


	 ข่าวสารฉบับแรกเริ่มต้นปีใหม่	 2562	 (ปีกุน)	 ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข	 ความสำาเร็จในสิ่งที่ปรารถนา	
มีสุขภาพดีตลอดปี	 ในเดือนมกราคม	 ขอแสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาของคณะฯ	
ทุกระดับทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ	ได้แก่	ปริญญาตรี	202	คน	ปริญญาโท	178	คน	
ปริญญาเอก	15	คน	รวมจำ�นวน 345 คน	ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	53	
ของมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่	 ขอแสดงความย ินด ีแด ่ศาสตราจารย ์เก ียรต ิค ุณ	 
ดร.อลัน	 เพียร์สัน	 ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 	 จาก	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมนี้ในพิธี
ทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจำาปี	2562	มีผู้บริหารของคณะฯ		ที่
ปฎิบัติงานครบวาระการดำารงตำาแหน่งที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการทำางานพัฒนาคณะฯ
มาโดยตลอด	
	 ในเดือนนี้คณบดีได้รับเชิญจาก	 East	 Asian	 Forum	 of	 Nursing	 Scholars	
(EAFONS)	ให้เป็นวิทยากร	เรื่อง	Preparing	a	New	Decade	of	Doctoral	Education	
and	Research-Innovation,	Transformation,	New	Dynamism	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ให้
เป็นวิทยากร	เรื่อง	“What	Makes	Mentors	Different?	พร้อมทั้งเป็น	Moderator	ในงาน
ประชุมดังกล่าว	 นอกจากนี้ได้ร่วมการประชุม	 STTI	 กับ	 regional	 representative	 และ	
STTI	CEO	ในการประชุม	EAFONS	Executive	committee	รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์งาน
ประชุม	EAFONS	ปี	ค.ศ.	2020	ณ	จังหวัดเชียงใหม่ด้วย	
	 เดือนกุมภาพันธ์	 ในโอก�สก้�วสู่ปีที่ 60 ของก�รศึกษ�พย�บ�ล มช.	 คณะฯ	
ร่วมกับ	 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล	 มช.	 จัดการประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 นวัตกรรมในโลก
อนาคตกับการดูแลสุขภาพ	และ	งานสังสรรค์ในงานคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด	ระหว่างวัน
ที่	8-9	กุมภาพันธ์	2562	โดยมี	คณาจารย์	นักศึกษา	พยาบาล	ศิษย์เก่า	และ	ผู้สนใจจาก
ทั่วประเทศเข้าร่วมงานโดยในงานคืนสู่เหย้า	 มีศิษย์เก่ากว่า	 1,300	 คน	 เข้าร่วมงาน	 	 ขอ
ขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกหลักสูตรที่ได้มอบเงินสมทบเพื่อใช้พัฒนาคณะฯและการก่อสร้าง 
อาคาร	 ที่พัก	 นอกจากนั้นคณบดีได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ให้เข้าร่วม
การประชุมและเป็นประธานร่วมในการจัดประชุม	 Regional	 Meeting	 on	 Strengthen	 
Nursing	 and	 Midwifery	 Education	 and	 Service	 to	 Improve	 Reproductive,	 
Maternal	 and	 Newborn	 Health	 in	 South-East	 Asia	 Region	 ณ	 กรุงนิวเดลี	
ประเทศอินเดีย	 และคณะได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจของแผนงานวิจัย	 เรื่อง	 การ
ร่วมมือส่งเสริม	 Wellness	 Tourism	 ในพื้นที่ภาคเหนือ	 ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน	 ร่วมกับ	 คุณพงษ์ภาณุ	 เศวตรุนทร์	 
ประธานบริหารแผนงาน	และ	ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี	โพธิยะราช	จาก	สกว.	สถาน
ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่	 และบริษัทเอกชนซึ่งจะร่วมพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพร่วมลงนามในครั้งนี้	 รวมทั้งยังมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะนักวิจัย
จากโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเดียวกันจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมงานด้วย	 อาทิ	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยนเศวร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 และ	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	เข้าร่วมพิธีการและศึกษาดูงานการติดตามแผนงานฯ	ดังกล่าวด้วย
	 ข่าวสารฉบับนี้เป็นฉบับก้าวสู่ปีที่	 33	 	ของการจัดทำา	 โดยคณะฯ	จะได้เพิ่มช่อง
ทางเผยแพร่สู่ระบบออนไลน์ให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น	 	 ตามวัตถุประสงค์หลักที่
ตั้งไว้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความเคลื่อนไหวของคณะฯต่อผู้อ่าน	 ซึ่งท่านเป็น
ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	 หากท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ	 ขอ
ความกรุณาแจ้งให้คณะฯทราบด้วย	ขอขอบพระคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

                                     

	 	 (ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
																		คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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-ผู้อำานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย	จังหวัดเชียงใหม่	(NBT)		

-ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย	จังหวัดเชียงใหม่	(สวท.)	

-กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์	 -กองบรรณาธิการเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์	 -ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์วีทีวี	(WE	TV)	

-	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นพ.สุพจน์		วุฒิการณ์	

		อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์	มช.

-	รองศาสตราจารย์อุบล	นิวัติชัย	

		อดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ		 

		ไทยฯ	สาขาภาคเหนือ	และ	อาจารย์อาวุโส			 

		คณะพยาบาลศาสตร์	มช.

-	รองศาสตราจารย์	ดร.ธนารักษ์	สุวรรณประพิศ	

		ผู้อำานวยการสำานักงานหอพักนักศึกษา	มช.

		และ	อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มช.

-	คุณแม่บ้านศรีนวล	พรหมขัติแก้ว	

		บุคลากรอาวุโส	คณะพยาบาลศาสตร์	มช.

