
ขอแสดงคว
ามยนิดพีธิมีอบหมวกและเข็มช้ันปี ประจำาปีการศึกษา 2561



	 ข่าวสารฉบับพิเศษประจำาปี		2561	เพราะได้รวบรวมข่าวเด่นกิจกรรมที่มี
ความสำาคัญของเดือนพฤษภาคม	–		สิงหาคม	2561	(4	เดือน)	มานำาเสนอในฉบับนี้	
เริ่มจากในวันที่	12	พฤษภาคม	ซึ่งเป็นวันพยาบาลสากล	เพื่อรำาลึกถึงคุณงามความดี
ของมิสฟลอเรนซ์	ไนเติงเกล	ผู้ก่อกำาเนิดวิชาชีพการพยาบาลของโลก	คณะฯ	ขอร่วม
แสดงความยินดีกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	สุคนธสรรพ์		รับรางวัลพยาบาล
ดีเด่น	 	 สาขาผู้บริหารการศึกษา	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ฐิติณัฎฐ์	 อัคคะเดช
อนันต์	 รับรางวัลพยาบาลดีเด่น	 สาขาอาจารย์พยาบาล	 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	
พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เนื่องในวันพยาบาลสากล	 ประจำาปี	
2561	 	 ในเดือนนี้คณบดีได้รับเชิญจาก	 School	 of	 Nursing,	 Beijing	 University	
of	Chinese	Medicine	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการและด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสองสถาบัน	 รวมทั้ง
ได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทางการพยาบาลของ	 Beijing	 University	 of	 Chinese	
Medicine	(BUCM)	และได้เจรจาความร่วมมือด้านการรับนักศึกษา	การจัดฝึกอบรม
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์	กับ	Beijing	JiaGao	Xihe	Health	Technology 
อีกด้วย		
	 วันที่	 	31	พฤษภาคม	ของทุกปี	เป็นวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก	คณบดีใน
ฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	
พร้อมคณะกรรมการฯ	ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย	จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้
ถึงพิษภัยของบุหรี่	เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	ณ	ถนนคนเดินวันอาทิตย์	มีการรณรงค์
ไปยังสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ด้วย	 นอกจาก
นั้นร่วมจัดนิทรรศการในงานวันงดสูบบุหรี่โลก	 ประจำาปี	 2561	 ณ	 ห้องโถงชั้น	 1	
อาคารเฉลิมพระบารมี	 จัดโดย	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และได้
ร่วมโครงการ	6	X	4	รวมใจปั่น	ปลุก	ลุก	สร้างกระแสรณรงค์	3	ล้าน	3	ปี	เลิกบุหรี่
ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน	ณ	ลานอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์	จังหวัดเชียงใหม่	
	 ในเดือนมิถุนายน	 คณบดีได้รับเชิญจาก	 Ewha	 Womens	 University	
ประเทศเกาหลีใต้	ให้เป็นวิทยากรบรรยายร่วมหัวข้อ	“Training	in	Qualitative	health	
research:	What	 is	 needed	 for	 the	 futures”	 ในการประชุมวิชาการนานาชาติ	
7th	 Global	 Congress	 for	 Qualitative	 Health	 Research	 2018	 (GCQHR 
2018)	 รวมทั้งได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ	(Asia-Pacific	Alliance	of	Health	Leaders-APAHL)	ร่วมกับ	5	สถาบัน	
ได้แก่	 Ewha	Womans	University	ประเทศเกาหลีใต้	 ,	 Yamaguchi	University 
ประเทศญี่ปุ่น,	University	of	New	England	ประเทศออสเตรเลีย,	Chiang	Mai	

University	และ	Mahidol	University	ประเทศไทยและในเดือนนี้คณะฯ	จัดพิธีมอบ
หมวกและเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 2	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 รวม
จำานวน	183	คน	ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ		
	 ในเดือนกรกฎาคม	 คณะฯ	 ได้รับทราบข่าวนำามาซึ่งความโศกเศร้าต่อการ
จากไปของรองศาสตราจารย์	 ดร.	 ยุพิน	 เพียรมงคล	 อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	โดยคณะฯ	จัดพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศล	ณ	หอพักพยาบาล	
3	ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ
														เดือนนี้คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษา	ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา		ประจำาปี	2561	จัดโดย	คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา		นอกจากนี้คณบดีได้รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง	ส่วนภูมิภาค	ภาครัฐ	
จาก	พลเอก	อนันตพร		กาญจนรัตน์			รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	 ในพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ 
และวิชาชีพแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	ประจำาปี	2561	
	 วันที่	15	สิงหาคม	ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์	
โดยในปีนี้คณะฯ	 ครบรอบ	 46	 ปีแห่งการก่อตั้งและเป็นการก้าวสู่ปีที่	 59	 การศึกษา
พยาบาล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะฯ	ได้จัดพิธีทำาบุญสืบชะตาและทอดผ้าป่าสามัคค ี
รวมทั้งได้มอบโล่รางวัลให้แก่อาจารย์และบุคลากรดีเด่น	ประจำาปี	2561	อาจารย์ดีเด่น 
สาขาการวิจัยทางการพยาบาล			ได้แก่		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล 
และ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.นงเยาว์	 เกษตร์ภิบาล	 สาขาการจัดการเรียนการสอน			
ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.พัชรี	วรกิจพูนผล	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม		ได้แก่	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.บังอร	ศุภวิทิตพัฒนา	สำาหรับบุคลากรดีเด่น	สายปฏิบัติการ		ได้แก่			
คุณศุจิกา	 ภูมิโคกรักษ์	 สายบริการ	 ได้แก่	 คุณนิรันดร์	 เสาวมาลย์	 ด้านคุณธรรม	
จริยธรรม		ได้แก่	คุณวรรณพร	นามคำา	ตลอดจนได้มีการมอบโล่ที่ระลึกแก่อาจารย์และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ	30	ปี	จำานวน	3	ท่าน	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โรจน ี
จินตนาวัฒน์	คุณดรุณี	กุณฑลบุตร	และ	คุณเจริญพร	คำาป๊อก	ขอแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	ทุกท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้	
												ในเดือนสิงหาคม	คณบดีได้รับเชิญจาก	University	of	Nursing,	Yongon	
ให้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะฯ	กับ	University	of	Nursing	(Yangon)	at	Ministry 
of	Health	and	Sport	ณ	เมือง	Nay	Phi	Taw	ประเทศเมียนมา	ในโอกาสนี้ได้เข้า
เยี่ยมชมคณะฯ	และเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน	รวมทั้งด้านอื่น	ๆ	ด้วย
	 อนึ่งวันอาทิตย์ที่	 16	 ธันวาคม	 2561	 คณะฯ	 ร่วมกับ	 มูลนิธิพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เตรียมจัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ	 Nurse	 	 CMU		
Run		2018	ณ	อ่างเก็บนำา้ห้วยตึงเฒ่า	จังหวัดเชียงใหม่		ในโอกาสครบรอบ	46	ปีแห่ง
การสถาปนาคณะฯ	และ	อีกหนึ่งงานสำาคัญในช่วงต้นปี	2562	วาระก้าวสู่ปีที่	60	ของ
การศึกษาพยาบาล	มช.	คณะฯ	เตรียมจัดการประชุมวิชาการ	เรื่อง	“นวัตกรรมในโลก
อนาคตและการดูแลสุขภาพ”	และ	งานคืนสู่เหย้า	ขอเชิญผู้สนใจและศิษย์เก่าเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวมา	ณ	โอกาสนี้
	 ท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวการดำาเนินงาน
ต่างๆ	ของคณะฯ	ผ่านข่าวสารในทุกฉบับ	หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะประการ
ใดขอแจ้งให้รับทราบด้วยเพื่อจะได้ใช้ในการพัฒนาองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

