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	 ข่าวสารในเดือนกันยายนและตุลาคม	2561		เริ่มจากเดือนกันยายน 
คณะฯ	ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน	มีจำานวน
6	ท่าน	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.กรรณิการ์	กันธะรักษา	รองศาสตราจารย์	 
ดร.ชวพรพรรณ	จันทรประสิทธิ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทรรัตน์	เจริญสันติ	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทรียาพรรณ	 สุภามณี	 คุณอรพิน	 	 พรหมตัน	 และ	 
คุณสุรพล	 โล่ห์เพ็ชร	 	 คณะฯ	 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 เสียสละ 
และอุทิศตนในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคณะฯ	 มาโดยตลอด	 ขอให้ท่าน
ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงานทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุขและมีสุขภาพที่ด ี
ตลอดไป	 คณะฯ	 ขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์วิลาวัณย ์
เสนารัตน์	 อดีตคณบดี	 ในโอกาสได้รับรางวัลศรีสังวาลย์	 สาขาการพยาบาล
ในชุมชน	 ประจำาปี	 2561	 จากกระทรวงสาธารณสุข	 	 รวมทั ้งขอร่วม
แสดงความยินดีกับ	 รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์	 สงวนศิริธรรม	 อาจารย์
อาวุโสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เนื่องในวัน
มหิดล	ประจำาปี	2561	คณะฯ	ได้รับรางวัลเลิศรัฐ	ประเภทพัฒนาการบริการ
ระดับดี	 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 ประจำาปี	 2561 
จากผลงาน	 “โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบ 
บูรณาการ”	 ของรองศาสตราจารย์	 ดร.จุฑามาศ	 โชติบาง	 ในเดือนนี้
คณบดีได้รับเชิญจาก	 The	 Asian	 American/Pacific	 Islander	 Nurses	 
Association	 (AAPINA)	 เป็นวิทยากรในหัวข้อ	 Leadership	 Needs	 in	
Thailand	 และ	 Development	 of	 Leadership	 ในการประชุม	 2018	
Annual	 Conference	 เรื่อง	 Current	 trends	 in	 health	 disparity 
research	in	Asian	countries		และเข้าร่วมจัดทำา	Policy	Statements	and	 
Recommendations	for	Furture	Asian	Woment’s	Leadership	
Development	in	Nursing		ณ	Duke	University	รัฐนอร์ท
แคโรไลน่า	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 วันที่	21	ตุลาคม	ของทุกปี	ตรงกับวันพยาบาลแห่งชาติ	 เป็นวันสำาคัญ
ต่อวงการวิชาชีพการพยาบาล	คณะฯ	ขอน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 	ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติ 
พระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน	 เป็น
แบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่ง
ตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำาคัญ	 และมีคุณค่าแก่สังคม	 	 ทางสโมสร
นักศึกษาของคณะฯ	 จัดกิจกรรมบริการด้านสุขภาพร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ	ประจำาปี	2561	ณ	เทศบาลตำาบลท่าวังตาล	
อำาเภอสารภี	จังหวัดเชียงใหม่
	 ในเดือนนี้คณบดี	 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกองบรรณาธิการวารสาร 
Journal	 of	 Nursing	 and	 Health	 Science	 ในฐานะเป็น	 Editorial	 board 
และเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ	 20	 ปีของวารสาร 
ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ	Scopus	และ	ISI	
	 นอกจากนี้ได้รับเชิญจาก	 Peking	 University	 School	 of	 Nursing 
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นวิทยากรเรื่อง	 “Nursing	 Education	 and 
Research:	 Looking	 Forward”	 ในการประชุมวิชาการนานาชาติ	 2018	 
Peking	 University	 International	 Nursing	 Conference	 เรื่อง	 “Innovate	 
Integrate	Transcend”	ในโอกาสฉลองครบรอบ	120	ปีของ	Peking	University	
ในโอกาสนี้ได้เข้าพบปะเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารจากหลายประเทศ	 รวมทั้ง
มีโอกาสพบปะกับอาจารย์และนักศึกษาด้วย
									ในนามของคณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์	ขอ
ขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์	 รวมทั้งติดตามข่าวสาร
ของคณะฯ	 เสมอมา	 หากมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะฯ	 ขอได้โปรดแจ้งให้
คณะฯ	ทราบด้วย	จักเป็นพระคุณยิ่ง

																							(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล)
																													คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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รางวัล แห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี ประจำาปี 2561 