-	คุณมลิวัลย์	ดำารงศักดิ์	

		หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	ศูนย์ศรีพัฒน์	

		คณะแพทยศาสตร์	มช.

-	รองศาสตราจารย์ปราณีต	สวัสดิรักษา	

		อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส	 

		คณะพยาบาลศาสตร์	มช.

-	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิพนธ์	ตุวานนท์		

		อดีตอธิการบดี	มช.

-	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร	บุญกล้า	

		อาจารย์อาวุโส	คณะพยาบาลศาสตร์	มช.

-	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นพ.อาวุธ	ศรีศุกรี	

		อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	

		อดีตอธิการบดี	มช.

-	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.วิจิตร	ศรีสุพรรณ	

		อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มช.	และ	 

		อดีตนายกสภาการพยาบาล

-	รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เสนารัตน์	

		อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มช.

-	รองศาสตราจารย์รัตนา	ทองสวัสดิ์	

		อาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์	มช.

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 
เข้าเยี่ยมคาราวะขอพรปีใหม่จากอดีตผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรอาวุโส และผู้มีอุปการะคุณ  

ตลอดจนขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อลัน  เพียร์สัน 
รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ ดร.อลัน  เพียร์สัน	สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาด้านการศึกษาพยาบาล	จากวิทยาลัย
พยาบาล	เมืองเมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย	อนุปริญญาด้านการศึกษาปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง			และระดับปริญญาโท
ด้านการพยาบาลจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์	 	 ระดับปริญญาเอกด้านการพยาบาลจากมหาวิทยาลัยลอนดอน		 
สหราชอาณาจักร	 เคยดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 	 โรงเรียนพยาบาล	 	 ประเทศปาปัวนิวกินิ	 เป็นผู้ก่อ
ตั้งและคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยดีกิ้น	 	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยลาโทรบ	 ประเทศ
ออสเตรเลีย	 บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการอำานวยการของ	 International	 Journal	 of	 Nursing	 Practice	 และ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันโจแอนนาบริกส์	 	 มหาวิทยาลัยแอดิเลด	 ประเทศออสเตรเลีย	 	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	มหาวิทยาลัยแอดิเลด	ประเทศออสเตรเลีย
 ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ ดร.อลัน เพียร์สัน	 เป็นผู้ที่มีจริยวัตรของความมีคุณธรรมและสุจริตธรรม	 ซึ่งเป็น
รากฐานสำาคัญของการพัฒนาสังคมโลกและเป็นแบบอย่างที่ดี	กล่าวคือ	เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพพยาบาล	
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	ดังจะเห็นได้จากความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการศึกษาด้านการพยาบาลอย่างแท้จริง	ซึ่ง
ภายหลังสำาเร็จการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการเสียสละและอุทิศตนทำางานด้านการพยาบาลและ
ทำาประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล	 ตลอดจนวงวิชาการด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ซึ่งมีผลงานทาง
วิชาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	 จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	 อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความตั้งใจพัฒนางาน
และตนเองอย่างต่อเนื่อง	 โดยปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลประจำาการของโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
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จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้นำาทางวิชาชีพพยาบาลในองค์กรวิชาชีพทั้งด้านการศึกษา	 การวิจัย	
และการบริหารมามากกว่า	 40	 ปี	 รวมทั้งเป็นผู้ที่เล็งเห็นความสำาคัญของบทบาทพยาบาลต่อสุขภาพขอผู้รับ
บริการและคุณภาพของการพยาบาล	จึงได้ก่อตั้งสถาบันโจแอนนาบริกส์	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1966	เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาล	 ช่วยให้บุคลากรในวิชาชีพพยาบาลสามารถให้การดูแลผู้รับบริการอย่าง
มีคุณภาพด้วยความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์หรือให้การปฏิบัติการทางพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	 และต่อ
มาขยายเป็นด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ทุ่มเทการทำางานที่จะนำาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพในทุก	 ๆ	 ด้าน	 แม้ว่าเกษียณ
อายุงานแล้ว	 ยังคงอุทิศเวลาให้กับวิชาชีพพยาบาลและวงการการศึกษาด้านพยาบาลและด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ได้รับยกย่องเป็น	Member	of	the	Order	of	Australia	(AM)	ซึ่งเป็นเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์	 Order	 of	 Australia	 เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่	 2	 แห่งสหราช
อาณาจักร	 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่กระทำาความดีความชอบ	 รวมทั้งกระทำาคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่
เครือรัฐออสเตรเลียหรือมนุษยชาติ
 ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ ดร.อลัน เพียร์สัน	 เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการ
วิจัยแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะพยาบาลศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	เป็นผู้สอน	วิทยากร	 
ผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	 ผ่านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็น
ระยะๆ	อย่างต่อเนื่อง	โดยเล็งเห็นศักยภาพของคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดำาเนินการ
ด้านนี้ในประเทศไทย	 จึงได้สนับสนุนและคัดเลือกให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์
ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย	ซึ่งเป็น	Collaborating	Center	 of	 the	 Joanna	Briggs	
institute	มหาวิทยาลัยแอดิเลด	ประเทศออสเตรเลีย	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2545	เป็นต้นมา	ซึ่งในปัจจุบัน
ได้ปรับชื่อศูนย์ใหม่เป็น	 “ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ	 แห่งประเทศไทย	 คณะพยาบาล