																							(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล)
																													คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำาปี 2561

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองคณบดี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2544	รับผิดชอบงานรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	(พ.ศ.2544-2548)	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
(พ.ศ.2548-2551)	และ	 (พ.ศ.2555-2560)	และ	รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	 (พ.ศ.2560	–	 ปัจจุบัน)	 ท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
เต็มความสามารถ		เพื่อมุ่งมั่นพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย	ส่งผลทำาให้เกิดการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์	เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
องค์กรต่างประเทศอย่างกว้างขวาง	 การพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรทุกระดับทั้งหลักสูตรปริญญาปกติและนานาชาติ	 งานประกันคุณภาพการ
ศึกษาทำาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ	ทำาให้บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	
	 จากงานที่ได้ริเริ ่มจัดวางระบบการดำาเนินงานและระบบตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์การริเริ ่มโครงการ 
พัฒนาต่างๆทำาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์	 นักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจึงทำาให้คณะฯมีการดำาเนินงานหลักสูตร 
และการจดัการเรยีนการสอนในทกุระดบั	ตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตรี			ปรญิญาโท			และ	ปรญิญาเอกทีเ่ปน็เลศิ			อกีทัง้สง่เสรมิสิง่แวดล้อมและบรรยากาศการเรยีนรู ้
ของนักศึกษาทุกระดับ	 	 สะท้อนความสำาเร็จได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล	 การ
ผ่านการประเมินคุณภาพ	 EdPEx	 200	 จำานวนนักศึกษาที่ผ่านการสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลในการสอบครั้งแรก	 	 ความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตหลังปฏิบัติงานในวิชาชีพ	1	ปี	ทุกหลักสูตร	ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร	เป็นต้น
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ให้แก่อาจารย์	นักศึกษา	พยาบาลวิชาชีพและจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วย	ครอบครัวและประชาชนไทย			
	 ด้านกิจกรรมจิตอาสา	 ท่านได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 มาอย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งร่วมเป็นบรรณาธิการ
วารสารและอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 สาขาภาคเหนือ	 นอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการองค์กร
วิชาชีพการพยาบาล	ได้แก่	นายกสมาคมบริหารการพยาบาล	ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค		สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

	 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 ได้พิจารณาคัดเลือกมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น	 เนื่องในวัน
พยาบาลสากล	 เป็นประจำาทุกปี	 เพื่อประกาศคุณงามความดี	 สร้างขวัญกำาลังใจแก่พยาบาลที่ได้บำาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม	ตลอดจนเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล														
	 โดยในปีนี้อาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับรางวัลดังกล่าว	ได้แก่		 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	สุคนธสรรพ์		รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	และการจัดการความรู้	รับ
รางวลัพยาบาลดเีดน่		สาขาการศกึษาพยาบาล	(ผูบ้รหิารการศกึษา)	ประจำาป	ี2561	และ	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ 
ดร.ฐิติณัฎฐ์	 อัคคะเดชอนันต์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	 รับรางวัลพยาบาลดีเด่น		
สาขาการศึกษาพยาบาล	 (อาจารย์พยาบาล)	 ประจำาปี	 2561	 ซึ่งได้เข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ในการประชุมวิชาการเนื่องในสัปดาห์วัน
พยาบาลสากล	ประจำาปี	2561	ณ	ห้องปรินซ์บอลรูม		โรงแรมปรินช์พาเลช		กรุงเทพฯ	เมื่อวันพุธที่	9	
พฤษภาคม	2561
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา		สุคนธสรรพ์	เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารงานที่โดดเด่น	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ฐิติณัฏฐ์	 อัคคะเดชอนันต์	 เป็นผู้มีความรู้	 ความตั้งใจ	 เสียสละ	 ทุ่มเท	
เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกศิษย์	 มีความสามารถโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตร
ทุกระดับ	 ตั้งแต่ปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 ปริญญาเอก	 (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)	 นอกจากนี้ได้รับ
เชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษหรือผู้สอนหลายมหาวิทยาลัย	 	 เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย	 การบริหารและการ
พัฒนาคุณภาพบริการ	ให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	ได้แก่	กระทรวงสาธารณสุข	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 
โรงพยาบาล	 และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	 	 อีกทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ 
พิจารณาหลักสูตร	 โครงการวิจัย	 และเครื่องมือวิจัยของอาจารย์	 นักศึกษาและพยาบาลวิชาชีพในโรง
พยาบาลต่าง	 ๆ	 และพิจารณาบทความทางวิชาการของวารสารที่มี	 Peer	 review	 ทั้งวารสารระดับชาต ิ
และระดับนานาชาติหลายฉบับ	 รวมทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรอบรมผู้บริหารทาง 
การพยาบาลระดับสูง	 การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ผลงานที่สำาคัญคือ	 การทุ่มเท
ทำาโครงการบูรณาการการเรียนการสอน	 งานวิจัย	 นวัตกรรม	 และการบริการวิชาการร่วมกับทีมสหสาขา 
อาจารย์และพยาบาลหลายสถาบัน	 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ	(สสส.)	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	สภาการพยาบาล	และสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสขุ	(สวรส.)		ผลงานในโครงการเหลา่นีน้อกจากจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การดแูลแบบองคร์วมและ 
การดูแลต่อเนื่องในกลุ่มผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้าย	 ยังเป็นโครงการที่สร้างเสริมศักยภาพ 