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ	
ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี	 ประจำาปี	 2561	 	 จัดโดยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 จากผลงาน	 “โครงการขับเคลื่อนระบบและ
กลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ”	ในโอกาสนี้	รองศาสตราจารย์	
ดร.จุฑามาศ	 โชติบาง	 อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	
เข้ารับรางวัลดังกล่าว	โดยมี	อาจารย์	ดร.นงลักษณ์	เฉลิมสุข	ผู้ช่วยคณบดีฯ	
ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี	 เมื่อวัน
ศุกร์ที่		14		กันยายน	2561	ณ	ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม	อาคารอิมแพ็ค	
ฟอรั่ม	เมืองทองธานี	กรุงเทพฯ
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	 รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เสนารัตน์	 อดีตคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี	จาก	ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	
นพ.ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ในโอกาสที่
ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์	 สาขาการพยาบาลในชุมชน	 ประจำาปี	 2561	 ในการ
ประชุมวิชาการประจำาปี	 2561	 เรื่อง	 พัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย	 (MOPH	
R2R	Forum)	“R2R	to	Future	Health	Care”	จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข	
ณ	 โรงแรมโลตัส	 ปางสวนแก้ว	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันพุธที่	 12	 กันยายน	
2561	และในโอกาสนี้	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ	 ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดี

รางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำาปี 2561



 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และนักศึกษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่รว่มพธิวีางพวงมาลาถวายบงัคมพระราชานสุาวรยี์ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 เนื่องใน
วันมหิดล	 ประจำาปี	 2561	 โดยมี	 คุณศุภชัย	 เอี่ยมสุวรรณ	 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธี	 ณ	 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ	 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	เมื่อวันจันทร์ที่	24	กันยายน	2561

	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร	์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม	่รว่มพธิถีวายบงัคม 
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
เนื่องใน	 “	 วันพยาบาลแห่งชาติ	 “	 ประจำาปี	 2561	 โดย
มี	 ศาสตราจารย์	 นพ.บรรณกิจ	 โลจนาภิวัฒน์	 คณบดี
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		เป็นประธาน	
จัดโดยฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่	ณ	ห้องโถงชั้นล่าง	อาคารเฉลิมพระบารมี	คณะ
แพทยศาสตร์	เมื่อวันพุธที่	17	ตุลาคม	2561

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม 
เนื่องในวันมหิดล
ประจำาปี 2561 

พิธีถวายบังคมและเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี 2561
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ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล 
ประจำาปี 2561

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	สุคนธสรรพ์	รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการ
จัดการความรู้	ผู้แทนคณบดี	เป็นผู้มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เนื่อง
ในวันมหิดล	ประจำาปี	2561	แก่	รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์	สงวนศิริธรรม	เมื่อวันจันทร์ที่	24	
กันยายน	2561

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม 
เนื่องในวันมหิดล
ประจำาปี 2561 
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 รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์  สงวนศิริธรรม รหัสประจำาตัวนักศึกษา	 107969		
สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาพยาบาลและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์	 จากคณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ครุศาสตรบัณฑิต	(การพยาบาลจิตเวช)	จากคณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 และ	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 (การบริหารการพยาบาล)	 บัณฑิตวิทยาลัย	 จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์	 	สงวนศิริธรรม	เป็นแบบอย่างที่ดีของ
การเป็นพยาบาลวิชาชีพและการเป็นอาจารย์พยาบาลที่เอาใจใส่การเรียนการสอน	 โดยเป็น
ผู้สอนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล	 แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 	 เพื่อกล่อมเกลาให้มีความ
พร้อมและเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นพยาบาลที่ดี	 	 ประกอบกับการแต่งตำาราที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติการพยาบาลทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ	เช่น	กระบวนการบริหารการพยาบาล	
การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล	 ชีวิตและงานของฟลอเรนซ์	 ไนติงเกล	 โรงเรียนพยาบาลไน
ติงเกล		สถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ	เวอร์จิเนีย	เฮนเดอร์สัน		บุคคลสำาคัญของวิชาชีพการพยาบาล	พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ	
เป็นต้น	 รวมทั้งพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการเป็นจำานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการบริหารการพยาบาล	 ทั้งยัง
เป็นผู้ริเริ่มจัดทำาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการพยาบาลเพื่อเปิดสอนเป็นครั้งแรกของคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อ	
พ.ศ.2534	 	นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของศิษย์เก่าผู้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง	 	 โดยเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำาพิพิธภัณฑ์
ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์	ด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นเวลายาวนานถึง	10	ปี	เพื่อให้งานสำาเร็จอย่างสมเกียรติของบูรพาจารย์ที่สร้างสมมา		โดย
มีความงดงามไม่แพ้พิพิธภัณฑ์แห่งใดๆ		มีเอกลักษณที่โดดเด่น		มีการนำาเสนอข้อมูลที่ทันสมัย	ง่ายแก่การเข้าชม	และเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ทั้งศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน
	 รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์	 	 สงวนศิริธรรม	 เป็นผู้มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาพยาบาลรักและภูมิใจในการเป็น
พยาบาลวิชาชีพ	 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่สถาบันทางการพยาบาลอื่นๆ	นอกจากนี้ยังได้เขียนหนังสือและตำาราทางการพยาบาล	 มากถึง	 13	 เล่ม	
และมีบทความทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ	 จำานวน	 64	 เรื่อง	 ตลอดเวลาการทำางานของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างความ
สมดุลในชีวิตการทำางาน	ทั้งในด้านวิชาการ	ด้านการทำางาน	ด้านสังคมและด้านครอบครัว	ทำาให้ได้รับรางวัลเป็นจำานวนมาก	เช่น	รางวัลแม่ดีเด่นแห่ง
ชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	รางวัลพยาบาลดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย		รางวัลพยาบาลดีเด่นจากสภาการพยาบาล	
เป็นต้น
	 รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์		สงวนศิริธรรม	เป็นศิษย์เก่าที่คณะพยาบาลศาสตร์มีความภูมิใจ	เนื่องด้วยผลงานทั้งในการเป็นอาจารย์พยาบาล
และบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวิชาชีพการพยาบาล	 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่
เสมอ	 เป็นผู้อุทิศตน	 เป็นผู้ที่เสียสละให้กับคณะพยาบาลศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	 และที่โดดเด่นคือการจัดทำาพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ด้วย
ความวิริยะ	อุตสาหะ	ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลัง	มีความทันสมัยงดงามไม่แพ้พิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ	เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้มาเยี่ยมชม		จึง
นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของศิษย์เก่าที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ	และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดล	ประจำาปี	2561	