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (The	 Thailand	Centre	 for	 Evidence	Bases	
Health	Care	:	A	Joanna	Briggs	Institute	Centre	of	Excellence)”	นับเป็น
ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติแห่งเดียวในประเทศไทย	 โดยศูนย์ดังกล่าวได้ดำาเนิน
การสนับสนุนทั้งการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	 ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ	 โดยการสอน	 การให้ความรู้กับนักศึกษาและอาจารย์	 การจัดอบรม	 การส่ง
เสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูลวิชาการ
นานาชาติ	รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์อย่างต่อเนื่องทุก	ๆ	ปี	ทั้งยังให้
โอกาสคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยลาโทรป	ประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งเป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย	 จนเป็นกำาลัง
สำาคัญของคณะพยาบาลศาสตร์ในการพัฒนาคณะจนถึงปัจจุบัน



ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 พร้อมด้วย 
ศาสตราจารย์	 ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์	 ศรีบัณฑิตมงคล	 รองอธิการบดี	 มช.	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์พิริยะ	 เชิดสถิรกุล	 รองอธิการบดี	 มช.	 (ประธานคณะกรรมการ
อำานวยการประจำาคณะฯ)	 คณะผู้บริหาร	และ	คณาจารย์	 ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกกับ
บัณฑิต	 มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิตของคณะ	 ฯ	 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	
ครั้งที่	 53	 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ณ	 ลานพระบรมรูปพระบรมราชชนก	 โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	เมื่อวันอาทิตย์ที่	20	มกราคม	2562
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	 นอกกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้จัดพิธีแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต	 มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิต	 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ครั้งที่	53	รวมจำานวน	345	คน	ประกอบด้วย	ระดับปริญญาตรี	202	
คน	ระดับปริญญาโท	178	คน	และ	ระดับปริญญาเอก	15	คน		ในจำานวนนี้มีเกียรตินิยม
อันดับ	1	จำานวน	36	คน		2	จำานวน	51	คน	ตลอดจน	เหรียญรางวัลเรียนดี	เหรียญทอง	
จำานวน	6	คน	 เหรียญเงิน	จำานวน	30	คน	 โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	
คณบดี	 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี	 รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์	
เสนารัตน์	 อดีตคณบดี	 	 ดร.ปิ่นนเรศ	 กาศอุดม	 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	
สาขาภาคเหนือ	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทวีลักษณ์	วรรณฤทธิ์	นายกสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกล่าวต้อนรับ	 หลังจากนั้นผู้แทนบัณฑิต	 มหา
บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	กล่าวแสดงความรู้สึก	ณ	ลานดอกปีบ	อาคาร	1	เมื่อวันจันทร์ที่	21	
มกราคม	2562



	 รองศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	สิงหราชวราพันธ์	 รองอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ	 เนื่องใน
โอกาสก้าวสู่ปีที่	 60	 ของการศึกษาพยาบาล	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	
“นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ”	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 กล่าวความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของโครงการ	และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม	ณ	ห้อง
ประชุมวิจิตร	ศรีสุพรรณ	อาคาร	2	เมื่อวันศุกร์ที่	8	กุมภาพันธ์	2562
	 วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เก่ียวกับแนวโน้ม 
ด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต	 มีความเข้าใจในความสมดุล
ของสุขภาพ	 จริยธรรม	 คุณธรรม	 พร้อมทั้งนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม	
สามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพร่วมกับ 
กลุ่มองค์กรหน่วยงานต่าง	ๆ 	รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
เพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่ทันกาลและทันการณ ์
กับการเปลี ่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเพื ่อการดูแลสุขภาพ	 ตลอดจน 
มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำางานจากศิษย์เก่าที่ประสบ 
ความสำาเร็จในด้านต่าง	 ๆ	 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่	 8	 -	 9	
กุมภาพันธ์	 2562	 กิจกรรมภายในการประชุมเป็นการบรรยายและการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื ่อเสียงในระดับ
ประเทศ	ประกอบด้วย	การเสวนา	 เรื่อง	 “สมดุลโลก	สมดุลธรรม	สมดุล
สุขภาพ”	โดย	พระครูธีรสุตพจน์	ดร.	(พระมหาสง่า	ธีรสังวโร)	เจ้าอาวาส
วัดผาลาด	จังหวัดเชียงใหม่	และ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตเชียงใหม่	 และ	 ศาสตราจารย์	
ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ์	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 การเสวนา	 เรื่อง	 “เส้นทางสู่ความสำาเร็จศิษย์
เก่าพยาบาล”	 โดย	 ดร.แสงจันทร์	 	 รุ่งเรืองกลกิจ	 จาก	 University	 of	 
Washington	 at	 Seattle	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 คุณพรหมพร	 เอี่ยมจิต
เมตตา	 เจ้าของกิจการ	 Gassan	 Khuntan	 Golf	 Resort	 จังหวัดลำาพูน	
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และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นาดา	ลัคนหทัย	จาก	Johns	Hopkins	University	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 การบรรยาย	 เรื่อง	 “แรงบันดาลใจสู่การสร้างนวัตกรรม
เพื่อสุขภาพ”	 โดย	 คุณสราวุฒิ	 สินสำาเนา	 ประธานเครือข่ายหน่วยงานบริการ
วิสาหกิจ	ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ	และ	การบรรยาย	เรื่อง“นวัตกรรม
โรบอทกับการดูแลสุขภาพในอนาคต”	โดย	ดร.ไพศาล	ขันชัยทิศ	จาก	ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ	
	 นอกจากนั้นจัดมุมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม	 การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านโครงการต่าง	 ๆ	 รวมทั้งมีการนำาเสนอผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม	(แบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า)	โดยมีผู้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานจาก
สถาบันทางการพยาบาลและสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	
	 และในโอกาสก้าวสู่ปีที่	 60	 ของการศึกษาพยาบาล	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	คณะฯ	ร่วมกับ	สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จัดงานร้อยรักดวงใจ	สายใยผูกพัน		เพื่อแสดงมุทิตาคารวะแด่อดีตผู้บริหารและ
อาจารย์อาวุโสของคณะฯ	 โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทวีลักษณ์	
วรรณฤทธิ์	นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	กล่าวรายงาน	เมื่อวันศุกร์ที่	8	
กุมภาพันธ์	2562
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การประชุมวิชาการ เรื่อง 
นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ 



