

นางสาวปริณดา  เปียฉ่ำา (พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ)

Ms. Sudtida  Pela  (พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ)

นายวุฒิคุณ  อินทะจักร์ (พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ)

จ�กใจบัณฑิต สู่บ้�นสีแสด
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Mrs. Mosammet Khaleda Akter  Doctorate of Nursing Science

Ms. Wang Qing Jun  Doctorate of Nursing Science

Ms. Viniththira  Master of Nursing Science

What do you currently do? 
Instructor, Nursing Institute Mitford, Dhaka. Directorate General of Nursing and Midwifery, Bangladesh. 
   
What did you like most about your experience at the Faulty of Nursing and Chiang Mai University?
 I believe that studying abroad improves the person immensely – both personally and intellectually. I 
had the opportunity to meet many people from different cultures and also represent my own country in a foreign  
institution. I greatly appreciate how FON, Chiang Mai University supported me during a critical time on my doctoral 
journey. I am proud to be a student of CMU. I would like to express me deep gratitude, particularly to Professor Dr. 
Wipada Kunaviktikul, the Dean for her unconditional support during my time there. I would also like to express my 
sincere gratitude and appreciation to the Chairperson of the International Doctoral Program, Professor Dr. Warunee 
Fongkaew, and my thesis advisors, Professor Dr. Susanha Yimyan, Assistant Professor Dr. Jantararat Chareonsanti 
and Associate Professor Dr. Sujitra Tiansawad for encouraging, insightful guidance, and invaluable advice. I have 
enjoyed New Year celebrations every year from different countries and food from different cultures.

What advice do you have for students studying at FON and CMU?
 Friendships with the other international students are very important. Your friends are a great way to maintain a positive attitude on days when 
you are feeling homesick. In addition, arranging your time and focusing on getting your work done for a few days can reduce homesickness. However, 
the best task for international students is to know all the rules and regulations of the university and abide them. To finish study on time depends on the 
aptitude, ability, and understanding level of students. Students have to plan effectively for their time management and set priorities for what you should 
finish first. 

What advice do you have for those interested in applying to the Faculty of Nursing?
 It is well documented that, Faculty of Nursing, Chiang Mai University is highly committed to preparing quality graduates instead of quantity. If 
you are interested in studying at the Faculty of Nursing, Chiang Mai University, please do so. I guarantee you; you can learn research very effectively and 
efficiently and you can develop your knowledge and skills in the nursing arena. 

What do you currently do? 
Currently, I am back at work at the Faculty of Nursing, Jiujiang University, China. I am an instructor for  
the OBGYN Department. 

What did you like most about your experience at the Faculty of Nursing and Chiang Mai University?
I liked how the teaching encouraged students to think creatively.

What advice do you have for students studying at FON and CMU?
(1) Self-learning is most important. 
(2) Communicate with advisor team often about what you know and they will guide you to the right track. 
(3) If the students can be clear about the phenomenon of interest at the beginning of the study, they will
           complete their research proposal step by step during the course study. It will save great time for their 
           whole study. 

What advice do you have for those interested in applying to the Faculty of Nursing? 
First, improve your English. 
Second, think carefully about your possible phenomenon of interest for future study. 

What do you currently do? 
Lecturer in Nursing at University of Jaffna, Sri Lanka

What did you like most about your experience at the Faculty of Nursing and Chiang Mai University? 
The environment of the Faculty. 

What advice do you have for students studying at FON and CMU? 
Keep working to complete within the study period. 

What advice do you have for those interested in applying to the Faculty of Nursing? 
I strongly suggest studying at the Faculty of Nursing. 

จ�กใจบัณฑิต สู่บ้�นสีแสด



พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 43 ประจำาปี
การศึกษา 2559  

 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ศุภชัย    เชื ้อรัตนพงษ์ รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู ้ส ำาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ช ่วยพยาบาล ร ุ ่นที ่ 43 
ประจำาปีการศึกษา 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ว ิภาดา  
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน เมื ่อวัน
พุธที ่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 ศาสตราจารย ์ ดร.ว ิภาดา ค ุณาว ิกต ิก ุล คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ รับมอบของที่ระลึกจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา 
เชาวลิต คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที ่เข้า
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เมื ่อวันพุธ
ที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

บ้านสีแสดชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำาปี 2561  

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานบ้าน
สีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำาปี 2561 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างอดีตผู้บริหาร 
อาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
คณะฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความ
ขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท และ
เสียสละในการดำาเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ จนทำาให้คณะฯประสบ
ความสำาเร็จในทุกด้านตลอดปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ร่วมแสดงความยินด ี
แด่อาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นันทพร แสนศิริพันธ์ และ คุณสมาน เสาร์แก้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 29 
มกราคม 2561

