


	 ข่าวสารเดือนสิงหาคม	 กันยายน	และตุลาคม	 2562	 	 เริ่มต้นจากเดือนสิงหาคม
คณะฯ	 ได้จัดโครงการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ภาคการศึกษาที่	 1	 ประจำาปีการ
ศึกษา	 2562	 แก่	 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 ระดับปริญญาโท	 และระดับปริญญา
เอก	ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	ตลอดจนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	รวมนักศึกษา
ของคณะฯ	ทั้งหมดจำานวน	1,287	คน	เป็นนักศึกษาไทย	1,063	คน	นักศึกษาต่างชาติ	224	
คน	 ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ด้วยความยินดียิ่ง 
ในวันที่	 15	 สิงหาคม	 ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์	 โดยในปีนี้
ครบรอบ	47	ปีแห่งการก่อตั้งและก้าวสู่ปีที่	60	ของการศึกษาพยาบาล	คณะฯ	จัดพิธีทำาบุญ
ทางศาสนาและทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนพัฒนาคณะฯ	 รวมทั้งมอบโล่รางวัลแก่อาจารย์และ
บุคลากรดีเด่น	ประจำาปี	2562	อีกทั้งได้มีการมอบโล่ที่ระลึกแก่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานครบ	30	ปี	ด้วย		ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	ทุกท่าน	มา	ณ 
โอกาสนี้	 นอกจากนี้สโมสรนักศึกษาได้จัดงานพิธีไหว้ครู	 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและ
ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	 และ	 คณะฯ	 จัดพิธี
มอบหมวกและเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 จำานวน	
160	 คน	 (ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)	 ในเดือนนี้คณบดีได้รับเชิญให้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการนานาชาติ	2018	AAPINA	&	TWINA	Joint	Internatioanl	Conference	ณ	
Taichung	City	ไต้หวัน
	 เดือนกันยายน	คณะฯ	ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน 
มีจำานวน	 8	 ท่าน	 ได้แก่	 รศ.ดร.ลินจง	 โปธิบาล	 ผศ.ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 ผศ.ผกาพันธุ์	 
วุฒิลักษณ์	รศ.ดร.ภารดี	นานาศิลป์	ผศ.ดร.ทศพร	คำาผลศิริ	อ.สิริลักษณ์	วรรธนะพงษ์	คุณ
กมลณัฏฐ์	รัตนวรางค์	และ	คุณชนกนันท์	ปันสม	คณะฯ	ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น	ทุ่มเท	
เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคณะฯ	 มาโดยตลอด	 ขอให้ท่านผู้เกษียณ
อายุราชการ/อายุงานทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุขและมีสุขภาพที่ดีตลอดไป	 คณะฯ	 ขอร่วม
แสดงความยินดีกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	สุคนธสรรพ์	ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์
เก่าดีเด่น	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เนื่องในวันมหิดล	ประจำาปี	2562	คณะฯ	ได้รับรางวัล
เลิศรัฐ	 ประเภทพัฒนาการบริการ	 สาขาบริการภาครัฐ	 ประจำาปี	 2562	 จากผลงาน	 ระบบ
การดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำาเภอในเขตสุขภาพที่	1	ของ
รองศาสตราจารย์	 ดร.เดชา	 ทำาดี	 อีกทั้งยังได้รับรางวัลพยาบาลผู้บำาเพ็ญความดี	 โครงการ
ธนาคารความดี	 วาระครบรอบ	 34	 ปี	 สภาการพยาบาล	 ในเดือนนี้	 คณบดีรับการแสดง
ความยินดีจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ในโอกาสได้รับรางวัลศรีสังวาลย์	
พยาบาลดีเด่น	 สาขาผู้นำาการพยาบาลระดับนโยบาย	 ประจำาปี	 2562	 	 หลังจากนั้นคณบดี
ได้รับเชิญให้เป็น	 Keynote	 Speaker	 ในการประชุม	 เรื่อง	 Empowering	 Allied	 Health	
Edcuation	 Through	 Collaboration	 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขสหพันธรัฐมาเลเซีย	 ณ	
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย	
	 วันที่	 21	ตุลาคม	ของทุกปี	ตรงกับวันพยาบาลแห่งชาติ	 เป็นวันสำาคัญต่อวงการ
วิชาชีพการพยาบาล	 คณะฯ	 ขอน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี	 	 คณะฯ	 ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เสนารัตน์	 อดีต
คณบดี	 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์	 สาขาการพยาบาลในชุมชน	 ประจำา
ปี	2561	จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี		และเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ	ประจำาปี	2562	ทางสโมสรนักศึกษาของคณะฯ	จัด
กิจกรรมบริการด้านสุขภาพร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ณ	 โรงเรียนบ้านออนหลวย	
อ.แม่ออน	จ.เชียงใหม่		
	 ในเดือนนี้คณะฯ	และ	มูลนิธิพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับเกียรติ
จาก	 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 และ	 สภาการพยาบาล	 ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม	
NURSE	CMU	RUN	2019:	RUN	FOR	HEALTH	(พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ)	เนื่องใน
สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ	ประจำาปี	2562	โดยมีนักวิ่งทุกเพศ	ทุกวัยทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	2,500	คน	ณ	สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	นอกจากนั้นคณบดี
ได้ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ	2019	West	China	Internation	Nursing	Conference	เรื่อง	 
Inheritance	&	Innovation:	Interdisciplinary	Cooperation;	Leadership	&	Development 
จัดโดย	 Western	 China	 University,	 Sichuan	 University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
รวมทั้งได้รับเชิญจาก	 School	 of	 Nursing,	 Mongolian	 National	 University	 Medical	 
Sciences	(MNUMS)		ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง	“Global	Health	and	Nursing	Policy” 
ณ	 ประเทศมองโกเลีย	 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ	 5th	 International	 Nursing	 
Conference	and	Nursing	History	and	Development
	 ในนามของคณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์	 ขอ
ขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์	 รวมทั้งติดตามข่าวสารของคณะฯ	
เสมอมา	หากมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะฯ	ขอได้โปรดแจ้งให้คณะฯ	ทราบด้วย	จักเป็น
พระคุณยิ่ง                                     