	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีมอบ
หมวกและเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 2	 ประจำาปีการ
ศึกษา	 2561	 รวมจำานวน	 183	 คน	 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร
นานาชาติ	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 ภายในงานได้รับเกียรติจาก	
ดร.หรรษา	 เทียนทอง	 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	 และ	 รองผู้อำานวย
การโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 รองศาสตราจารย์เจียรนัย	
โพธิไทรย์	 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 	 สาขาภาคเหนือ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์	 อุปลาบัติ	 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วย	คณาจารย์อาวุโส	
คณาจารย์	 และผู้ปกครองของนักศึกษา	 เข้าร่วมแสดงความยินดี	 ณ	
ห้องประชุมวิจิตร	ศรีสุพรรณ	อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวัน
เสาร์ที่	9	มิถุนายน	2561
	 หมวกพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ที่สำาคัญและมีค่าของพยาบาล
ทุกคน	หมายถึงการอ่อนน้อม	การเชื่อฟังครูบาอาจารย์	ผู้อาวุโส	และ
ผู้บังคับบัญชา	การรักษาระเบียบวินัย	มีความเคารพในสิทธิของผู้ป่วย
และผู้ร่วมงาน	 รวมทั้งการมีจิตสำานึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพ
การพยาบาล	 พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีให้แก่
นักศึกษาพยาบาลปีที่	 2	 ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ในวิชาขั้นพื้นฐาน	 และ
กำาลังจะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพบนหอผู้
ป่วย	เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาทราบว่าตนเอง	มีคุณสมบัติขั้นต้น
ครบถ้วน	พร้อมที่จะฝึกปฎิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้	นอกจาก
นี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.จุฑารัตน์	มีสุขโข	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ได้รับเชิญจาก	School	of	Nursing, 
Beijing	University	of	Chinese	Medicine	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ในการเดิน
ทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ	 รวมทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
ระหว่างสองสถาบัน	หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทางการพยาบาลของ	Beijing	 
University	 of	 Chinese	 Medicine	 (BUCM)	 นอกจากนี้ได้เข้าเจรจาความร่วมมือ
ด้านการรับนักศึกษา	 การจัดฝึกอบรมด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 กับ	 Beijing	 
JiaGao	Xihe	Health	Technology	ระหว่างวันที่	23	–	25	พฤษภาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ได้รับเชิญจาก	 Ewha	
Womens	University	ประเทศเกาหลีใต้	ให้เป็นวิทยากรบรรยายร่วมในหัวข้อ	“Training	in	Qualitative 
health	 research:	 What	 is	 needed	 for	 the	 futures”	 ในการประชุมวิชาการนานาชาติ	 7th	
Global	 Congress	 for	 Qualitative	 Health	 Research	 2018	 (GCQHR	 2018)	 ระหว่างวัน
ที่	 20	 –	 22	 มิถุนายน	 2561	 รวมทั้งได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ	 (Asia-Pacific	 Alliance	 of	 Health	 Leaders-APAHL)	 ร่วมกับ	 5	 สถาบัน	
ได้แก่	 Ewha	 Womans	 University	 ประเทศเกาหลีใต้	 ,	 Yamaguchi	 University	 ประเทศญี่ปุ่น,	 
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เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Nursing, Beijing 
University of Chinese Medicine 

ร่วมแสดงความยินดีแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณบดีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of Nursing 
(Yangon) at Ministry of Health and Sport  

7th Global Congress for Qualitative Health Research 2018 และ  
Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL) 

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	มอบกระเช้า
ดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	 ในพิธีรับตำาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ณ	 ศาลาธรรม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันอังคารที่	 14	
สิงหาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วย	อาจารย์	ดร.จันทร์ฉาย	โยธาใหญ่	
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ได้รับเชิญจาก	University	of	Nursing, 
Yongon	 ให้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กับ	University	of	Nursing	(Yangon) 
at	Ministry	of	Health	and	Sport	ณ	เมือง	Nay	Phi	Taw,	ประเทศเมียนมา	ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชม
คณะฯ	และเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน	รวมทั้งด้านอื่นๆ	กับ	Dr.	Tin	Tin	Lay,	Director 
General,	Department	of	Human	Reseources	for	Health,	Ministry	of	Health	and	Sport	และ	
Dr.	Myat	Thandar,	Rector,	University	of	Nuring	(Yangon)	ระหว่างวันที่	27-29	สิงหาคม	2561

University	 of	 New	 England	 ประเทศออสเตรเลีย,	 Chiang	 Mai	 University	 และ 
Mahidol		University	ประเทศไทย		โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ	ร่วมโครงการ 
จำานวน	 5	 คน	พร้อมด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จิราภรณ์	 เตชะอุดมเดช	 ระหว่างวันที ่
17	–	21	มิถุนายน	2561		นอกจากนี้คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะฯ 
ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย	 ประกอบด้วย	 ศาสตราจารย์	 ดร.อารีวรรณ	 กลั่นกลิ่น 
ศาสตราจารย์	 ดร.สุสัณหา	 ยิ้มแย้ม	 	 รองศาสตราจารย์	 ดร.นันทพร	 แสนศิริพันธ์	 รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์	 ทุ่งปันคำา	 รองศาสตราจารย์	 ดร.จุฑามาศ	 โชติบาง	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.พิมพาภรณ์	 กลั่นกลิ่น	 และ	 อาจารย์	 ดร.นงลักษณ์	 เฉลิมสุข	 ตลอด
จนนักศึกษาระดับปริญญาเอก	 จำานวน	 3	 คน	 ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ศิริรัตน์	 
วิชิตตระกูลถาวร	นายปุลวิชช์	ทองแตง	และ	นางสาวรวีกานต์	อมาตยคง



SUMMER  :

	 ในระหว่างวันที่	 16	–	24	พฤษภาคม	2561	 	อาจารย์	ดร. 
ณัฐธยาน์	สุวรรณคฤหาสน์		อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์	
นำานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	3		จำานวน	6	คน		ได้แก่	นางสาวอรพรรณ	
ชื่นประทุม		นางสาวกมลพรรณ	กล้าณรงค์		นางสาวกมลวรรณ	กวีวัฒน์ 
นางสาวชนมน	ประพิณ	นางสาวณัฐชยา	ศรีมูล		และ	นางสาวปิยะธิดา 
ทิมทอง		เดินทางไปยัง	Mie	University	ประเทศญี่ปุ่น	มีโอกาสได้เรียนรู ้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการพยาบาลหลายด้าน	 อาทิ	 ด้าน
ชุมชน	เยี่ยมชม	Kinan	Hospital	เป็นอำาเภอที่อยู่ทางใต้ของจังหวัด	Mie 
มีลักษณะเป็นที่ราบภูเขา	 มีทะเล	 แม่นำา้	 และลม	 จึงทำาให้เกิดภัยพิบัติ
บ่อยครั้ง	 เยี่ยมผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในชุมชม	 หมู่บ้าน	 Asari-go	 เป็น
หมู่บ้านที่มีประชากรเพียง	 48	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ	 ได้พบปะ
พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และการจัดการด้านภัยพิบัติ	 	 ด้าน
เทคโนโลยี	 	 เยี่ยมชม	21st	 Int	N	Welfare	Exhibition	at	Nagoya 
เป็นนิทรรศการท่ีจัดแสดงอุปกรณ์ช่วยในการดำาเนินชีวิตของผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการ	นับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการดำาเนินชีวิตของผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการที่ประเทศไทยยังไม่มีใช้		ด้านการเรียนการสอนนักศึกษาเข้าร่วม 
ชั้นเรียนกับนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ของ	Mie	University 
โดยได้ศึกษาดูงานที ่	Clinical	skills	training	center	เป็นห้อง	 
SimulationLab	ที่ใช้ฝึกทักษะการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วย	