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561  
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำาบุญเน่ืองในวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561 และร่วมแสดงความ
ยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ย้ิมแย้ม รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ คุณสมาน เสาร์แก้ว รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่ม
ด้านบริการ สำาหรับ “ศาสตราจารย์” ท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2560 
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช 
และ ศาสตราจารย์ ดร.อะเค้ือ อุณหเลขกะ กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข   

พิธีเปิดการอบรมผู้ดำาเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นท่ี 14   
 
 ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
ผู้ดำาเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นท่ี 14 โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กล่ันกล่ิน ประธานหลักสูตร 
กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 5 – 19 มกราคม 
256112

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันพุธท่ี 24 มกราคม 
2561



การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 ระหว่าง
วันที่ 29 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2561

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20   ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
– 10 มิถุนายน 2561 

การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้
ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7  ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ ์
 – 24 มิถุนายน 2561

การอบรมเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 13 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
รุ่นที่ 11  และ การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 4   

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการ
พยาบาล รุ่นที่ 8  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2561  

การประชุมวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยในผู้ป่วยเด็ก  
(Pediatric Patient Safety) : แนวพัฒนาสู่บริการที่มีคุณภาพ  

ระหว่างวันที่ 1 – 2  กุมภาพันธ์ 2561 
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การประชุมวิชาการ เรื่อง Updated  
Contemporary Nursing Theories and 
 Applications ระหว่างวันที่ 31 มกราคม  
– 2 กุมภาพันธ์ 2561



ลานกิจกรรม
นักศึกษ�พย�บ�ล

 อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อม
ด้วยคณาจารย์ และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุก
ชั้นปี ร่วมกิจกรรม CMU GAMES: Sports Day & 
Spirit Night 2017 จัดโดย สโมสรนักสึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ณ สนามกีฬากลาง ภายในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

กับ
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 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be 
Nurse camp) ครั้งที่ 10 ตอน “ของขวัญ | The gift” โดย
มี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้
เคียง ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายพยาบาลใน
ฝันจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยว
กับการเรียน การใช้ชีวิตและการทำากิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ค่�ยพย�บ�ลในฝัน (Born to be Nurse camp) 
ครั้งที่ 10 ตอน “ของขวัญ | The gift”

CMU GAMES: 
Sports Day & Spirit Night 2017   



 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Ms.Judy Lee นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะ จาก 
National Taiwan Normal University (NTNU) ไต้หวัน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

 Prof.Georage Kernohan และ Prof.Marlene Sinclair จาก Ulster 
University ประเทศอังกฤษ เดินทางมาทำาวิจัยในหัวข้อเรื่อง Birth across the 
Borders Project ณ ประเทศไทย และ  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาส
นี้ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ เรื่อง Research to Evidences-Based Practice  ระหว่างวันที่ 11-13 
กุมภาพันธ์ 2561

 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธานมอบประกาศนยีบตัรแกน่กัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาก Tzu-Chi University 
ไต้หวัน ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำาปี 2561 
ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 1 เดือน) นอกจาก
นี้ได้มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ผู้ดูแลประจำาโครงการ ณ ห้องรับรองสำานักงาน
คณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 Mr.James WU (WU Tien Fu) จาก Tzu Chi Foundation, 
Taiwan เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง To be a Living Goddess 
of Mercy: Learning from Master Cheng Yen-the Role Model for 
All Buddhist โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ ให้ความสนใจ
เข้าร่วมรับฟังเป็นจำานวนมาก ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 
1 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าว
วิเทศสัมพันธ์

เยี ่ยมเยือนและปรึกษาหารือแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ

การบรรยายพิเศษ เรื ่อง Research to Evidences-Based Practice  

มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tzu-Chi University   

To be a Living Goddess of Mercy: Learning from Master 
Cheng Yen-the Role Model for All Buddhist    
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นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต 67/2547 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จัดพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและ 
นักศึกษา ประจำ ปี 2561 “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 
กลมเกล ียวสาม ัคค ี  ร ับป ี จอ 2561” โดยม ี  
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะ 
พยาบาลศาสตร ์ เป ็นประธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.อารีวรรณ กล่ันกลิ่น ประธานที่ประชุมอาจารย ์
และบุคลากร (สมัยที ่ 5 พ.ศ.2560-2562) 
กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสังสรรค ์
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 รวมทั้งเพื่อ 
ให้อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาทุกหลักสูตรทุก
ชั้นปีได้มีโอกาสออกกำ ลังกายจากการแข่งขันกีฬาและ 
นันทนาการอันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีภายในคณะะฯ ณ สนามกีฬาหอพักนักศึกษา 
พยาบาล เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 4 มกราคม 2561