มอบกระเช้าของขวัญแด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจคณบดี

มอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับคณะฯเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

20th Anniversary of the Nursing & Health Science Journal 

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 	 คณบดี	 ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
ประชุมกองบรรณาธิการวารสาร	Journal	of	Nursing	and	Health	Science	ใน
ฐานะเป็น	Editorial	board	 (ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวารสารเมื่อปี	1998	จนถึงปัจจุบัน)	
และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปี	
วารสารทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (20th	 Anniversary	 of	 the	
Nursing	&	Health	Science	Journal)	ของ	Yamacuchi	University	ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่	12-14	ตุลาคม	2561

	 รองศาสตราจารย์ปราณีต	 สวัสดิรักษา	 อาจารย์อาวุโส	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	มอบที่ดิน	จำานวน	1	แปลง	เนื้อที่	97	ตารางวา	พร้อม
สิ่งปลูกสร้าง	(บ้านชั้นเดียว)	จำานวน	2	หลัง	เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาคณะฯ	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบอย่างเป็นทางการ	เมื่อ
วันศุกร์ที่	14	กันยายน	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร	 มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเยี่ยมคารวะ	 คุณศุภชัย	 
เอี่ยมสุวรรณ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 ในโอกาสที่เข้าดำารง
ตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 พร้อมทั้งได้พูดคุยปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ	 การ
ดูแลผู้สูงอายุ	 และ	 หลักสูตรทางการพยาบาลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์	
Health	 &	Wellness	Hub	 ของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต	ณ	ศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันจันทร์ที่	1	ตุลาคม	2561
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	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	ได้รับเชิญจาก	The	
Asian	American/Pacific	Islander	Nurses	Association	(AAPINA)	เป็น
วิทยากรในการประชุม	2018	Annual	Conference	AAPINA	เรื่อง	Current 
trends	in	health	disparity	research	in	Asian	countries	วันที่	22-23 
กันยายน	2561	ได้นำาเสนอในหัวข้อ	Leadership	Needs	in	Thailand	และ	
Development	of	Leadership	โดยมี	อ.ดร.เบญจมาศ	สุขสถิตย์	กลุ่มวิชาการ
พยาบาลอายุรศาสตร์	 ร่วมประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานวิจัยทาง
วาจาด้วย		นอกจากนี้คณบดีเข้าประชุมและร่วมจัดทำา	Policy	Statements 
and	Recommendations	 for	 Furture	Asian	Woment’s	 Leadership 
Development	 in	 Nursing	 	 วันที่	 24-25	 กันยายน	 2561	 ณ	 Duke	 
University	รัฐนอร์ทแคโรไลน่า	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภารกิจคณบดี

มอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับคณะฯเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