	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 ได้รับเชิญจาก	 East	
Asian	Forum	Scholars	(EAFONS)	ร่วมประชุมวิชาการ	22nd	East	Asian	Forum	
on	Nursing	Scholars	(EAFONS)	เรื่อง	Preparing	a	New	Decade	of	Doctoral 
Education	 and	 Research-Innovation,	 Transformation,	 New	 Dynamism	 ณ	
ประเทศสิงคโปร์	 ระหว่างวันที่	 17	 –	 19	 มกราคม	 2562	 โดยคณบดีได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรอภิปราย	เรื่อง	“What	Makes	Mentors	Different?	พร้อมทั้งเป็น	Moderator 
ในงานประชุมดังกล่าว	 นอกจากนั้นคณบดีได้ร่วมการประชุม	 STTI	 กับ	 regional	 
representative	และ	STTI	CEO	ในการประชุม	EAFONS	Executive	committee	ซึ่ง
ในโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์งานประชุม	EAFONS	ปี	 ค.ศ.	 2020	ณ	จังหวัดเชียงใหม่
อีกด้วย

	 ศาสตราจารย์	 ดร.ว ิภาดา	 คุณาวิกติก ุล	 คณบดี	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ร่วมงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
กิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2561	โดย
มี	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธาน	ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันพุธที่	23	มกราคม	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 และ	 รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.นันทพร	 แสนศิริพันธ์	 หัวหน้าสำานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์	ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก	(WHO)	ร่วมการประชุมและ
เป็นประธานร่วมในการจัดประชุม	Regional	Meeting	on	Strengthen 
Nursing	 and	 Midwifery	 Education	 and	 Service	 to	 Improve	 
Reproductive,	Maternal	and	Newborn	Health	in	South-East	Asia	
Region	ณ	กรุงนิวเดลี	ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันที่	5	-	7	กุมภาพันธ์	
2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	 เป็นประธานรับมอบเงินจำานวน	
50,000	บาท	(ห้าหมื่นบาทถ้วน)	จาก	คุณสมจิตร	ทาติ๊บ	เจ้าของร้านกาแฟดอยหลวง	เพื่อ
สมทบกองทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 เมื่อวันจันทร์ที่	 21	
มกราคม	2562

ร่วมการประชุม 22nd East Asian Forum on Nursing Scholars (EAFONS)

ภารกิจคณบดี

งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มช. ประจำาปีการศึกษา 2561
ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมการประชุมและเป็นประธาน
ร่วมในการจัดประชุม 

กาแฟดอยหลวงมอบทุนการศึกษา
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ร่วมการประชุม 22nd East Asian Forum on Nursing Scholars (EAFONS)

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับการสนับสนุนจาก	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ให้เป็นผู้ดำาเนิน
การ	 “แผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ”	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นผู้อำานวยการแผนงานฯ	 และได้รับสนับสนุนให้ดำาเนินการชุดโครงการวิจัยเรื่อง	 
“การพัฒนาสปาล้านนาสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น	เป็นผู้รับผิดชอบ	โครงการวิจัยดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนารูปแบบการให้บริการสปาล้านนาทุกช่วงวัยสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 2)	 พัฒนาเกณฑ์การรับรองความ
เป็น	สปาล้านนาสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	3)	พัฒนาผลิตภัณฑ์ล้านนาในการให้บริการสปาสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	และ	4)	เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสำาหรับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสปาและผู้ให้บริการสปาแบบล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำาหรับกลุ่มทุกวัย	 และ
เริ่มดำาเนินการในเดือนธันวาคม	2561		อนึ่งในวันเสาร์ที่	16	กุมภาพันธ์	2562	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	และสำานักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สวทน.)	ได้จัดลงนามบันทึกความเข้าใจแผนงานวิจัย	เรื่อง	การร่วมมือ	ส่ง
เสริม	Wellness	Tourism	ในพื้นที่ภาคเหนือ	กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	 	นันทจิต	เป็น
ประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจแผนงานวิจัย	 เป็นการลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
ในจังหวัดเชียงใหม่	รวมทั้งบริษัทเอกชนซึ่งจะร่วมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพ	รวม	7	แห่ง	ผู้ร่วมลงนามได้แก่

ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์		นันทจิต		 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
คุณพงษ์ภาณุ			เศวตรุนทร์			 	 	 	 ประธานแผนงานงานวิจัยการบริหารจัดการแผนงานการ	 	
	 	 	 	 	 	 	 เตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทาง 
	 	 	 	 	 	 	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี		โพธิยะราช	 	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายการวิจัย	Spearhead	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
	 	 	 	 	 	 	 วิจัย	(สกว.)
ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล		 	 	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
คุณชวนัสถ์	สินธุเขียว	 	 	 	 	 ผู้บริหาร	เฮลท์	ล้านนา	สปา	
คุณอนิดา	โทณะวณิก	 	 	 	 	 ผู้บริหาร	โรงเรียนเชียงใหม่สปา	
คุณภาคิน	พลอยภิชา		 	 	 	 	 ผู้บริหาร	โอเอซิส	สปา	ประเทศไทย
คุณเสกสันต์	สุทธะ		 	 	 	 	 ผู้บริหาร	ฟ้าล้านนา	สปา
คุณกิติพัฒน์	จิรกิจวิวัธน์	 	 	 	 	 ผู้บริหาร	ศิรา	สปา	
คุณสุทธิรักษ์	สิทธิสุนทร	 	 	 	 	 ผู้บริหาร	โรงเรียน	ไอ	ที	เอ็ม	นวดไทยโบราณ	
คุณสาร์ทจีน	ภีระจันทร์	 	 	 	 	 ผู้จัดการบริษัท	ออร์แกนิก	ไวต้า	จำากัด