	 	 	(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
																		คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีทำาบุญเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาครบรอบ	47	ปี	และ	วาระก้าวสู่ปีที่	60	การศึกษาพยาบาล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 อุษณีย์	 คำาประกอบ	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็น
ประธาน	ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	จังหวัดเชียงใหม่	จำานวน	
9	รูป		มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	นอกจากนี้ภายในพิธีดังกล่าวคณะฯ	ร่วมกับมูลนิธิ
พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี	ประจำาปี	2562	เพื่อจัดหา
รายได้สมทบกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์	 ตลอดจนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ในโอกาสนี้	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ	
ครบ	30	ปี	 ได้แก่	คุณจักรภพ	ธาตุสุวรรณ	และ	คุณสุพล	มูลวิไชย	พร้อมกันนี้ได้มอบโล่
รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น	 ประจำาปี	 2562	 ประกอบด้วย	 อาจารย์ดีเด่น	 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.นัทธมน	วุทธานนท์	ด้านการวิจัยทางการ
พยาบาล	 ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เนตรทอง	 นามพรม	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	
ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 บุคลากรดีเด่น	 สายปฏิบัติการ	 ได้แก่	 
คุณมนัสชนก	 ศรีธีระจิตต์	 สายบริการ	 ได้แก่	 คุณชนกนันท์	 ปันสม	 และ	 ด้านคุณธรรม	
จริยธรรม	ได้แก่	คุณวราพร	เดชพงษ์	กุณาน้อย	รางวัลมอบเป็นขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติ
งานและประกาศเชิดชูคุณงามความดีให้เป็นเกียรติประวัติสืบไป	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 5	
อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันพุธที่	14	สิงหาคม	2562

ครบรอบ 47 ปี คณะพยาบาลศาสตร์
และ ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



วันพยาบาลแห่งชาติ 
ประจำาปี 2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	
และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมพิธีถวายบังคมและเทิด 
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย)	 เนื่องใน	 
“วันพยาบาลแห่งชาติ”	ประจำาปี	2562	โดยมี	ศาสตราจารย์	นพ.บรรณกิจ	โลจนาภิวัฒน์	คณบดี
คณะแพทยศาสตร์	เป็นประธาน	จัดโดยฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ณ	
ห้องโถงชั้นล่าง	 อาคารเฉลิมพระบารมี	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 เมื่อวันจันทร์ที่	 21	
ตุลาคม	2562

	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	ร่วมกับ	สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์	
และ	สโมสรนกัศกึษาคณะสตัวแพทยศาสตร	์								มหาวิทยาลยัเชยีงใหม	่จดักิจกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ 
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ	ประจำาปี	2562	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทร์ฉาย	โยธาใหญ่ 
ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 และ	 ได้รับเกียรติจาก	
นายนิวาต	สุภามูล	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลออนเหนือ	กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน	ณ	
โรงเรียนบ้านออนหลวย	ตำาบลออนเหนือ	 อำาเภอแม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 20	
ตุลาคม	2562

	 นางสาวกนกวรรณ	 จันทรัตน์	 นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 กล่าวว่า 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ ่งของกระบวนวิชาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ	 
เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเองในการให ้
บริการสุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น	 ฝึกการทำางานในลักษณะของสหวิชาชีพ	 สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม	 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ออก
บูธให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน	 การให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง	 การอออกกำาลังกายเพื่อลดโรค	 รวมทั้งสาธิตขั้น
ตอนการล้างมือที่ถูกต้อง		คณะทันตแพทยศาสตร์	บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น	
ตลอดจนสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี	 และ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คน	อีกทั้งบริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด	ๆ		พร้อมนี้ภายในงาน
ยังได้จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	(สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย)

	 นายธนวิชญ์	 อุ่นนันกาศ	 รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 เปิดเผยถึง
ความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวว่า	 โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน
ที่ได้ทำาประโยชน์ให้แก่สังคมภายนอกโดยตรง	 ทั้งในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์	 คณะทันต
แพทยศาสตร์	 และ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ร่วมแรงร่วมใจกันมาจัดบริการทางสุขภาพให้กับ
ประชาชนบ้านออนหลวยได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง	 รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้าใจด้านของการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง	ๆ 	เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข	 	สุดท้ายพวกเราจะยึดปฏิบัติตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก	 ที่ว่า	 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วน
ตนเป็นที่สอง	ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	ลาภ	ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่าน
เอง	 ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”	 ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชนนี	ที่ว่า		“การพยาบาลก้าวไกล	เพราะนำา้ใจเหล่าพยาบาล	เสียสละ 
									และบริการ	ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”
4