20th Anniversary of the Nursing & Health Science Journal 

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ได้รับเชิญจาก	 Peking	 University	 
School	 of	 Nursing	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ให้เป็น	 Keynote	 Speaker	 ในหัวข้อเรื่อง 
“Nursing	Education	and	Research:	Looking	Forward”	ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
2018	Peking	University	 International	Nursing	Conference	 เรื่อง	“Innovate	 Integrate 
Transcend”	 ในโอกาสฉลองครบรอบ	 120	 ปีของ	 Peking	 University	 ระหว่างวันที่	 19-21	
ตุลาคม	2561	ณ	โรงแรม	Taisan	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	นอกจากนี้ได้เข้าพบปะ
และเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารจากหลายประเทศ	 รวมทั้งมีโอกาสพบปะกับอาจารย์และ
นักศึกษาด้วย	มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่มีชื่อเสียงและได้รับการจัดอันดับใน
ระดับต้น	ๆ	ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

2018 Annual Conference AAPINA “Current trends 
in health disparity research in Asian countries”
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ฉลองครบรอบ 120 ปี มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉลองก้าวสู่ 6 ทศวรรษ การศึกษาพยาบาล มช. 
จัดประชุมวิชาการ“นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ” และ งานคืนสู่เหย้า
	 วิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย 
นวัตกรรม	 กลุ่มงานด้านสาธารณสุข	 สุขภาพ	 และเทคโนโลยีทางการแพทย์	 เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว	
เพราะในปัจจุบันแนวโน้มปัญหาด้านการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการด้านสุขภาพมีความซับซ้อนสูง	 ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแล
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น	รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความต้องการและความคาดหวังสูงต่อบริการสุขภาพที่พึงจะได้รับ	ทำาให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจำาเป็น
ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะสามารถเผชิญกับความท้าทายด้านการเข้าถึงข้อมูล	 การทำางานร่วมกับนวัตกรรม
หรือเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้	 แต่ในขณะเดียวกันการให้บริการด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปอย่างมากจากการปฏิวัติเทคโนโลยีการ
รักษาดูแลสุขภาพจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรมของการให้บริการเช่นเดียวกัน
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 หนึ่งในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้เริ่มต้นดำาเนินการจัดการศึกษาพยาบาล
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2502	 โดยในปี	พ.ศ.	2562	ถือว่าก้าวสู่ปีที่	 60	ของการจัดการศึกษาพยาบาล	ซึ่งการดำาเนินงานของคณะฯ	ในปัจจุบันภายใต้
วิสัยทัศน์ว่า		“คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นสถาบันชั้นนำาระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย”	พันธกิจหลักของคณะฯ	
ประกอบด้วย	 มุ่งจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา	 เน้นผลิตผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพ	 ให้บริการวิชาการแก่สังคม	 และ	 ทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรม	ศาสนาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		การดำาเนินการตามพันธกิจดังกล่าวต้องสอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติ	
ตลอดจนนโยบายประเทศที่ต้องการการพัฒนาวิทยาการ	ความคิดสร้างสรรค์	นวัตกรรม	วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
การดูแลสุขภาพ”
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เตรียมจัดการประชุมวิชาการครั้งใหญ่ในวาระก้าวสู่ปีที่	 60	 ของการศึกษาพยาบาล	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เรื่อง	“นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ”	ในวันศุกร์ที่	8	กุมภาพันธ์	2562	เวลา	08.00	–	16.00	น.	และ	วัน
เสาร์ที่	9	กุมภาพันธ์	2562	เวลา	09.00	-	12.00	น.	โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เป็นประธานพิธีเปิด	และ	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กล่าวรายงาน	เป้าหมายเพื่อให้อาจารย์	นักศึกษา	
ศิษย์เก่า	และ	ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต	พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	 นอกจากนี้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านการวิจัยทางสุขภาพเพื่อหา
แนวทางในการรับมือกับการดูแลสุขภาพในอนาคตอีกด้วย	
							และเนื่องในวาระพิเศษนี้ในวันศุกร์ที่	8	กุมภาพันธ์	2562	ตั้งแต่เวลา	18.00	น.เป็นต้นไป		คณะฯ	ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัด	งานราตรีคืนสู่เหย้า..บ้านสีแสด	เพื่อปะสังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่าทุกหลักสูตรของคณะฯ	เป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีที่
สำาคัญได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำางานจากศิษย์เก่าผู้ประสบความสำาเร็จในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างอบอุ่น	 โดยภายในงานจัดให้มีพิธีมอบ
โล่รางวัลเพชรดี	ศรีพยาบาล	มช.	เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและคุณงามความดีให้แก่ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	
นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลายชุด	ณ	ห้องบ้านล้านตอง	โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่	สนใจ
ซื้อบัตรได้ที่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรียาพรรณ	สุภามณี	โทรศัพท์	089-7556477	หรือ	Scan	QR	code
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ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน

	 ไม่มีงานเลี้ยงใด...ที่ไม่มีวันเลิกลา			ชีวิตการทำางานก็เช่นกัน...
สักวันที่ต้องเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการทำางาน	 นั่นคือ	 เวลาของ
การเกษียณอายุงาน		
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีแสดง
กตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน	 ประจำาปี	 2561	 “	 ด้วย
รักจากใจ	สายใยผูกพัน	“	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 วัตถุประสงค์เพื่อประกาศ
เกียรติคุณและแสดงกตเวทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน
ที่ได้ทำาคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์มาโดยตลอด	 รวมทั้งเพื่อ
ให้กำาลังใจแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงานในการดำาเนินชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุราชการ/อายุงานอย่างมีความสุข)	 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่	 14	
กันยายน	2561	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์
	 รายนามผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน	 ประจำาปี	 2561	 มี
จำานวน	 6	 ท่าน	 ประกอบด้วย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.กรรณิการ์	 
กันธะรักษา	(การพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)	รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชวพรพรรณ	 จันทรประสิทธิ์	 (การพยาบาลสาธารณสุข)	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.จันทรรัตน์	 เจริญสันติ	 (การพยาบาลสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทรียาพรรณ	 สุภามณี	 (การ
บริหารการพยาบาล)	คุณอรพิน		พรหมตัน	(งานบริการการศึกษา)	และ	
คุณสุรพล	โล่ห์เพ็ชร	(งานบริหารทั่วไป)	
	 ภายในงานมีการแสดงพิเศษหลายชุดจากนักศึกษา	คณาจารย์
และบุคลากรคณะฯ	 การมอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ/อายุงาน	 ช่วงท้ายผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน	 กล่าวแสดง
ความรู้สึกก่อนปิดงานอย่างเป็นทางการ



	 วันที่	21	ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ	ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 หรือ	 สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย	 พระองค์ท่านทรงสำาเร็จการศึกษา
วิชาการพยาบาล	 ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชน		เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และสืบสานพระ
ราชปณิธานของพระองค์	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 นำานักศึกษาของ
คณะฯ	 ทุกชั้นปี	 พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากคณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้แก่	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 และ	 คณะเภสัชศาสตร์	 	 จัดกิจกรรมบริการด้าน
สุขภาพ	เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ	ประจำาปี	2561	โดยมี	อาจารย์	ดร.จันทร์ฉาย	โยธาใหญ่	รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็น
ประธานในพิธีเปิด	และ	ได้รับเกียรติจาก	คุณอานนท์	สิงห์ตาแก้ว	นายกเทศมนตรีตำาบลท่าวังตาล	กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน	 ณ	 เทศบาลตำาบลท่าวังตาล	 อำาเภอสารภี	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 21	
ตุลาคม	2561
									 กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ ่งของกระบวนวิชาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ 
เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเองในการให้บริการสุขภาพ
แก่ประชาชนในท้องถิ่น	 ฝึกการทำางานในลักษณะของสหวิชาชีพ	 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและ
สังคม	กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	คณะพยาบาลศาสตร์	ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล	
การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน	 รวมทั้งการให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง	
คณะทันตแพทยศาสตร์	 บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น	 ตลอดจนสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี	
คณะเภสัชศาสตร์	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง	 และ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	 พร้อมทั้งบริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง	 ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	
พร้อมนี้ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำาปี 2561
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	 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	 (Systematic	 Review)	 โดยมี	
ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
เป็นประธาน	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์	 ทุ่งปันคำา	 ผู้อำานวย
การศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย	
ประธานหลกัสตูรฯ	กลา่วรายงาน	และ	ผูช้ว่ยศาสตราจารย์	ดร.กนกพร 
สุคำาวัง	ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	กล่าวต้อนรับ	การประชุม
จัดขึ้นระหว่างวันที่	3	–	7	กันยายน	2561

	 ศูนย์บริการพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.กนกพร	สุคำาวัง	ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	กล่าวรายงาน	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 สมพร	 กิ่วแก้ว	 รองประธานกรรมการมูลนิธิ
พัฒนางานผู้สูงอายุ	รองศาสตราจารย์	พญ.รัตนา	พันธ์พานิช	รักษา
การผู้ช่วยผู้อำานวยการสถาบันผู้อายุแมคเคน	 และ	 อาจารย์ยุพสินี	
ใจคำา	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์	
(เชียงใหม่)	กล่าวแสดงความยินดี	เมื่อวันศุกร์ที่	28	กันยายน	2561