	 โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะนักวิจัยจากโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเดียวกันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 อาทิ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
มหาวิทยาลัยนเรศวร	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	มาเข้าร่วมพิธีการและศึกษาดูงานการติดตามแผนงานฯ	
ในคร้ังน้ีด้วย	
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พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจแผนงานวิจัย
เรื่อง การร่วมมือ ส่งเสริม Wellness Tourism ในพื้นที่ภาคเหนือ



	 I	graduated	in	2019	with	my	Master’s	degree	from	the	Faculty	of	Nursing,	Chiang	
Mai	University.	The	most	memorable	experience	during	my	time	in	the	International	Master’s	
degree	program	was	that	the	professors	truly	cared	about	the	students.	They	always	made	
sure	that	we	were	doing	well,	especially	if	we	were	going	through	any	hard	times.	I	feel	it	
is	very	important	to	keep	good	communication	with	your	advisor,	this	made	a	difference	in	
my	success	as	a	student.	My	advice	to	individuals	interested	in	applying	to	the	International	
Master’s	degree	program	is	to	have	some	work	experience	in	nursing	before	applying.	It	will	
help	you	have	a	better	understanding	of	material	throughout	the	course.

	 I	am	Working	with	INGOs	to	improve	the	health	cares	and	services	on	the	Thai-	
Myanmar	borderline	‘	especially	remote	areas		What	I	loved	the	most-		I	got	another	family	
like	seniors	&	juniors	who	has	the	same	student	code.		Even	to	we	could	not	communicate	
effectively	‘	they	are	always	there	supported	me.	It	was	beautiful	experience	that	I	want	to	
charish	
	 For	future	students	=	FON	is	one	of	the	top	in	Thailand	and	outside.	Got	a	very	
respectful	reputation	in	both	national	and	international	level.	Even	though	you	may	or	may	
not	face	challenges	and	difficultly.	Remember	that	those	experiences	will	make	you	stronger	
than	ever

Cheng Chen
Deputy	Head	Nurse	of	Emergency	Department	,
Affiliated	Hospital	of	Chengdu	University

Nan Aye Aye Aung Thant
Working	with	INGOs

	 I	am	Qingjun	Wang,	studied	in	the	international	PhD	program	at	FON,	CMU	between	
2014	to	2018.	I	work	as	an	instructor	in	Faculty	of	Nursing	Jiujiang	University	with	a	position 
of	 director	 of	Maternal	 and	Child	Nursing.	My	 favorite	 experience	was	 self-learning	 and	
sharing	with	others.	If	the	students	who	study	in	FON,	CMU	could	discuss	and	decide	the	
topic	with	the	advisor		from	the	ffiirst	semester	it	would	help	the	students	to	faster	the	study	
process.	For	students	who	are	 interested	in	applying	to	FON,	CMU,	they	should	prepare	
the	English	beforehand,	and	consider	carefully	about	what	topic	they	would	study	 in	the	
program.							

	 I	am	honored	to	have	graduated	in	2019	with	my	Doctor	of	Philosophy	in	Nursing	
Science	(PhD)	through	the	Faculty	of	Nursing,	Chiang	Mai	University’s	Doctor	of	Philosophy	
Program	in	Nursing	Science:	International	Program.	During	my	time	at	the	Faculty	of	Nursing, 
I	gained	valuable	experience	and	 learned	many	 important	 things;	both	academic	and	 life	
lessons.	It	is	important	for	students	to	manage	their	time	effectively,	study	every	day,	always	
work	with	 their	advisors,	and	make	sure	 there	 is	a	balance	 in	 life.	For	students	 that	are	 
interested	in	applying	to	the	Faculty	of	Nursing,	they	should	fiffiirst	work	to	improve	their	English 
they	should	ffiirst	work.	

Qingjun Wang
Instructor	in	Faculty	of	Nursing	Jiujiang	University

Khulan Gaalan
Senior	Lecturer	,	School	of	Nursing,	Mongolian	National	University	of	Medical	Sciences	of	
Mongolia
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สัมภาษณ์พิเศษจากใจบัณฑิต



	 รู้สึกภูมิใจที่ได้จบจากสถาบันนี้	เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง	เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ	ทุกครั้งที่ตอบ
ว่ามาจากคณะพยาบาล	มช.	ทุกคนก็จะชื่นชมว่าพยาบาล	มช.	เก่ง	
	 สิ่งที่ประทับใจระหว่างศึกษา	 รู้สึกประทับใจในอาจารย์และบุคคลากรของคณะที่ดูแลนักศึกษาเปรียบ
เสมือนลูก	 ไม่ว่าจะส่งเสริมในด้านของวิชาการ	 หรือการใช้ชีวิต	 ทุกคนที่ได้เริ่มฝึกปฏิบัติที่วอร์ดจะมีความรู้สึก
เหนื่อยและท้อ	อาจารย์จะคอยให้กำาลังใจและชี้แนวทางในการเดินทางในวิชาชีพอย่างไรให้มีความสุข	ส่วนบุคลกร
ของคณะคอยดูแลช่วยเหลือแม้กระทั่งเราสำาเร็จการศึกษาพี่ๆบุคลากรก็คอยแนะนำาส่งข่าวสารต่าง	ๆ	ให้เสมอ	
 อย�กฝ�กถึงน้อง ๆ ที่อย�กเข้�ม�เรียนที่คณะพย�บ�ล ถ้�น้องมีคว�มใฝ่ฝันในวิช�ชีพของพย�บ�ล 
ให้น้องตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่�นหนังสือ แล้วม�เป็นครอบครัวเดียวกัน น้องจะได้ม�อยู่ในครอบครัวแสนอบอุ่นนี้ 
ตอนที่พี่เป็นนักเรียนขับรถผ่�นที่หน้�คณะพี่ยกมือไหว้ทุกครั้งและบอกกับตัวเองว่�วันหนึ่งเร�จะม�เรียนที่นี่ 
พี่ทำ�ได้ทุกคนก็ทำ�ได้