												อาจารย์	ดร.นงลักษณ์		เฉลิมสุข	อาจารย์กลุ่มวิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	 พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่	 1	 -	 3	 จำานวน	 10	 คน	 ได้แก่	 นางสาวพัทธมน	 กันทะสี		
นางสาวรุ่งนภา	มาลา	นางสาววาสิตา	เขื่อนเพ็ชร์	นางสาวสมิตานัน 
สัมพันธ์นุกูล	 นางสาววริษฐา	 นกมีรอด	 นางสาวกนกพร	 สงวนชม	
นางสาวจิราวดี	 อุ่นเรือน	 นางสาวชุติกาญจน์	 มะโนหาญ	 นางสาว
ณัฐณิชา	 สมจิตร	 	 และ	 นางสาวปานิตา	 สิทธิกัน	 	 เดินทางไปยัง	
Miyazaki	Prefectural	Nursing	University	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่าง
วันที่	18	-	26	พฤษภาคม	2561	โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งการเรียน
การสอนด้านการพยาบาล	 ระบบบริการสุขภาพ	 บทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลในประเทศญี่ปุ่น	 นอกเหนือจากความรู้ทางการพยาบาล
แล้ว	 นักศึกษายังมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตจากครอบครัว
อุปถัมภ์	ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร	ได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 และได้รับมิตรภาพจากเพื่อน
ต่างสถาบัน	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	 การทำางาน	 และ
ความร่วมมือในวิชาการพยาบาลต่อไปในอนาคต
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SUMMER  : ลัดฟ้าค้นหาประสบการณ์ที่ท้าทาย
	 คุณอัมพิกา	 สุวรรณบุตร	 บุคลากรงานบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1	-	3 
จำานวน	6	คน	ได้แก่	นางสาววรพัชชา	ทองเจือ	นางสาววัศยาภัทร 
ธรรมรักษ์	 นางสาวสุริยาพร	 ชุ่มใจ	 นางสาวสิรินาฏ	 ตะริโย 
นางสาวสุพิชฌาย์	 ห่อนบุญเหิม	 และ	 นางสาวไอลดา	 บุญเป็ง 
เดินทางไปยัง	 Tzu	Chi	 University	 Sciences	 and	 Technology	
เขตปกครองพิเศษไต้หวัน	ระหว่างวันที่	16	–	25	พฤษภาคม	2561	
โดยได้รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านชุมชนใน
โรงพยาบาลในต่างประเทศ	 เข้าใจระบบบริการสุขภาพ	 บทบาท
หน้าที่ของพยาบาล	 และการเรียนการสอนด้านการพยาบาลในต่าง
ประเทศ	 ได้เข้าศึกษาดูงานการให้บริการและการดูแลผู้สูงอายุ	 รวม
ทั้งได้ฝึกปฏิบัติงาน	ณ	หอผู้ป่วย	Neurology	 and	Neurosurgery,	
Tzu	Chi	Hospital	นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการเรียนการสอน	 วัฒนธรรม	 และยังได้ศึกษาวิถีชีวิตความเป็น
อยู่ของชาวพื้นเมือง	 โดยมีอาจารย์	 นักศึกษาอาสาสมัคร	 และอาสา
สมัครจาก	Tzu	Chi	 Foundation	 ให้การต้อนรับและการช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี

								นักศึกษาพยาบาล	หลักสูตรปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1	จำานวน	
8	คน	ได้แก่	นางสาวรามนรี	ป๊อกแจ้	นางสาวฉวีวรรณ	เริงเสรีย ์
นางสาวจารุวรรณ	 จารุวัฒนเมธี	 นางสาวณัฐกาล	 แสนปัญญา		
นางสาวฐิติพร	ดิษเป๋า	นางสาวชุติกาญจน์	ไชยมงคล	นายธนาดุล 
สะทัน	 นายธนพัฒน์	 พฤกษ์เพ็ชรไพศาล	 เดินทางไปยัง	 Taipei	
Medical	 University	 เขตปกครองพิเศษไต้หวัน	 ระหว่างวันที่	
26	พฤษภาคม	–	2	มิถุนายน	2561	นักศึกษาได้เข้าร่วมการฟัง
บรรยายเกี่ยวกับระบบสุขภาพ	การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด 
ในวัฒนธรรมจีน	การประกันสุขภาพ	เรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีน 
และการดูแลผู้สูงอายุในไต้หวัน	 อีกทั้งได้ทัศนศึกษาโรงพยาบาล
ในเครือของมหาวิทยาลัย	 3	 แห่ง	 ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
เพื่อนต่างสถาบัน	 เป็นสิ่งสำาคัญในการต่อยอดการเรียนรู้	 และ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลในอนาคตต่อไป

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ศาสตราจารย์	 ดร.อารีวรรณ 
กลั่นกลิ่น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิราภรณ์	เตชะอุดมเดช	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
สุธาทิพย์	อุปลาบัติ		ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการ
ศึกษาต่างประเทศ	ภายใตโ้ครงการ	Asia-Pacific	Alliance	of	Health	Leaders-APAHL 
โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 จำานวน	 4	 สถาบัน 
ได้แก่	Ewha	Womans	University	ประเทศเกาหลีใต้		Yamaguchi	University 
ประเทศญี่ปุ่น	Chiang	Mai	University	และ	Mahidol	University	ประเทศไทย		
ร่วมการประชุมนี้	 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ	 ร่วมจำานวน	 5	 คน 
ได้แก่	นางสาวนารีรัตน์	ทรงรุ่งเรือง		นางสาวปิยมาศ	ตากัน	นายอัยวิช	จงคล้าย 
นางสาวนัตตกานต์	ไชยชนะ	และ	นางสาวภัทรสุดา	แสงมา		ระหว่างวันที่	17	–	20 
มิถุนายน	2561	ณ	Ewha	Womans	University	ประเทศเกาหลีใต้	 	ซึ่งอาจารย์
และนักศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ใน	15	ปีข้างหน้าจะใช้เป็นทิศทาง
การพัฒนาของประชาคมโลก	ตั้งแต่เดือนกันยายน	ปี	2558	ถึงเดือนสิงหาคม	2573 
ครอบคลุมระยะเวลา	15	ปี
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Tobacco Breaks Hearts