ศิษย์เก่าดีเด่น เนื ่องในวันมหิดล 
ประจำาปี 2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และ	นักศึกษา	ร่วมพิธีถวายบังคมพระ
ราชานุสาวรีย์	สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	เนื่องในวันมหิดล	ประจำาปี	2562	ณ	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ	โรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	เมื่อวันอังคารที่	24	กันยายน	2562

พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

มหิดลรำ�ลึก 
ประจำ�ปี 2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
เป็นประธานมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (คณะ
พยาบาลศาสตร์)	 เนื่องในวันมหิดล	 ประจำาปี	 2562	 แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	
ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	
ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารเรียนรวม	คณะแพทยศาสตร์	หลังจากนั้นคณะฯ	จัด
พิธีแสดงความยินดีแก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 ในโอกาส
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (คณะพยาบาลศาสตร์)	
เนื่องในวันมหิดล	ประจำาปี	2562		โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล 
คณบดี	 เป็นประธาน	 ภายในพิธีได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส	 ผู้แทนสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 สาขาภาคเหนือ	 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	 ศูนย ์
ศรีพัฒน์	 นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและ
รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	
และบุคลากรของคณะฯ	เข้าร่วมแสดงความยินดี	ณ	ห้องประชุมสมจิตต์	ภาติกร	
อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันอังคารที่	24	กันยายน	2562
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	 สโมสรนักศึกษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีไหว้ครู	 ประจำาปี
การศึกษา	2562	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	
คุณาวิกติกุล	คณบดี	 เป็นประธาน	พิธีดังกล่าวจัด
ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรทุกชั้นปี
ของคณะฯ	ได้แสดงความเคารพและความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้	 สามารถนำาไปประกอบวิชาชีพ	 สร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตน	 ครอบครัวและสังคม
ประเทศชาติได้ในอนาคต	 ภายในพิธีดังกล่าวได้
มอบรางวัลเรียนดีและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มี
ผลการเรียนดี	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	15	สิงหาคม	2562

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีมอบ
หมวกและเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	 ประจำาปีการศึกษา	
2562	 จำานวน	 160	 คน	 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)	 โดยมี	
ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน	เมื่อวันเสาร์
ที่	 10	 สิงหาคม	 2562	 พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีจัดขึ้นเป็นประจำาทุก
ปีให้แก่นักศึกษาพยาบาลปีที่	 3	 ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ในวิชาขั้นพื้นฐาน	
และกำาลังจะฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพบนหอ
ผู้ป่วย	 เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาทราบว่าตนเอง	 มีคุณสมบัติขั้นต้น
ครบถ้วน	 พร้อมที่จะฝึกปฎิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้	 นอกจากนี้
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน

พิธีไหว้ครู 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2562 

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษ�
พย�บ�ลปีที่ 3 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2562
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำาวัง ผู้อำานวยการ
พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บริการพยาบาล ศึกษาดูงานสถาบันนวัตกรรม

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมี อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำาไพ ผู้อำานวยการ
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และคณะ 

ให้การต้อนรับ  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2562 7

โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน
”เกษียณสร้างสุข” รุ่นที่ 4 ประจำาปี 2562 

ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค 
และ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

และกำาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 
ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562-13 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมวิชาการ 
เรื่อง Update Pediatric Patient Safety 

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “CMU Transformation 
ความเข้าใจ ปัจจัยเหตุ แนวทางที่เกี่ยวข้องและการทำางานของ

บุคลากรในกำากับของส่วนงาน” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

ข่าวศูนย์บริการพยาบาล
Nursing Service CenterNSC News

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 

ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2562



การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพ
จากอัคคีภัย แผ่นดินไหว และภัยพิบัติต่าง ๆ  
ประจำาปี 2562   

	 คณะพยาบาลศาสตร์	จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การระงับอัคคีภัย 
และการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัย	แผ่นดินไหว	และภัยพิบัติ	ประจำาปี	2562	แก่นักศึกษา
พยาบาลทุกชั้นปี	 โดยมี	 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เทศบาลนครเชียงใหม่	
เป็นวิทยากร	เมื่อวันเสาร์ที่	24	สิงหาคม	2562

ปฐมนิเทศนักษาใหม่ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2562

	 คณะพยาบาลศาสตร ์	จ ัดโครงการปฐมนิเทศนักษาใหม ่	สถาบ ันสมทบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	
คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 ผู ้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	 นักศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 พะเยา	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 นครลำาปาง	
และ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	เมื ่อวันเสาร์ที ่	31	สิงหาคม	2562

ฮับขวัญน้องหล้า สู่เฮือนสีแสด ฮั้วสีม่วง”  

	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีบายศรีสู ่ขวัญและงานรับขวัญขันโตก
แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	ประจำาปีการศึกษา	2562	“ฮับขวัญน้องหล้า	สู่เฮือนสีแสด	ฮั้วสีม่วง”	
โดยมี	อาจารย์	ดร.สุภารัตน์	วังศรีคูณ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	เป็นประธาน	และ	คุณ
เฉลิมเวทย์	อูปธรรม	ทำาหน้าที่เป็นหมอทำาขวัญ	เมื่อวันเสาร์ที่	21	กันยายน	2562	ช่วงท้ายของงานได้
จัดการประกวด	Nursing	CMU	Ambassador	2019	คัดเลือกตำาแหน่งทูตวัฒนธรรมของคณะฯ	ซึ่งมี
ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1	จากหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ	เข้าร่วมกิจกรรม	