	 สิ่งที่ประทับใจอย่างแรก	 คือ	 คณาจารย์	 ของคณะฯทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและนานาประเทศ	 นอกจากนี้	 ยังมีความประทับใจในเรื่องระบบการดูแล
นักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนไม่ว่าจะเป็นระบบการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรและระบบการช่วยเหลือ
สนับสนุนจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์จุดเชื่อมนี้ทำาให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อ
ในสถาบันแห่งนี้ใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาของการศึกษา	 ท้ายที่สุดสิ่งที่ประทับใจ	
คือ	 ความรักความสามัคคีของบุคลากรทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ร่วมผนึกกำาลังให้คณะพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ	ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมสำาหรับ
กระผมที่จะนำาสิ่งดีๆที่ได้เห็นและเคยร่วมเรียนรู้จากสถาบันแห่งนี้ไปปรับใช้ในองค์กรของกระผมต่อไป
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีชื่อเสียงและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ	สถาบันการศึกษาแห่งนี้นอกจากจะสร้างต้นกล้าวิชาชีพ
พยาบาลที่ดีให้กับสังคมแล้วนั้นยังเป็นสถาบันแห่งการบ่มเพราะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิชาการ	 นักวิจัย 
และการเป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน	 ท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ให้
ความรักและกำาลังใจที่ดีตลอดระยะเวลาของการศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างสูง	
มา	ณ	โอกาสนี้	

	 ขณะที่เป็นนักศึกษาอาจจะไม่ได้เห็นความสำาคัญของสถาบันที่เรียนมากนัก	 แต่เมื่อจบการศึกษาออกมา
แล้ว	ทำางานร่วมกับผู้คนมากมาย	ถึงได้รับรู้ว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากที่เรียนจบจากสถาบันนี้	เพราะคณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น	 ถือเป็นสถาบันชั้นนำาด้านการพยาบาล	ทำาให้ผู้คนรอบข้างมั่นใจในศักยภาพทั้ง
เรื่องทักษะและความรู้ด้านวิชาการ	 รวมถึงทักษะการเข้าสังคมของศิษย์จากมช.ทุกคน	 จึงทำาให้มีโอกาสได้รับผิด
ชอบงานสำาคัญต่างๆมากมาย	 ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่น้อยคนจะได้รับอีกด้วย	 	 สิ่งที่สุดยอดที่ได้พบเจอใน
ระหว่างที่ศึกษามีมากมาย	 แต่สิ่งที่ทำาให้ผมรู้สึกประทับมากที่สุด	 ก็คงเป็นเรื่องบรรยากาศการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม
เพราะคณาจารย์ที่มีโอกาสได้เรียนด้วยหลายๆท่าน	เป็นคนที่มีชื่อเสียงทางด้านการพยาบาลของประเทศไทย	และ
คณาจารย์เองก็มีความทันสมัย	 มีความคิดที่เปิดกว้าง	 รวมไปถึงเทคโนโลยีสื่อการสอนนั้นเรียกได้ว่าสุดยอดระดับ
สากล	 เช่น	 หุ่น	 sim	 เสมือนผู้ป่วย	 ระบบเคศจำาลองที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยได้อย่างสมจริง	 แต่
ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทำาให้เราสามารถฝึกทักษะทางสังคม
ร่วมกับเพื่อนๆนักศึกษาจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งนั้นทำาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและ
องค์ความรู้จากต่างวิชาชีพอีกด้วย
 ห�กสนใจอย�กจะเข้�สู่วิช�ชีพพย�บ�ล จะเรียนก�รพย�บ�ลที่ไหนก็ได้ เพร�ะผมเชื่อว่�ทุกที่ให้องค์
คว�มรู้ท�งก�รพย�บ�ลได้เหมือนกัน แต่... ห�กต้องก�รเรียนรู้ในที่ที่มีบรรย�ก�ศแห่งก�รเรียนรู้ที่ดี สังคมที่ดี 
มีแหล่งสนับสนุนท�งก�รเรียนรู้ที่ดี มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมก�รสอนที่ทันสมัย รวมถึงที่ที่สอนให้รู้จักคิดเป็น
ระบบและรู้จักนำ�ไปต่อยอดได้ บ่มเพร�ะให้เป็นผู้นำ�ท�งก�รพย�บ�ลที่มีคุณภ�พ และที่สำ�คัญคือมีม�ตรฐ�น
ระดับส�กล และมีคุณภ�พยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย ก็คงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ ถ้�ไม่ใช่ “คณะพย�บ�ล
ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่”

อ.ดร. สุรชัย เฉนียง 
หลักสูตร	 Doctor	 of	 Philosophy	 in	 Nursing	
Science	(International	Program)
ปัจจุบันเป็นอาจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
มหาวิทยาลัยนครพนม	

น�ยกฤติน เวียงแก้ว 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
ปัจจุบันทำางานเป็นพยาบาลวิชาชีพ	
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์	ฝ่ายการพยาบาล	
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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น�งส�วนฤภร จิดด� 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)	
ปัจจุบันทำางาน:	พยาบาลวิชาชีพ	
หอผู้ป่วยอายุรกรรม	รพ.สมิติเวช	สุขุมวิท



งานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด
วาระก้าวสู่ปีที ่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วม
กับ	 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จัดงานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด	วาระก้าวสู่ปีที่	60	การศึกษา
พยาบาล	มช.	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์	พงษ์รักษ์ 
ศรีบัณฑิตมงคล	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กล่าว
ต้อนรับศิษย์เก่า		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทวีลักษณ์	วรรณฤทธิ์	
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	 กล่าวรายงาน	 และ	
ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 กล่าวเปิดงาน	 เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์รวมรุ่น
ศิษย์เก่าทุกหลักสูตรของคณะฯ	 ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล ่
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	“เพชรดี	ศรีพยาบาล	มช.”	เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและคุณงาม	 ความด ี
ให้แก่ชุมชน	 สังคม	 และประเทศชาติ	 ในโอกาสนี้	 นาย
สมยศ	 วงศ์ทองสาลี	 นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	มอบเงิน
จำานวน	100,000	บาท	ในการสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมคืนสู่
เหย้าดังกล่าว	นอกจากนี้ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่าง	ๆ		มอบเงิน 
ร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ	 ณ	 ห้องบ้านล้านตอง	 
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันศุกร์ที่	 8	
กุมภาพันธ์	2562
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	 การศึกษาพยาบาล	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ได้ดำาเนินการมาตั ้งแต่ปี	 พ.ศ	 2502	 เริ ่มก่อตั ้ง 
ในสถานะของแผนกการพยาบาลและผดุงครรภ์	 คณะ 
แพทยศาสตร ์	 มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่	 จนได ้ร ับ 
การสถาปนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ในปี	พ.ศ.	2515 
ดังนั ้นในปี	พ.ศ	2562	เป็นวาระก้าวเข้าสู ่ป ีที ่	60 
ของการศึกษาพยาบาล	 การจัดงานราตรีคืนสู่เหย้าบ้าน 
สีแสดนั้นเพื ่อเป็นการพบปะสังสรรค์	 สร้างความ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่า	 และศิษย์ปัจจุบัน	 
รวมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมต่างๆของ
คณะพยาบาลศาสตร์	 โดยมีศิษย์เก่าทั้งจากในและต่าง
ประเทศมาร่วมงานครั้งนี้จำานวน	1,350	คน



	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ	
Professor	Dr.	Kenichiro	Yoshida,	President	และ	คณะผู้บริหาร	จาก	Dokkyo 
Medical	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการ	เมื่อวันจันทร์ที่	14	มกราคม	2562

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
นวัตกรรม	 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จำานวน	 
2	คน	จาก	International	Islamic	University	Malaysia	ประเทศมาเลเซีย	ภายหลัง 
เสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ประจำาปี	2562	ระหว่างวันที่	28	มกราคม	-	21	กุมภาพันธ์	2562	

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาพยาบาลจาก	 Tzu	 Chi	 University	
ไต้หวัน	 ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระหว่าง
วันที่	 13	 มกราคม	 -	 13	 กุมภาพันธ์	 2562	 โดยนักศึกษาได้นำาเสนอ
ความแตกต่างระหว่างการเรียนการสอนของไทยและไต้หวันจาก
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานดังกล่าว	เมื่อ
วันศุกร์ที่	8	กุมภาพันธ์	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ให้การต้อนรับ	 Professor 
Dr.	Hu	Wenyu	และ	Associate	Professor	Dr.	Jung-Chen	Chang	จาก	School	
of	 Nursing,	 National	 Taiwan	 University,	 Taiwan	 ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยม
ชมคณะฯ	 และ	 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 Palliative	 Care	 in	 Cancer	 
Patient	ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ	เมื่อวันอังคารที่	12	
กุมภาพันธ์	2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.	วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	ให้การต้อนรับ	
Professor	Dr.	Nena	Peragallo	Montana,	Dean,	School	of	Nursing 
และ	 Dr.	 Gwen	 Sherwood	 จาก	 University	 of	 North	 Carolina	
School	of	Nursing	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยม
ชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างวันที่	8	-	12	กุมภาพันธ์	
2562

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Dokkyo Medical University ประเทศญี่ปุ่น

มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจาก International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาพยาบาลจาก Tzu Chi University ไต้หวัน

เยี่ยมคารวะคณบดีและเป็นวิทยากร เรื่อง Palliative Care in Cancer Patient 

ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก University of North Carolina School 
of Nursing, USA
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	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	ให้การต้อนรับ	Dr.	Connie	Delaney,	Professor	and	
Dean	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก	 University	 of	 Minnesota,	 USA	
ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ	 และเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย	 เมื่อวัน
อังคารที่	12	กุมภาพันธ์	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ให้การ
ต้อนรับ	Associate	Professor	Dr.	Anne	Hirsch,	ARNP,	FAANP,	
FAAN,	Associate	Dean	for	Academic	Affairs	จาก	School	of	
Nursing,	University	 of	Washington,	USA	 ในโอกาสที่เดินทาง
มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน	 เมื่อ
วันจันทร์ที่	18	กุมภาพันธ์	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีให้การต้อนรับ	 Professor	 
Dr.	Pamela	Mitchell,	PhD,	RN,	FAAN,	FAHA	จาก	University	of	Washington,	
School	of	Nursing	in	Seattle,	USA	ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นที่ปรึกษาการตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ	 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายตลอดจนอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
วิจัยและการตีพิมพ์	ระหว่างวันที่	17	กุมภาพันธ์	-	9	มีนาคม	2562

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และนวัตกรรม	 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่	 Ms.	 JiaZhen	 Li	 และ	 Ms.	
Ying	Wang	พยาบาลวิชาชีพจาก	Guang’an	Men	Hospital	 ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 ภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานระยะสั้นด้าน	 Kidney	 and	 Renal	
Nursing	Care	และ	Elderly	Nursing	เมื่อวันพุธที่	27	กุมภาพันธ์	2562