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กนกพร	สุคำาวัง	ผู้อำานวยการศูนย์บริการ
พยาบาล	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ฐิติณัฏฐ์	 อัคคะเดชอนันต ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	 และ
บุคลากรศูนย์บริการพยาบาล	 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	ณ	สำานักการ
ศึกษาต่อเนื่อง	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
เมื่อวันศุกร์ที่	19	ตุลาคม	2561

	 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์บริการพยาบาล	 ประจำาปี	
2561	เรื่อง	ศูนย์บริการพยาบาล	:	งานก้าวหน้า	พัฒนาอย่างมั่นคง	โดย
มี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เดชา	 ทำาดี	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และช่วยฝ่ายวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 วัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง	 มีความสุขในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้ง
สามารถพัฒนางานให้มีความเหมาะสมทันสมัย	นอกจากนี้ได้ร่วมประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการทำางานในปีงบประมาณ	 2561	 ตลอดจนวางแผน
ดำาเนินงานในปีงบประมาณ	 2562	 	 ณ	 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง	 จังหวัด
เชียงใหม่	การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่	20	-	21	กันยายน	2561

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานก้าวหน้า พัฒนาอย่างมั่นคง 
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	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	
ประกอบด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล	ทองนพเนื้อ	และ	อาจารย์วรวุฒิ	แจ้งศุภนิมิตร	ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การติดตามความก้าวหน้าหน่วย
งาน	EdPEx	200	เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ	300	คะแนน	โดยมีผู้บริหารของคณะฯ	ร่วมประชุม	เมื่อวันศุกร์ที่	7	กันยายน	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานกล่าว
ต้อนรับ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประโยชน์	 อุนจะนำา	 ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในโอกาสที่เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	 (ภาคปกติ)	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 ณ	 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 “หริภุญไชย”	 จังหวัดลำาพูน	 เมื่อวันจันทร์ที่	 8	
ตุลาคม	2561

ข่าวกิจกรรม
บ้าน สีแสด

	 คณะผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากร	คณะพยาบาลศาสตร์	ร่วม
พิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 (รัชกาล
ที่	9)	โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เป็นประธาน	ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันเสาร์ที่	
13	ตุลาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีแก่	รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เสนารัตน์	อดีตคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 ในโอกาสได้รับรางวัลศรีสังวาลย์	 สาขาการ
พยาบาลในชุมชน	ประจำาปี	2561	และ	ศาสตราจารย์	ดร.สุสัณหา	ยิ้มแย้ม 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล	 ได้รับรางวัลนักเรียนทุน
รัฐบาลไทยดีเด่น	ประจำาปี	2561	เมื่อวันอังคารที่	16	ตุลาคม	2561

ดูงานโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ CMU : Smart City 
– Clean Energy พิธีเปิดสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(จำากัด) สาขาสวนดอก	 คุณจักรภพ	 ธาตุสุวรรณ	 หัวหน้างานบริหารทั่วไป	 พร้อมด้วย 
บุคลากร	 มอบของที ่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่	 รองศาสตราจารย ์
ดร.อิทธิชัย	 ปรีชาวุฒิพงศ์	 รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน 
นครพิงค์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในโอกาสที ่เข้าศึกษาดูงานโครงการ 
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	 CMU	 :	 Smart	 City	 –	 Clean	 Energy	 พร้อมทั้ง 
เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรรองรับการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ณ	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน 
นครพิงค์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	5	ตุลาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วยผู้
บริหารและบุคลากร	 มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิด
สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (จำากัด)	 สาขาสวน
ดอก	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.บุญเสริม	 ชีวะอิสระกุล	 ประธาน
กรรมการดำาเนินการและคณะ	 ให้การต้อนรับ	 ณ	 ห้องโถงชั้น	 1	 ศูนย์
อาคารหอพักพยาบาล	9	เมื่อวันจันทร์ที่	8	ตุลาคม	2561

ปรึกษาหารือการเปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ณ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย”

ร่วมแสดงความยินดีแก่อดีตคณบดีและหัวหน้าศูนย์ความเป็น
เลิศทางการพยาบาลพิธีบำาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 

ติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx 200 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน

12



ข่าวกิจกรรม
บ้าน สีแสด

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วยนักศึกษาของคณะฯ	
ได้รับเชิญออกอากาศรายการ	WeTV.	 news	 เพื่อสัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
แข่งขัน	Nurse	CMU	Run	2018:	Run	&	Fun	Together	ณ	บริษัท	เวิลด์	เอนเตอร์เทน
เมนท์	เทเลวิชั่น	จำากัด	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันพุธที่	17	ตุลาคม	2561