Nurse CMU Open House 2019 

	 อาจารย์	ดร.สุภารัตน์	วังศรีคูณ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	
ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาแนะแนวการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี	 ประจำา
ปี	 2563	 ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คณะฯ	 ได้ร่วมออกบูธจัดแสดง
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท 
ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ 

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วยผู้บริหาร	
คณาจารย์และบุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรับน้อง
ขึ้นดอย	ประจำาปีการศึกษา	2562	“55	ปี๋	มช.	ลูกจ๊างขึ้นดอย	โตยฮอยเบื้อง
พระยุคลบาท	 ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”	 ในส่วนของสโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ได้นำานักศึกษาใหม่รหัส	 62	 ทั้งหลักสูตรปกติและ
หลักสูตรนานาชาติ	เข้าร่วมกิจกรรม	เมื่อวันเสาร์ที่	14	กันยายน	2562

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ประจำาปีการศึกษา 2562  

	 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 	 คณะพยาบาล
ศาสตร์		จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล	ประจำาปีการศึกษา	
2562	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 
		 ภายในพิธีได้รับเกียรติจากเจ้าของทุนการศึกษาเป็นผู้มอบ	 เมื่อ 
	 วันจันทร์ที่	21	ตุลาคม	25628

ลานกิจกรรมกับ
นักศึกษาพยาบาล

(ปกติและนานาชาติ)	นอกจากนี้คณะฯ	จัดกิจกรรม	Nurse	CMU	Open	House	2019	เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะฯ	โดยแบ่งออก
เป็นฐานความรู้ทางการพยาบาลที่น่าสนใจ	ซึ่งมีนักศึกษาพยาบาลเป็นวิทยากรให้ความรู้	เมื่อวันศุกร์ที่	30	สิงหาคม	2562



Nurse CMU Run 2019: Run for Health 
พย�บ�ลชวนวิ่งเพื่อสุขภ�พ ประจำ�ปี 2562

	 21	 ตุลาคมของทุกปี	 ตรงกับวันพยาบาลแห่งชาติ	 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำาเร็จการศึกษา
ทางด้านวิชาการพยาบาล	 และทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน	 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล	 ดังนั้น 
เพื ่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศในทุกภูมิภาค	 พร้อมใจกันจัด
กิจกรรมออกกำาลังกายด้วยการวิ่ง	 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย	 อีก
ทั ้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแลสุขภาพตนเองด้วย
การปฏิบัติตนให้ถูกต้อง	หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่นำามาซึ่งการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ	และ	เสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำาลังกายเป็นประจำา	
	 ในภาคเหนือ	สำาหรับจังหวัดเชียงใหม่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
และ	 มูลนิธิพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับเกียรติจาก	 สมาคมพยาบาลแห่ง 
ประเทศไทยฯ	และ	สภาการพยาบาล	ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม	NURSE	CMU	RUN	2019:	
RUN	 FOR	HEALTH	 (พยาบาล	 มช.	 ชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ)	 เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่ง
ชาติ	ประจำาปี	2562	พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	คุณคมสัน	สุวรรณอัมพา	รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่	 เป็นประธาน	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัด
งาน	ณ	สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันอาทิตย์ที่	27	ตุลาคม	2562
	 การแข่งขันแบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ	1.Fun	Run	(3	กิโลเมตร)	2.Mini	Marathon	
(10.5	กิโลเมตร)	และ		3.Charity	Run	นักวิ่งผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญที่ระลึกลงพระ
นามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช
กุมารี	 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 ณ	 บริเวณแท่นพิธีรับเหรียญอันทรงเกียรติอีกด้วย	 รายได้
ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมนำาสร้างกุศลสมทบกองทุนสวัสดิการสำาหรับพยาบาลทั่วประเทศ	
อีกทั้งร่วมสมทบทุนในการพัฒนากิจการด้านต่าง	 ๆ	 ของคณะพยาบาลศาสตร์	 ตลอดจนเป็น
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 	 นอกจากนี้ภายในงานได้จัดพิธี
มอบถ้วยรางวัลของการแข่งขัน	 ได้แก่	 ถ้วยเกียรติยศ	 OVERALL	 ประเภทชายและประเภท
หญิง	ถ้วยรางวัลสำาหรับผู้ชนะอันดับที่	1-5	ในแต่ละรุ่นอายุ	 	 ได้แก่	อายุตำา่กว่า	19	ปี	อายุ	
20-29	ปี	อายุ	30-39	ปี	อายุ	40-49	ปี	อายุ	50-59	ปี	อายุ	60-69	ปี		และ	รุ่นอายุ	70	ปีขึ้น
ไป
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ภารกิจคณบดี