	 องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 กำาหนดให้วันที่	 31	 พฤษภาคมของทุกปี	 เป็นวันงด
สูบบุหรี่โลก	 จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ	 โดยมุ่งหวังให้ประชากรโลก
ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่	 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่	 รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมา
รับควันบุหรี่	 อีกทั้งต้องการกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่	ได้แก่	ความสูญเสียทางสุขภาพ	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	สำาหรับคำาขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 
ในปี	2561	“Tobacco	Breaks	Hearts”	บุหรี่ตัวร้ายทำาลายหัวใจ			
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือ
ข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	 นำาโดย	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	
คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 ร่วม
กับ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	 เทศบาลนครเชียงใหม่	 นักเรียนของโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงใหม่	กลุ่มครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์	เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	ประจำาปี	2561	โดยมี	คุณณัฐฐ์ชูเดช	วิริยดิลกธรรม	
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	 กล่าวต้อนรับ	 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึง
พิษภัยของบุหรี่	 ป้องกันนักสูบหน้าใหม่	 มุ่งให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้ทำาการลด	 ละ	 เลิกการสูบบุหรี่	
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 ปี	 2560	 เป็นการ
ขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ได้อีกทางหนึ่ง	 ตลอดจนประชาสัมพันธ์
ภารกิจที่สำาคัญของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่ให้
เป็นที่รู้จัก	 พร้อมหาสมาชิกแนวร่วมเครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ให้เพิ่มมาก
ขึ้น		พิธีเปิดจัดขึ้นบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์	หลังจากนั้นได้ออกเดินแจก
แผ่นพับ	สติกเกอร์	และ	สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเชียงใหม่	นัก
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำานวนมาก	ณ	ถนนคนเดิน	 (วันอาทิตย์)	 จังหวัด
เชียงใหม่	เมื่อวันอาทิตย์ที่	27	พฤษภาคม	2561
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	 นอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีที่	 31	 พฤษภาคม	 2561	 ช่วงเช้าได้ร่วมพิธีเปิดงานวัน
งดสูบบุหรี่โลก	 ประจำาปี	 2561	 จัดโดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 ภายในงานได้
ร่วมจัดนิทรรศการด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ	 ออกบูธให้คำาแนะนำาและปรึกษาเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่	สาธิตการกดจุดเพื่อเลิกบุหรี่	ตลอดจนนำาผลงานทางด้านวิจัย
และนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 4	 ของคณะฯ	 มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 ณ	
ห้องโถงชั้น	1	อาคารเฉลิมพระบารมี	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่		สำาหรับช่วงบ่าย
พร้อมใจกันออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่เป้าหมายหลัก	2	แห่ง	คือ	บริเวณท่า
อากาศยานจังหวัดเชียงใหม่	และ	สถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่	
	 ต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่	 30	มิถุนายน	2561	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	
ร่วมโครงการ	 6	 X	 4	 รวมใจปั่น	 ปลุก	 ลุก	 สร้างกระแสรณรงค์	 3	 ล้าน	 3	 ปี	 เลิกบุหรี่
ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน	โดยมี	คุณประจวบ	กันธิยะ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	เป็น
ประธานในพิธี	ณ	ลานอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์	จังหวัดเชียงใหม่	โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง	รัชกาลที่	9	และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวง	รัชกาล
ที่	10	มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายขับเคลื่อนให้มีการปั่นจักรยานสร้าง
กระแสรณรงค์ลด	 ละ	 เลิกบุหรี่	 จำานวน	 8	 สาย	 ครอบคลุม	 4	 ภูมิภาคของประเทศไทย	
สำาหรับจังหวัดเชียงใหม่	เป็นจังหวัดที่	3	ของการเดินทาง	รับช่วงต่อจากอำาเภอเวียงป่าเป้า	
จังหวัดเชียงราย	 มายังอำาเภอดอยสะเก็ด	 อำาเภอเมืองเชียงใหม่	 และ	 อำาเภอสารภี	 ซึ่งได้
รับความร่วมมือจากชมรมนักปั่นจักรยานในอำาเภอต่างๆ	 รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขและ
อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก



	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากร	
คณะพยาบาลศาสตร์	ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	
86	พรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก	นาย
แพทย์นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธานในพิธี	เมื่อวันอาทิตย์ที่	12	สิงหาคม	
2561	ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
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	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากรและ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร	 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวาย
สัตย์ปฏิญาณ	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทร
เทพยวรางกูร	โดยมี	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์อาวุธ	ศรีศุกรี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	รักษา
การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธาน	ณ	บริเวณศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อ
วันเสาร์ที่	28	กรกฎาคม	2561

พิธีลงนามถวายพระพร จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

บ้�นสีแสด มช.
ดูง�นเพื่อพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรและองค์กรแห่งสุขภ�วะ

รายงาน
พิเศษ



	 วิสัยทัศน์ของคณะฯ	 ในปัจจุบัน	 ได้แก่	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	 เป็นสถาบันชั้นนำาระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย	
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานข้อหนึ่งกำาหนดไว้ว่าเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร	ดังนั้นเพื่อให้คณะฯ
เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้	 มีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งจะนำาพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์องค์กรแห่งความสุขเป็น
แนวคิดหลักที่มุ่งดำาเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ	 “คนทำางานใน
องค์กร”	 ถือเป็นทรัพยากรสำาคัญและเป็นกำาลังหลักของทั้งครอบครัว	
องค์กร	 ชุมชน	 และสังคม	 การสร้างความสุขในที่ทำางานเป็นปัจจัย
สำาคัญในการบริหารองค์กรมุ ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร
มีความสุขในการทำางาน	ความสุขที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดกระบวนการทาง
ความคิดทำาให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ลดความ 
ตึงเครียดจากการทำางาน	รวมท้ังลดความขัดแย้งภายในองค์กร	ความสุข 
ที่เกิดขึ้นจากการทำางานเสมือนนำา้หล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับ
เปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ ้น	 คณะฯ	 ให้ความสำาคัญของ
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บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุข	สร้างทัศนคติด้านบวกต่อมุมมองในการดำาเนินชีวิต	การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
การรับผิดชอบต่อสังคม	เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว	องค์กร	ชุมชนและสังคมตลอดมา”	
	 โดยในปี	 2561	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 นำาทีมคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	 เดินทางไปศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นองค์กรแห่งสุขภาวะ	 (Healthy	 Workplace)	 ณ	 จังหวัดระยอง	 และ	 จังหวัดจันทบุรี		
ระหว่างวันที่	 18	 -	20	พฤษภาคม	2561	 	 ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทในเครือของ	ปตท.จำากัด	 (มหาชน)	ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	CSR	:	Corporate	Social	Responsibility	นอกจากนี้ได้เข้าทัศนศึกษาดูงานและเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	อันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ	หลังจากนั้นได้ประชุมเพื่อทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามสร้างความสุขแก่ทุกคนเป็นอย่างมาก