	 อาจารย์	 ดร.จันทร์ฉาย	 โยธาใหญ่	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	รับมอบเงิน	จำานวน	30,000	บาท	
(สามหมื่นบาทถ้วน)	จาก	สมาชิกชมรมอาวุโสสัมพันธ์ของคณะฯ	เพื่อใช้
เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 เมื่อวัน
ศุกร์ที่	19	ตุลาคม	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากร	 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	ประจำาปีการศึกษา	2560	โดยมี	
คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ	4	ท่าน	ได้แก่	ศาสตราจารย์	นายแพทย์สงวน
สิน	รัตนเลิศ	(ประธานกรรมการ)	รองศาสตราจารย์จันทนี		อิทธิพานิช
พงศ์	คุณทิวา	สุวรรณภูชัย	และ	รองศาสตราจารย์อุษณีย์	คำาประกอบ	
เมื่อวันจันทร์ที่	29	ตุลาคม	2561

	 ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ	 จัด
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ	
(Spa	Manager)	รุ่นที่	 17	และ	รุ่นที่	 18	 โดยมี	ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน	และ	ศาสตราจารย์	
ดร.อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น	 ประธานหลักสูตรฯ	 กล่าวรายงาน	การ
อบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่	29	ตุลาคม	–	14	พฤศจิกายน	2561	

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2561	
ณ	วัดฝายหิน	ตำาบลสุเทพ	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันเสาร์ที่	27	
ตุลาคม	2561

พิธีเปิดสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(จำากัด) สาขาสวนดอก

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Nurse CMU Run 2018 ทางสถานีโทรทัศน์วีทีวี 

ชมรมอาวุโสสัมพันธ์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล   

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx 
ประจำาปีการศึกษา 2560 

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 
รุ่นที่ 17 และ รุ่นที่ 18 

พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2561
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ลานกิจกรรม
นักศึกษาพยาบาล กับ

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	
เรื่อง	 การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัย	 แผ่นดิน
ไหวและภัยพิบัติต่าง	ๆ	ประจำาปี	2561	สำาหรับคณะกรรมการอาจารย์
ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา	 บุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	
นักศึกษาหอพักพยาบาล	 1	 บุคลากรและนักศึกษาหอพักในกำากับ
คณะฯ	 และ	 บุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก	 โดย	
ทีมวิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่	เมื่อวันเสาร์ที่	1	กันยายน	2561

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย
ผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากร	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม
รับน้องขึ้นดอย	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอย
ครูบา	 นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า	 ฮับขวัญน้องเข้า	 อ้อมอก	 มช.”	 เพื่อนำา
นักศึกษาใหม่จากทุกคณะขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล	 ในส่วนของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ได้นำานักศึกษาใหม่รหัส	 61	 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
ร่วมกิจกรรม	 โดยมีนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่าคณะฯ	 มาร่วมให้กำาลัง
ใจอย่างอบอุ่น	เมื่อวันเสาร์ที่	8	กันยายน	2561

	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
และงานรับขวัญขันโตกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	 ประจำาปีการ
ศึกษา	 2561	 “ฮับขวัญน้องหล้า	 สู่เฮือนสีแสด	 ฮั้วสีม่วง”	 ภายในพิธี
ได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	 เป็น
ประธาน	โดยมี	คุณเฉลิมเวทย์	อูปธรรม	ทำาหน้าที่เป็นผู้เรียกขวัญ	ใน
ช่วงท้ายของงานจัดการประกวด	Nursing	CMU	Ambassador	2018	
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	 เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดดาว-เดือน	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	
เมื่อวันเสาร์ที่	15	กันยายน	2561

	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีทำาบุญ
หอพักและพัฒนาหอพักนักศึกษาพยาบาล	 ประจำาปี	 2561	 โดยมี	
ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม	 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ใน
หอพักของคณะฯ	 รวมทั้งได้ช่วยกันทำาความสะอาดและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณรอบหอพักนักศึกษาให้ร่มรื่น	 สวยงามและสะอาด
ถูกสุขลักษณะ	เมื่อวันเสาร์ที่	1	กันยายน	2561

การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัย ประจำาปี 2561

เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า 
ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.

ฮับขวัญน้องหล้า สู่เฮือนสีแสด ฮั้วสีม่วง

พิธีทำาบุญหอพักและพัฒนาหอพักนักศึกษาพยาบาล 
ประจำาปี 2561 
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำาหลักสูตร
การเรียนการสอน	 รวมทั้งปฐมนิเทศกำาหนดการศึกษาดูงานแก	่
Associate	 Professor	 Sayaka	 Kotera	 และนักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาตรี	จาก	Kobe	University	ประเทศญี่ปุ่น	ในโอกาส
ที่เดินทางมาเยี่ยมชมตลอดจนศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน	
ระหว่างวันที่	18	-	28	กันยายน	2561