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	ร่วมเป็นเกียรติ
และสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	ในการ
พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด	 ระหว่างสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 กรมอนามัย	 กระทรวง
สาธารณสุข	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 	 สมาคมดับบ้านดับเมือง	 และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 โดยมี	 ดร.สุปรีดา	 อดุลยานนท์	 ผู้จัดการกองทุน	 สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เป็นประธานในพิธี	
พร้อมด้วย	 แพทย์หญิงอัมพร	 เบญจพลพิทักษ์	 รองอธิบดีกรมอนามัย	
กระทรวงสาธารณสุข	รองศาสตราจารย์	ดร.จุฑามาศ	โชติบาง	อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในฐานะผู้จัดการโครงการ
สร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย	และ	คุณ
จรัญ	 ดวงสะเก็ด	 นายกเทศมนตรีตำาบลวังผาง	 จังหวัดลำาพูน	 ผู้บริหาร
ท้องถิ่น	ร่วมลงนามในครั้งนี้	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้น	กรุงเทพฯ	เมื่อวัน
อังคารที่	27	สิงหาคม	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อม
ด้วย	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการพิเศษ	 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาต	ิ
2018	AAPINA	&	TWINA	Joint	International	Conference	ใน
หัวข้อเรื่อง	Changes	 in	Nursing	Research,	Education,	and	 
Practice:	 From	 Local	 to	 Global	 ระหว่างวันที่	 16	 –	 17	
สิงหาคม	 2562	 ณ	 The	 Splendor	 Hotel,	 Taichung	 City	
ไต้หวัน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในโอกาสนี้คณบดีได้รับเชิญให้
เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง	Changes	in	nursing	leaderships	in	
research,	 education,	 and	 practice	 across	 the	 countries	
โดยภายในงานประชุมดังกล่าวได้พบปะเจรจาด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการตลอดจนด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์	
กับผู้บริหารและนักวิชาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ที่เข้าร่วม
ประชุม	 รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ของคณะฯ	ในปี	2020	ด้วย

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วย	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.จันทร์ฉาย	โยธาใหญ่		ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา	 ได้รับเชิญจาก	 School	 of	 Nursing,	 Mongolian	 National	 
University	Medical	Sciences	(MNUMS)		in	Ulaanbaatar,	Mongolia 
ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ	 5th	 International	 Nursing	 
Conference	and	Nursing	History	and	Development	โดยคณบดีได้
รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง	“Global	Health	and	Nursing 
Policy”	 ระหว่างวันที่	 10	 –	 11	 ตุลาคม	 2562	ณ	 โรงแรม	 Chinggis	
hotel	เมืองอูลานบาตอร์	ประเทศมองโกเลีย

5th International Nursing Conference and Nursing 
History and Development

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด

2018 AAPINA & TWINA Joint Internatioanl Conference

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล		คณบดี	ได้ร ับ
เชิญให้เป็น	Keynote	Speaker	ในการประชุม	เรื ่อง	Empowering 
Allied	 Health	 Edcuation	 Through	 Collaboration	 จัดโดย
กระทรวงสาธารณสุขสหพันธรัฐมาเลเซีย	 ณ	 Berjaya	 Times	
Square	Hotel,	เมืองกัวลาลัมเปอร์	ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย	
เมื ่อวันอังคารที ่	3	กันยายน	2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	ได้ร ับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ	2019	West	
China	 Internation	 Nursing	 Conference	 เรื ่อง	 Inheritance	
&	 Innovation:	 Interdisciplinary	 Cooperation;	 Leadership	
&	Development	จัดโดย	Western	China	University,Sichuan	 
	 	 	 	 University	 เมืองเฉินตู	 มณฑลเสฉวน	 ประเทศสาธารณรัฐ 
						ประชาชนจีน	เมื ่อวันศุกร์ที ่	20	กันยายน	2562

Empowering Allied Health Edcuation Through Collaboration

2019 West China Internation Nursing Conference
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ภารกิจคณบดี

5th International Nursing Conference and Nursing 
History and Development

ถึงแม้จะห่างไกล...แต่ใจเรานั้นใกล้กัน

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ
อายุราชการ/อายุงาน	 ประจำาปี	 2562	 “ถึงแม้
จะห่างไกล...แต่ใจเรานั ้นใกล้ก ัน”	 โดยม  ี
ศาสตราจารย์	 ดร.ว ิภาดา	 คุณาวิกติก ุล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	
วัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องคุณงามความ
ดีในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	
นอกจากนี้ได้พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้เกษียณ
อายุกับอดีตผู้บริหาร	 อาจารย์และบุคลากร
อาวุโส	ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรในคณะฯ	
อีกทั้งศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงาน	 เพื่อให้กำาลังใจ
แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงานในการ 
ดำาเนินชีว ิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/ 
อายุงาน	 รายนามผู้เกษียณฯ	 ในปีนี้	 ประกอบ
ด้วย	 รศ.ดร.ลินจง	 โปธิบาล	 ผศ.ดร.อัจฉรา	 
สุคนธสรรพ์	 ผศ.ผกาพันธุ์	 วุฒิลักษณ์	 รศ.ดร.
ภารดี	 นานาศิลป์	 ผศ.ดร.ทศพร	 คำาผลศิริ	 
อ.สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 คุณกมลณัฏฐ์	 
รัตนวรางค์	และ	คุณชนกนันท์	ปันสม	ณ	ห้อง
ประชุมชั้น	 5	 อาคาร	 4	 เมื่อวันจันทร์ที่	 16	
กันยายน	2562
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6th Southeast and East Asia Nursing Education and Research 
Network Meeting (SEANERN)
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธานเปิดการประชุมเครือข่ายทางการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาล	 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก	 ครั้งที่	 6	 “6th	 Southeast	 and	
East	Asia	Nursing	Education	and	Research	Network	Meeting”	(SEANERN)	
ภายในงานได้รับเกียรติจาก	Dr.	Lincoln	Chen,	President	of	 the	China	Medical	
Board,	USA	ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร	โดยการประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุน
จาก	The	China	Medical	Board,	USA	จัดขึ้นระหว่างวันที่	6	-	8	ตุลาคม	2562	ณ	
โรงแรมดวงตะวัน	จังหวัดเชียงใหม่