บ้�นสีแสด มช.
ดูง�นเพื่อพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรและองค์กรแห่งสุขภ�วะ



	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน
กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ	
CMU	e-Learning	(KC-Moodle)	สำาหรับคณาจารย์ของคณะฯ	โดยมี	อาจารย์	ดร.อานันท	์ 
สีห์พิทักษ์เกียรติ ์	 รักษาการแทนรองผู ้อำานวยการ	 สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นวิทยากร	เมื่อวันเสาร์ที่	5	พฤษภาคม	2561

	 ศาสตราจารย ์ 	ดร .ว ิภาดา	ค ุณาว ิกต ิก ุล	คณบด ีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ	 รองศาสตราจารย์สุวิทย์	 วงษ์บุญมาก	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	 พร้อมด้วยคณาจารย์และ
บุคลากร	 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเร ียนการสอน	 รวม
ท ั ้งได ้ เข ้าเย ี ่ยมชมหน่วยการเร ียนร ู ้ทางการพยาบาลและพิพ ิธภัณฑ์
ประวัต ิของคณะฯ	เมื ่อว ันพฤหัสบดีท ี ่ 	31	พฤษภาคม	2561

ข่าวกิจกรรม
บ้าน สีแสด

	 คณะทำางานบริหารความเสี ่ยงด้านความปลอดภัยและระบบ
กายภาพ	ร่วมกับ	คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร	จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจาก
อัคคีภัย	แผ่นดินไหว	และภัยพิบัติต่าง	ๆ 	ประจำาปี	2561	โดยมี	ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน	วิทยากร
ได้รับเกียรติจาก	 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เทศบาลนคร
เชียงใหม่	เมื่อวันพุธที่	6	มิถุนายน	2561

	 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบัณฑิตศึกษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	
จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ	 เรื ่อง	 “การจัดการศึกษาเพื ่อมุ ่ง
พัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ”	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่	
11	-	13	มิถุนายน	2561	
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การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ CMU e-Learning 
(KC-Moodle)

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที ่ได้รับรางวัลและ
ผู้ที ่ได้รับตำาแหน่งใหม่ทางวิชาการ 
	 ศาสตราจารย ์ 	ดร .ว ิภาดา	ค ุณาว ิกต ิก ุล	คณบด ีคณะพยาบาล
ศาสตร ์	 เป ็นประธานมอบช่อดอกไม ้แสดงความย ินด ีแก ่	 ผู ้ช่วย 
ศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 ในโอกาสที ่ได้รับรางวัลพยาบาลดี
เด่น	 เนื ่องในวันพยาบาลสากล	 ประจำาปี	 2561	 คุณสมาน	 เสาร์แก้ว	 ใน
โอกาสที ่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	(ครุฑทองคำา)	ประจำาปี	2560	
นอกจากนี ้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เดชา	
ทำาดี	 ในโอกาสที ่ได้รับตำาแหน่งใหม่ทางวิชาการ	 เป็น	 รองศาสตราจารย์	
โดยมีคณะผู ้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากร	 ร่วมแสดงความยินดีอย่าง
อบอุ ่น	เมื ่อวันพุธที ่	30	พฤษภาคม	2561

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชรเยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน

การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัย แผ่นดินไหว 
และภัยพิบัติต่าง ๆ 



ข่าวกิจกรรม
บ้าน สีแสด

	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์	จัดโครงการเสริมศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่	 21	 สำาหรับคณาจารย์ของคณะฯ	
โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย	เป็นประธาน		ณ	ห้องเรียนศตวรรษ
ที่	21	เมื่อวันศุกร์ที่	22	มิถุนายน	2561	

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่	 อาจารย์	 ดร.หรรษา	 เศรษฐบุปผา	 ใน
โอกาสที่ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด	ประจำาปี	2561	จากสถาบันบำาบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ฐิติณัฎฐ์	 อัคคะเดชอนันต์	
รับรางวัลพยาบาลดีเด่น	สาขาการศึกษาพยาบาล	(อาจารย์พยาบาล)	วันพยาบาลสากล	
ประจำาปี	 2561	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศิวพร	อึ้งวัฒนา	 ได้รับตำาแหน่งใหม่ทางวิชาการ
เป็น	รองศาสตราจารย์	และ	ในโอกาสนี้	คณะกรรมการบริหารประจำาคณะฯ	พร้อมด้วย	
คณะผู้บริหาร	 อาจารย์	 และ	 บุคลากร	 นำาโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธ
สรรพ์	 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	 เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีแก่	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	ในโอกาสที่ได้รับคัด
เลือกเป็นนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง	ส่วนภูมิภาคภาครัฐ	ประจำาปี	2561	จากสหพันธ์สมาคม
สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	 เมื่อวันพุธที่	 27 
มิถุนายน	2561
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	 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	(รุ่น	44)	ประจำาปีการ
ศึกษา	2560	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน	เมื่อวันพุธที่	4	กรกฎาคม	2561

	 อาจารย์สิริลักษณ์	วรรธนะพงษ์	ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	 พร้อมด้วย	 คุณกมลชนก	
กาวิล	 เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์	 เข้ามอบแจกัน
ดอกไม้แสดงความยินดีกับ	 คุณอุบลนัดดา	 (ลิ้มจรูญ)	
สุภาวรรณ	กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์	 ใน
โอกาสก้าวสู่ปีที่	49	หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์	เมื่อวันศุกร์ที่	
3	สิงหาคม	2561

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รับการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร	จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2560		โดย	
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร	ประจำาปีการศึกษา	
2560	จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	สุคนธสรรพ์	
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	เป็นประธานกล่าวต้อนรับ	
เมื่อวันพุธที่	22	สิงหาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน
เปิดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ประจำาปีการศึกษา	 2561		
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบถึงข้อมูลตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์	
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
กิจกรรมเสริมหลักสูตร	ตลอดจนสวัสดิการต่าง	ๆ 	นอกจากนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในด้านการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง	 ผู้บริหาร	คณาจารย์	 และผู้ปกครอง	 เมื่อวันจันทร์ที่	
23	กรกฎาคม	2561

โครงการเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 

มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลและตำาแหน่งทางวิชาการใหม่

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 44   

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 49 
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร ์

ประจำาปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจำาปีการศึกษา 2561 



	 Professor	 Sun	 Li,	 Vice	 President	 พร้อมด้วยคณะจาก	
Guilin	 Medical	 University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เข้าเยี่ยมคาราวะ
ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ใน
โอกาสที่เดินทางมาปรึกษาหารือรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	17	พฤษภาคม	2561