	 ศาสตราจารย์	ดร.	วิภาดา	คุณาวิกติกุล		คณบดี	ให้การต้อนรับ	Prof.	Karin	Hannes,	
Social	Research	Methodology	Group	จาก	Faculty	of	Social	Sciences,	KU	Leuven	
ประเทศเบลเยี่ยม	ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ	พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ	เรื่อง	“Quality	Assessment	of	Qualitative	Research	Papers:	A	Skillful	Reading	
of	our	Own	Mind	and	the	Mind	of	others”	แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะฯ	เมื่อวันจันทร์ที่	1	ตุลาคม	2561	

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน
มอบวุฒิบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี	 จาก	
Ishikawa	 Prefecture	 University	 ประเทศญ่ีปุ่น	 	 ในโอกาสท่ีเดินทาง
มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 7	
กันยายน	2561

ข่าววิเทศสัมพันธ์

มอบวุฒิบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี 
จาก Ishikawa Prefecture University ประเทศญี่ปุ ่น

อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จาก Kobe 
University ประเทศญี่ปุ ่น เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการ
สอน

เยี ่ยมชมคณะฯและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ฮับขวัญน้องหล้า สู่เฮือนสีแสด ฮั้วสีม่วง
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	 คุณกมลชนก	 กาวิล	 เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วย
บุคลากรงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา	 ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนใช้ถุง
ผ้าแทนถุงพลาสติกแก่คณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษาและผู้มาใช้บริการในโรงอาหารของคณะฯ	 ใน
โครงการสิ่งแวดล้อมสดใส	ด้วยนโยบาย	3	พ.		“พกภาชนะ	มลภาวะหาย	ZAP:	Zero	All	Plastic” 
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 มีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เขียว	 สะอาด	 อย่าง
ยั่งยืน	เพื่อลดปริมาณขยะ	และการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เมื่อวันศุกร์ที่	5	ตุลาคม	
2561
	 กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำานักงานคณะพยาบาลศาสตร์คุณธรรม	 “สิ่ง
แวดล้อมสดใส	นโยบาย	3	พ.	“	พกภาชนะ	มลภาวะหาย	ZAP	(Zero	All	Plastic)		เพื่อให้อาจารย์	
บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ	ได้ตระหนักถึงโทษที่เกิดจากถุงพลาสติก	ตลอดจนได้รับความรู้เกิด
ความเข้าใจและปลูกจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งการสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก	
นโยบาย 3 พ. ประกอบด้วย
1.	พกถุง	(ผ้า)	ใช้กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก	พกถุงผ้านำาใส่ของที่ซื้อมาแทนการใช้ถุงพลาสติก	
2.	พกขวดนำา้	หรือ	แก้วนำา้	ส่วนตัว	เพื่อลดการซื้อนำา้บรรจุขวดพลาสติก	หรือ	เครื่องดื่มที่ต้องใส่ใน
แก้วกระดาษและพลาสติก	
3.	พกกล่องใส่อาหาร	ที่สั่งกลับบ้าน	หรือไปทานที่ทำางาน/หอพัก	เพราะปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่า
การให้ร้านใส่อาหารร้อน	ๆ	ในกล่องพลาสติกหรือกล่องโฟม

พกภาชนะ มลภาวะหายZAP
Zero All Plastic

	 เนื่องจากในช่วง	10	ปีที่ผ่านมาขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ	12%	ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือประมาณ	2	ล้านตัน	มีการนำา
ขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณปีละ	0.5	ล้านตัน	ส่วนที่เหลือ	1.5	ล้านตัน	ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะพลาสติกที่ปนเปื้อน	เช่น	ถุงร้อน	
ถุงเย็นบรรจุอาหาร	ถุงหิ้ว	เป็นต้น	ขยะพลาสติกมีอายุยาวนานแต่มีอายุการใช้งานสั้น	โดยเมื่อถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอย	ขยะพลาสติกจะทนต่อแรงอัด
ได้สูงและใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปี	 ทำาให้สิ้นเปลืองงบประมาณและพื้นที่ในการฝังกลบ	 รวมทั้งเป็นปัญหาการอุดตันตามท่อระบายนำา้	 ทำาให้เกิด
ปัญหานำา้ท่วมเมื่อฝนตกหนัก	ปัญหาขยะลอยในแม่นำา้	ลำาคลอง	บางส่วนลงสู่ท้องทะเลส่งผลกระทบต่อแหล่งปะการังและสัตว์ทะเล	
 ถึงเวลาแล้วที่ต้องช่วยกันดูแลโลกของเราให้น่าอยู่เหมือนเดิม.....ร่วมใช้ถุงผ้าปฏิเสธถุงพลาสติกกันเถอะ !!

นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