มอบวุฒิบ ัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Miyazaki Prefectural 
Nursing University ประเทศญี ่ป ุ ่น  
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
นวัตกรรม	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้สรุปผลการศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์ระหว่างคณะฯ	 กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 จาก	 Miyazaki	
Prefectural	Nursing	University	ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่างวันที่	 17-24	สิงหาคม	2562	
พร้อมทั้งเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาตลอดจนมอบของที่ระลึกแก่อาจารย์
สถาบันดังกล่าว	เมื่อวันศุกร์ที่	23	สิงหาคม	2562

Community Empowerment to Strengthen Maternal  and 
Newborn Heal th Care
	 เมื่อวันศุกร์ที่	 20	 กันยายน	 2562	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมนานาชาติหลักสูตร	 Community	 
Empowerment	to	Strengthen	Maternal	and	Newborn	Health	Care	สำาหรับผู้รับ
ทุนชาวต่างชาติ	จาก	10	ประเทศ	ได้แก่	บังคลาเทศ	ภูฏาน	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	ลาว	
เมียนมาร์	ปากีสถาน	ปาปัวนิวกีนี	ติมอร์เลสเต	และ	เวียดนาม	โดยมี	รองศาสตราจารย์	
โรม	จิรานุกรม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 กล่าวรายงาน	 คุณ
วัฒนวิทย์	 คชเสนี	 ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 (Thailand	 International 
Cooperation	 Agency	 -	 TICA)	 Dr.	 Adeela	 Khan	 ผู้แทนกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ	(United	Nations	Population	Fund	-	UNFPA)	และ	Mrs.Elsie	Hasdak 
ตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ	 กล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	 การอบรมดัง
กล่าวได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ	ประจำาปี	ค.ศ.2019	ระหว่างวันที่	9	-	20	กันยายน	2562	ณ	คณะ
พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลจาก Kagawa University 
ประเทศญี่ปุ่น 

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมนานาชาติ Community  
Empowerment to Promote Healthy Pregnancy and Children 
in the First Five Years of Life  

มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาจาก Macao Polytechnic Institute 
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้สรุปผล
การศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
ระหว่างคณะฯ	 กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 จาก	 Kagawa	
University	 ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่างวันที่	 11-20	 สิงหาคม	 2562	
ในโอกาสนี้	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งมอบของ
						 ที่ระลึกแก่อาจารย์สถาบันดังกล่าว	เมื่อวันอังคารที่	20	
	 สิงหาคม	2562

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการฝึก
อบรมนานาชาติ	หลักสูตร	Community	Empowerment	to	Promote 
	Healthy	Pregnancy	and	Children	in	the	First	Five	Years	of	Life	
โดยมี	 รองศาสตราจารย์โรม	 จิรานุกรม	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เป็นประธาน	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	กล่าวรายงานและกล่าวแสดงความยินดี	ณ	ห้อง
ประชุมยุทธศาสตร์	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	หลักสูตรดังกล่าว
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 3	 กรกฎาคม	 –	 6	
สิงหาคม	 2562	 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย	 ผู้รับทุนชาวต่าง
ชาติ	จำานวน	17	คน	จาก	14	ประเทศ	ได้แก่	อาเซอไบจัน	บอสเนีย	
จอร์แดน	มาดากัสกา	มัลดีฟส์	เมอริเทียส	มองโกเลีย	ไนจีเรีย	ซามัวร์	
ซวาซิแลนด์	ซูดาน	ตองกา	แซมเบีย	และไทย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้สรุปผล
การศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
ระหว่างคณะฯ	 กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 จาก	 Macao	 
Polytechnic	 Institute	 เขตบริหารพิเศษมาเก๊า	พร้อมทั ้งเป็น
ประธานมอบวุฒิบัตรและของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และนักศึกษา
ดังกล่าว	เมื่อวันศุกร์ที่	16	สิงหาคม	2562

ข่าววิเทศสัมพันธ์
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รางวัล เกียรติยศ

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 รองศาสตราจารย์
วิลาวัณย์	 เสนารัตน์	อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์	 สาขาการ
พยาบาลในชุมชน	ประจำาปี	2561	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลดา	กรุงเทพฯ	
เมื่อวันอังคารที่	15	ตุลาคม	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 เข้ารับมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีจาก	 ดร.สาธิต	 ปิตุเตชะ	
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ในโอกาสได้รับรางวัลศรีสังวาลย์	
พยาบาลดีเด่น	สาขาผู้นำาการพยาบาลระดับนโยบาย	ประจำาปี	 2562	 ในงาน
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข	 ประจำาปี	 2562	 “สู่ศตวรรษที่	 2	 การ
สาธารณสุขไทย	เพื่อคนไทยสุขภาพดี”	ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้	จอมเทียน 
พัทยา	จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันจันทร์ที่	9	กันยายน	2562

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เดชา	 ทำาดี	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และช่วยวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้รับโล่รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ
พยาบาลผู้บำาเพ็ญความดี	 ในโครงการธนาคารความดี	 เนื่องในวาระครบรอบ	
34	ปี	 สภาการพยาบาล	ณ	สภาการพยาบาล	อาคารนครินทรศรี	 กระทรวง
สาธารณสุข	อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันพุธที่	4	กันยายน	2562