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับ	 กรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 จัดพิธีเปิด
การอบรมหลักสูตร	Community	Health	 Volunteers	 as	Agents	 of	
Health	Promotion	and	Disease	Prevention:	How	to	Strengthen	
Their	 Abilities	 สำาหรับผู้รับทุนนานาชาติ	 จาก	 16	 ประเทศ	 ได้แก่	
บุรุนดี	 เอธิโอเปีย	 กานา	 อินเดีย	 อิหร่าน	 เคนยา	 คิริบาส	 มาเลเซีย	
มัลดีฟส์	 มอริเชียส	 เม็กซิโก	 มองโกเลีย	 นามิเบีย	 ไนจีเรีย	 แอฟริกาใต้	
และ	แซมเบีย	โดยมี	รองศาสตราจารย์	โรม	จิรานุกรม		รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เป็นประธาน	 และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 วิภาดา	 คุณาวิติกุล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 กล่าวต้อนรับ	 การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่	2	-	20	กรกฎาคม	2561

	 Professor	 Dr.	 Kazumi	 Natsuhara	 จาก	 Faculty	
of	 Nursing,	 Toho	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	 เข้าเยี่ยมคารวะ	
ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสอง
สถาบัน	เมื่อวันจันทร์ที่	28	พฤษภาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย	 ผู้
ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ	์
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก	 Kagawa	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	
ประกอบด้วย	Prof.	Masaaki	Tokuda,	vice	president,	Prof.	Katsumi	
Imaida,	 former	 dean,	 Prof.	 Kimie	 Tanimoto	 และ	 Prof.	 Kenji	
Wada,	a	Chair	of	International	Exchange	Committee	ในโอกาสที่
ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ	และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้
โครงการ	“Sakura	Science	Plan”	เมื่อวันพุธที่	29	สิงหาคม	2561

	 รองศาสตราจารย์	 โรม	 จิรานุกรม	 รักษาการแทนรอง 
อธิการบดีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 สื่อสาร 
องค์กร	 และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็น 
ประธานในพิธีเปิดหลักสูตรความร่วมมือของคณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ	 Chengdu	 University	 ประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยมีศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 กล่าวต้อนรับ	 เมื่อ 
	 	 วันจันทร์ที่	6	สิงหาคม	2561

	 Dr.Michael	Vernon	Relf,	PhD,	RN,	AACRN,	ACNS-BC,	
CNE,	 FAAN,	 Associate	 Professor	 with	 Tenure	 and	 Associate	
Dean	 for	Global	 and	Community	 Affairs	 จาก	Duke	University 
School	of	Nursing,	North	Carolina	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เข้าเย่ียม
คารวะ	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	ในโอกาสท่ีมาเย่ียมเยือนคณะฯ	พร้อมท้ังปรึกษาหารือแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นทางด้านวิชาการ	เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	17	พฤษภาคม	2561

ข่าววิเทศสัมพันธ์
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ต้อนรับผู้บริหารจาก Duke University School of Nursing, 
North Carolina, USA คณะผู้บริหารจาก Guilin Medical University สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

Community Health Volunteers as Agents of Health 
Promotion and Disease Prevention: How to Strengthen 
Their Abilities

ผู ้แทนจาก Faculty of Nursing, Toho University เยี ่ยม
คารวะคณบดีและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kagawa University 
ประเทศญี่ปุ ่น

พิธีเปิดหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ 
มช. และ Chengdu University
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีทำาบุญสืบชะตาและพิธีทอด
ผ้าป่าสามัคคี	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปานาคณะฯ	ประจำาปี	2561	โดยมี	ศาสตราจารย์
คลินิก	 นพ.ศุภชัย	 เชื้อรัตนพงษ์	 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์	 จำานวน	 9	 รูปจากวัดพระ
สิงห์วรมหาวิหาร	 จังหวัดเชียงใหม่	 มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 ผู้เข้าร่วมงานประกอบ
ด้วย	ผู้บริหาร	และผู้แทนจากหน่วยงานภายใน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 อดีตคณบดี	 อาจารย์
และบุคลากรอาวุโส	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 ศิษย์เก่า	 และนักศึกษาของคณะฯ	 
ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์
										นอกจากนี้	จัดพิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น	ประจำาปี	2561	เพื่อเป็น
ขวัญกำาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน	 อาจารย์ดีเด่น	 สาขา
การเรียนการสอน	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.พัชรี	วรกิจพูนผล	(กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์)	อาจารย์ดีเด่น	สาขาการวิจัยทางการพยาบาล	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	
แก้วธรรมานุกูล	 (กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข)	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.นงเยาว์	 เกษตร์
ภิบาล	 (กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน)	 อาจารย์ดีเด่น	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ได้แก่	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.บังอร	 ศุภวิทิตพัฒนา	 (กลุ่มวิชาการพยาบาล	 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)	
บุคลากรดีเด่น	สายปฏิบัติการ	ได้แก่	คุณศุจิกา	ภูมิโคกรักษ์	(หัวหน้างานบริการการศึกษา	และ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา)	 บุคลากรดีเด่น	 สายบริการ	 ได้แก่	 คุณนิรันดร์	 เสาวมาลย์	 (หน่วย
ยานพาหนะ	งานบริหารทั่วไป)			บุคลากรดีเด่น	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ได้แก่	คุณวรรณพร 
นามคำา	 (หน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร	 งานบริหารทั่วไป)	 พร้อมกัน
นี้ได้จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึก	 แก่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะฯ	 ครบ	 30	 ปี	 ได้แก่	
ผศ.ดร.โรจน์	จินตนาวัฒน์	(กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน)	คุณดรุณี	กุณฑลบุตร	(หน่วยเรียน
รู้ทางการพยาบาล)	 และ	 คุณเจริญพร	 คำาป๊อก	 (หน่วยอาคารสถานที่)	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธานมอบโล่รางวัลและกล่าวแสดงความยินดี	
	 สำาหรับช่วงท้ายของการจัดงานคณะฯ	ได้เปิดตัวโครงการสิ่งแวดล้อมสดใส	นโยบาย 

พิธีทำ�บุญสืบชะต�และทอดผ้�ป่�ส�มัคคี 
วันคล้�ยวันสถ�ป�น�คณะฯ ประจำ�ปี 2561

3	พ.	(พกภาชนะ	มลภาวะหาย	ZAP:	Zero	All	Plastic) 
1.พกถุงผ้า	 2.พกแก้วหรือขวดนำา้	 3.พกกล่องอาหาร 
เป้าหมายเพื่อให้คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษาของ 
คณะฯ	เห็นความสำาคัญของปัญหาขยะพลาสติกรวมทั้ง 
รณรงค์เชิญชวนให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยการลดใช้ขยะพลาสติก	 ณ	 ห้องโถงชั้น	 1	 อาคาร
เรียน	2	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันพุธที่	15	สิงหาคม	
2561
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รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ 
สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำาปี 2561
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง	ส่วนภูมิภาค	ภาครัฐ	จาก	พลเอก 
อนันตพร		กาญจนรัตน์		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์	 ในพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	ประจำาปี	2561	ณ	โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ	
กรุงเทพฯ	เมื่อวันพุธที่	18	กรกฎาคม	2561
 