รองศาสตราจารย์	ดร.เดชา	ทำาดี	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยฝ่ายวิจัย	คณะ
พยาบาลศาสตร์	เข้ารับรางวัลเลิศรัฐมอบแก่คณะพยาบาลศาสตร์	มช.	ประเภทพัฒนาการ
บริการ	 สาขาบริการภาครัฐ	 ประจำาปี	 2562	 จากผลงานของอาจารย์	 เรื่อง	 “ระบบการ
ดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำาเภอในเขตสุขภาพที่	1”		จาก	
ศาสตราจารย์	 ดร.วิษณุ	 เครืองาม	 รองนายกรัฐมนตรี	 ในงานสัมมนาวิชาการ	 ภายใต้
แนวคิด	“Shift	to	the	future	:	ภาครัฐปรับ	อนาคตเปลี่ยน”	จัดโดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ณ	ห้องรอยัล	จูบิลี่	บอลรูม	อิมแพค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	
เมื่อวันที่	13	กันยายน	2562

อดีตคณบดีรับพระราชทาน “รางวัลศรีสังวาลย์” 
สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำาปี 2561 

คณบดีรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส
ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำาปี 2562 

รางวัลพยาบาลผู้บำาเพ็ญความดี โครงการธนาคารความดี 
วาระครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล  

รางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ
สาขาบริการภาครัฐ ประจำาปี 2562
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ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 
ประจำาปี 2562
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	 ที่ได้รับ
รางวัลอันทรงเกียรติ	ประจำาปี	2562	ประกอบด้วย	ศาสตราจารย์	ดร.อารีวรรณ	กลั่น

การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัย แผ่นดินไหว 
และภัยพิบัติต่าง ๆ  รุ่นท่ี 1 ประจำาปี 2562
	 คณะพยาบาลศาสตร์	จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การ
ระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัย	 แผ่นดินไหว	 และภัยพิบัต ิ
ต่าง	 ๆ	 รุ่นที่	 1	 ประจำาปี	 2562	 เป้าหมายเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของ 
คณะฯ	ไดร้ับความรูค้วามเข้าใจในอนัตรายจากอคัคีภยัแผ่นดินไหวและภัยพิบตั ิ
ต่างๆ	 รวมทั้งการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี	 นอกจากนี้
ได้ซ้อมแผนการอพยพจากอัคคีภัย	 แผ่นดินไหว	 และภัยพิบัติต่าง	 ๆ	 วิทยากร
ได้รับเกียรติจาก	 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เทศบาลนคร
เชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	23	สิงหาคม	2562

พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ 
 คณะพยาบาลศาสตร์		จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	 ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำาลังคนที่มี
สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย	ประเภทประกาศนียบัตร	
(Non-Degree)	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์อุษณีย์	 คำาประกอบ	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เป็นประธาน	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	กล่าวต้อนรับ	หลักสูตรดังกล่าวมี	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.ศิริรัตน์	ปานอุทัย	เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ		เมื่อวันอาทิตย์ที่	
1	กันยายน	2562

มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณและร่วมแสดงความยินดี  
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานมอบ
ช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่ผ ู ้บร ิหารที ่ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง	
ประกอบด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	สุคนธสรรพ์	อาจารย์สิริลักษณ์	
วรรธนะพงษ์	ศาสตราจารย์	ดร.สุสัณหา	ยิ้มแย้ม	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผกาพันธุ์	 วุฒิลักษณ์	 รวมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่	 คุณศรัญญา	
ชัยแสง	 หัวหน้างานบริหารงานวิจัย	 บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	 ใน
โอกาสที ่ได้ร ับตำาแหน่งชำานาญการพิเศษ			ในโอกาสนี ้	รองศาสตราจารย์	
ดร.เดชา	 ทำาดี	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยฝ่ายวิจัย	 ได้มอบโล่
รางวัลเลิศรัฐ	ประเภทพัฒนาการบริการ	สาขาบริการภาครัฐ	ประจำาปี	2562	
ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	
คณบดี	เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันจันทร์ที่	23	กันยายน	2562

แสดงความยินดีและเยี่ยมคารวะ คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.พนิดา	 จ ันทโสภีพ ันธ ์	 รองคณบดีฝ ่ายแผน
และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ผู ้แทนคณบดี	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	
คณาจารย์	และ	บุคลากร	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้าร่วม
แสดงความยินดีและเยี ่ยมคารวะ	คุณเจริญฤทธิ ์	 สงวนสัตย์	ผู ้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่	 ในโอกาสเข้าดำารงตำาแหน่งผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 ณ	 ศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่	เมื ่อวันศุกร์ที ่	4	ตุลาคม	2562

กิจกรรมบ้าน สีแสด

กลิ่น	 พร้อมด้วย	 ศาสตราจารย์	 ดร.ดาราวรรณ	 ต๊ะปินตา	 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 รองศาสตราจารย์	
ดร.เดชา	ทำาดี	ได้รับรางวัลเลิศรัฐ	(ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี)	และ	รางวัลเชิดชูเกียรติวาระครบรอบ	34	ปี	สภาการพยาบาล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.อัจฉรา	สุคนธสรรพ์	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาผู้บริหาร	จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี	และ	นายคณิน	สุพรศิลป์	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดี
เด่น	จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	22	สิงหาคม	2562
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โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean)  
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	
เป็นประธานและวิทยากรโครงการพบปะสนทนากับคณบด	ี
(Meet	 the	 Dean)	 ประจำาปี	 2562	 สำาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	17	ตุลาคม	2562	และ	สำาหรับ
คณาจารย์	 เมื่อวันจันทร์ที่	 21	 ตุลาคม	 2562	 จัดโดยที่
ประชุมอาจารย์และบุคลากรสมัยที่	 5	 วัตถุประสงค์เพื่อได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการบริหารงานในระยะที่ผ่านมา	 
รวมท้ังทราบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ระยะที่ 
12	 (พ.ศ.2560-2564)	 นอกจากนี้เปิดโอกาสให้ได้ร่วมเสนอ 
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังนำาไป 
ปรับปรุงดำาเนินงานด้านการนำาองค์กรและแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหาการดำาเนินงานของคณะฯ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การทำางานในทุกภาคส่วน	 และพัฒนาคณะฯ	 ให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป	

ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 
ประจำาปี 2562

งานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.
 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็น
ประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทวีลักษณ์	วรรณฤทธ์ิ	นายกสมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ลำาดับท่ี	 27	 พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ในโอกาสเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่วาระ	 2	 ปี	 (พ.ศ.2562	 -	 2564)	 และ	 ในโอกาสน้ีได้เป็นประธานมอบ
เกียรติบัตรเพ่ือแสดงความขอบคุณแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ท่ีครบ
วาระการบริหารงาน	(พ.ศ.2560	-	2562)	โดยมี	รองศาสตราจารย์ปราณีต	สวัสดิรักษา	อาจารย์อาวุโส
คณะฯ	ร่วมเป็นเกียรติภายในงานและกล่าวแสดงความยินดี	เม่ือวันศุกร์ท่ี	18	ตุลาคม	2562

พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2562 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์	 พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร	
คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	ประจำาปี	2562	ณ	วัดฝายหิน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อ
วันเสาร์ที่	26	ตุลาคม	2562

พิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
นวัตกรรม	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ปิยวรรณ	 สวัสดิ์สิงห์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์	 และ	 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 (รัชกาลที่	 9)	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.นพ. 
พงษ์รักษ์	 ศรีบัณฑิตมงคล	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 ณ	 ศาลาอ่าง
แก้ว	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันอาทิตย์ที่	13	ตุลาคม	2562
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พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมผู้ดำาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 
(Spa Manager) รุ่นที่ 20
 ในวันพฤหัสบดีที่	17	ตุลาคม	2562	ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อ
สุขภาพ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการ
อบรมผู้ดำาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ	 (Spa	 Manager)	 รุ่นที่	 20	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	 เป็นประธาน	ศาสตราจารย์	ดร.อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น	
ประธานหลักสูตรฯ	 กล่าวรายงาน	 การอบรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้	 ความ
เข้าใจ	 ทักษะเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ	 ในการจัดบริการกิจ
การสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	 รวมทั้งได้แนวทางในการดำาเนิน
การกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที ่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดไว้	นอกจากนี้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้	ความ
คิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำาเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน ์
ต่อการดำาเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ	ระหว่างวันที่	1	-	17	ตุลาคม	2562



นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธานรับมอบเงิน	จำานวน	
60,000	บาท	(หกหมื่นบาทถ้วน)	จาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทร์ฉาย	โยธาใหญ่	ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	เป็นผู้แทนในนามของผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประพิมพ ์
ศุภศันสนีย์	 เพื่อจัดตั้งเป็นรางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์	 ภาติกร	 มอบให้แก่นักศึกษา
พยาบาลที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดในหมวดวิชาการพยาบาลสาธารณสุข	 เป็นระยะเวลา	 12	 ปี 
นอกจากนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์	 อุปลาบัติ	 (SN	 13)	 มอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาพยาบาล	จำานวน	10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	พร้อมกันนี้ได้เป็นผู้แทนในนาม
ของ	คุณศศิภาพรรณ	คมสัตย์ธรรม	(SN	13)	มอบเงินจำานวน	10,000	บาท	(หมื่นบาทถ้วน) 
เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่	8	สิงหาคม	2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน
รับมอบเงินจำานวน	 62,000	 บาท	 (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)	 จาก	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉรา	สุคนธสรรพ์	และ	ศาสตราจารย์	ดร. 
สุสัณหา	 ยิ้มแย้ม	 ในนามของผู้แทนศิษย์เก่าพยาบาลรุ่น	 DN	 12		
พร้อมทั้งรับมอบเงินจาก	 คุณวิภาพรรณ	 ทองวรินทร์	 และครอบครัว	
ศิษย์เก่าพยาบาล	รุ่น	SN	7	เป็นจำานวน	1,000	เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	
เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์		เมื่อวันพฤหัสบดีที่	22	สิงหาคม	2562

	 ศาสตราจารย ์	 ดร.ว ิภาดา	 ค ุณาว ิกต ิก ุล	 คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 มอบเงินจากรางวัลศรีสังวาลย์	 สาขา
ผู ้น ำาการพยาบาลระดับนโยบาย	 ประจำาปี	 2562	 จำานวน	
100,000	 บาท	 (หนึ ่งแสนบาทถ้วน)	 เพื ่อสมทบการจัดสร้าง
อาคารที ่พักนักศึกษา	 อาจารย์	 และบุคลากรของคณะฯ	 โดย
มี	ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กนกพร	สุคำาวัง	ผู ้อำานวยการศูนย์
บริการพยาบาล	พร้อมด้วย	คณะกรรมการบริหารประจำาคณะ
พยาบาลศาสตร์	 ร่วมรับมอบ	 เมื ่อวันจันทร์ที ่	 23	 กันยายน	
2562

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์สมทบการจัดสร้างอาคารที่พัก
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

สมทบทุน