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 เป็นนักบริหารและผู้นำาด้านวิชาชีพ
การพยาบาล	การศึกษา	การวิจัย	การบริการวิชาการ	และ	การบริหารองค์กรการศึกษา
พยาบาลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	
มีภาวะผู้นำาทางวิชาชีพ	 อุทิศตนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ	 สติปัญญา	 และความสามารถ
ในการบริหารงานอย่างแท้จริง	 ได้รับการคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 หลายวาระติดต่อกัน	 นับเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ที่ได้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดวิสัยทัศน์	 นโยบาย	 ทิศทางการสร้างสรรค์และพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เน้นพัฒนาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งจะ
เป็นการ	“สร้างคนหรือผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพทุกระดับ”	 ให้มีความรู้	 ความสามารถ	
มีคุณภาพ	ออกไปรับใช้สังคมในการดูแลสุขภาวะและให้การพยาบาลอย่างมีคุณภาพ		

	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำาในการริเริ่มพัฒนาหลักสูตรนานาชาติทางการพยาบาล	
ริเริ่มให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 	 ตลอดจนจัดการศึกษาตาม
ศตวรรษที่	 21	 ให้มีความสำาคัญกับการพัฒนาด้านการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาลตลอดจนระบบบริการสุขภาพ	 	 และ	
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับประเทศและ
ระดับโลก	 	 มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ	 	 มี
ตำารา	หนังสือวิชาการอย่างต่อเนื่อง	ตามแนวคิดที่ว่า	“	การเรียนการสอนนักศึกษาในทุก
ระดับจะต้องมีงานวิจัยเป็นพื้นฐานและผสมผสานการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน”	 มีส่วน
ร่วมการดำาเนินกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ	 นำาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม	
เป็นวิทยากร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่ปรึกษาจากองค์กรต่าง	ๆ 	กรรมการบริหารองค์กรทั้งในระดับ
ชาติและนานาชาติ	 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการโปรดเกล้าฯ	 ให้ดำารงตำาแหน่ง
ศาสตราจารย์ในสาขาพยาบาลศาสตร์	และ	ต่อมาเป็น	ศาสตราจารย์	 (เชี่ยวชาญพิเศษ)	
มีความสามารถในการครองตน	 ครองคนและครองงาน	 ประกอบกับการเป็นแบบอย่างที่
ดีของผู้นำาวิชาชีพการพยาบาลและนักบริหารองค์กรผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านต่าง	
ๆ		“พัฒนาตน	พัฒนาคน	พัฒนาองค์กร	สู่การพัฒนาชุมชน	สังคม	และ	ชุมชนโลก”



	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ประจำาปี	 2561	
ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดดับภัย	 จำานวน	 5	 รูป	 มาประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา	 เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม	 และ	 เป็นการ
ทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา	เนื่องในวันเข้าพรรษา	ประจำาปี	2561	จัดโดยคณะ
กรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา	ณ	ลานดอกปีบ	อาคาร	1	เมื่อ
วันจันทร์ที่	9	กรกฎาคม	2561	หลังจากนั้น	คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะฯ	 ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	ประจำาปี	2561	ณ	บริเวณศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวัน
พุธที่	11	กรกฎาคม	2561	และ	อาจารย์สิริลักษณ์	วรรธนะพงษ์	ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	พร้อมด้วยคณาจารย์	และ	บุคลากร		เดินทางไป
ถวายเทียนพรรษา	 เพื่อเป็นพุทธบูชา	ณ	วัดสุวรรณคีรีมงคล	 (วัดม่อน)	ตำาบล
ลวงเหนือ	 อำาเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันศุกร์ที่	 20	 กรกฎาคม	
2561

พิธีหล่อ สมโภช และ ถวายเทียนพรรษา 
ประจำาปี 2561

18



ด้วยรักและอ�ลัยยิ่ง
แด่ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่	รองศาสตราจารย์	ดร.ยุพิน	เพียรมงคล	อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน	ณ	หอพักอาจารย์พยาบาล	3	เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่	5	กรกฎาคม	2561

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ยุพิน	เพียรมงคล	เกิดเมื่อวันที่	2	มิถุนายน	พ.ศ.2496	ท่านสำาเร็จการศึกษา
จากคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย	 ในปี	 พ.ศ.	 2518	
ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พยาบาลและผดุงครรภ์)	ในปี	พ.ศ.2523	ระดับปริญญาโท	พยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต	 (การพยาบาลแม่และเด็ก)	 ในปี	 พ.ศ.2537	 และ	 ระดับปริญญาเอก	 จาก	 La	 Trobe	 
University	ประเทศออสเตรเลีย	ในปี	พ.ศ.2550	ท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด	คือ	มหาวชิรมงกุฎ		
	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ยุพิน	 เพียรมงคล	 เริ่มปฏิบัติงานเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในวันที่	 1	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2528	 	 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้ป่วยทางนรีเวชวิทยา	 โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง	 ท่านทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการค้นคว้าวิจัยรวม
ทั้งผลิตตำาราเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวช	 นอกจากนี้ท่านได้เขียนตำาราเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วย
มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนจากผลของเคมีบำาบัด	และ	การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวด
จากผลของมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	 เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มนี้	 ที่สำาคัญท่านยังเป็นผู้ที่รักในการสอนและการนิเทศนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ	 ท่านจึงเป็น
ที่รักยิ่งของลูกศิษย์ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	 คุณงามความดีของท่านยังอยู่ในใจของพวกเรา
เสมอ....และไม่มีวันลืมเลือนใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มพิมพ์ใจของอาจารย์...รองศาสตราจารย์	ดร.ยุพิน	เพียรมงคล	

ยุ วเรศไป่แล้ว	 	 	 สายสมร
พิน เพลงโศกอาวรณ์	 	 ทั่วหล้า
เพียร	งานมุ่งเกียรติขจร	 	 ก้องชื่อ
มงคล	สวัสดิ์ส่งให้	 	 	 อยู่ใต้สรวงสวรรค์

อาจารย์	ดร.จิราวรรณ	ดีเหลือ		 	 เรียบเรียง
รองศาสตราจารย์	ดร.ปิยะนุช	ชูโต		 	 ประพันธ์บทกลอน
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คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
ขอร่วมแสดงคว�มเสียใจกับก�รจ�กไปของ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล
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Fun Run - 3.5 km.

Mini Marathon - 10.5 km.

Charity Run - 3.5 / 10.5 km.
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เสนทางวิ่ง

NURSE CMU RUN 2018

อางเก็บนํ้าหวยตึงเฒา

Minimarathon 10.5 km.
Funrun 3.5 km.

นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