	 Dr.	Ingalill	Gimbler-Berglund	และ	Dr.	Per	Odestrand	
จาก	 School	 of	 Health,	 Jonkoping	 University	 ประเทศสวีเดน	
เข้าเยี่ยมคารวะ	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	 ใน
โอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและติดตามเยี่ยม
ชมนักศึกษาจาก	 Jonkoping	 University	 ที่คณะฯ	 ในระหว่างวันที่	
18	-	22	กุมภาพันธ์	2019

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Dokkyo Medical University ประเทศญี่ปุ่น

ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก University of Minnesota, USA

ผู้บริหารจาก University of Washington, USA เยี่ยมคารวะคณบดี
และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ให้การต้อนรับที่ปรึกษาด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

มอบประกาศนียบัตรแก่พยาบาลจาก Guang’an Men Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและติดตามเยี่ยมชมนักศึกษาจาก 
Jonkoping University

ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก University of North Carolina School 
of Nursing, USA
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โครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุงาน	“เกษียณสร้างสุข” 
รุ่นที่1	ประจำาปี	2562	

ณ	โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์	จังหวัดเชียงใหม่	
ระหว่างวันที่	14	-	18	มกราคม	2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การพัฒนาศักยภาพด้านการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	

ณ	โรงแรมเชียงใหม่ออคิด	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	
21	-	23	มกราคม	2562

การอบรม	เรื่อง	การเตรียมพยาบาลสำาหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต	
ระหว่างวันที่	28	มกราคม	-	1	กุมภาพันธ์	2562	

ณ	โรงแรมอโมรา	ท่าแพ	จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา	รุ่นที่	14	

ระหว่างวันที่	18	กุมภาพันธ์	–	9	มิถุนายน	2562

โครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุงาน	“เกษียณสร้างสุข”
สำาหรับพนักงานบริษัท	ขนส่ง	จำากัด

ณ	โรงแรมเชียงใหม่ออคิด	จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่	27	กุมภาพันธ์	-	2	มีนาคม	2562

ข่าวศูนย์บริการพยาบาล
Nursing Service CenterNSC News
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การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	รุ่นที่	12	

ระหว่างวันที่	4	กุมภาพันธ์	–	29	พฤษภาคม	2562
การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	
รุ่นที่	8		ระหว่างวันที่	11	กุมภาพันธ์	–	2	มิถุนายน	2562

การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล	
รุ่นที่	9		ระหว่างวันที่	1	กุมภาพันธ์	–	31	พฤษภาคม	2562



	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย	 ผู้แทนคณบดี	 มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดง
ความยินดีแด่	 นายณรงค์ศักดิ์	 โอสถธนากร	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา	 ในโอกาสที่ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 ณ	
โรงแรมแคนทารี่	ฮิลส์	เชียงใหม่	เมื่อวันอังคารที่	22	มกราคม	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ร่วมรับมอบของที ่ระลึกจากคณะ 
ผู้บริหาร	คณาจารย์และ	บุคลากร	มหาวิทยาขอนแก่น	วิทยาเขต
หนองคาย	ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
คณะฯ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	28	กุมภาพันธ์	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมโครงการตำารา	ประจำาปี	2562	
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	 การจัดแสดงและจำาหน่ายตำารา/
หนังสือของคณาจารย์ผลิตโดยโครงการตำาราคณะฯ	 และจากภายนอก	
การเสวนา	 เรื่อง	 “เขียนหนังสือตำารานะหรือฤาว่ายาก”	 การแข่งขัน
โต้วาที	 ญัตติ	 “หนังสือตำารานะหรือจะสู้สื่อออนไลน์”	 ณ	 ลานดอกปีบ	
อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันจันทร์ที่	7	มกราคม	2562

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉรา	 สุคนธสรรพ์	 รองคณบดีฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้	 เป็นประธานเปิดการบรรยาย
พิเศษ	เรื่อง	AccBA	Improvement	Projects	through	Kaizen	Concept 
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เขมกร	 ไชยประสิทธิ์	 รองคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นวิทยากร	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	
อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันจันทร์ที่	28	มกราคม	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 	 เป็นประธานมอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีแก่	 อาจารย์
สิริลักษณ์	วรรธนะพงษ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	ในโอกาส
ได้รับรางวัลเพชรดีศรีพยาบาล	มช.	รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เตือนราษฎร์	
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข	 ในโอกาสได้รับตำาแหน่งทางวิชาการใหม่	
และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คัทลียา	ศิริภัทรากูร	แสนหลวง	กลุ่มวิชาบริหาร
การพยาบาล	ในโอกาสได้รับตำาแหน่งทางวิชาการใหม่	นอกจากนี้ได้
กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	ที่ได้รับการบรรจุใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	28	กุมภาพันธ์	2562

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำาแหน่งใหม่ทางวิชาการ
และรางวัลเกียรติยศ 

AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept 

มหกรรมโครงการตำารา ประจำาปี 2562 

มหาวิทยาขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 

ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ว่าราชการพะเยารับปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

กิจกรรมบ้านสีแสด
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นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ศาสตราจารย์	ดร.อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น	รหัสประจำาตัวนักศึกษา		157963	ผู้อุทิศตนให้แก่สังคม	
ทั้งด้านวิชาการ	 ด้านงานวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน	 มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงาน	
โดยยึดจรรยาบรรณอาจารย์	 มีความเสียสละ	 ทุ่มเทในการทำางานอย่างเต็มศักยภาพ	 เห็นประโยชน์ส่วน
รวม	 มีความซื่อสัตย์	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาและผู้ร่วมงานทุกระดับ	 มีจิตอาสาในการทำางานเพื่อ
ส่วนรวมทั้งภายในคณะฯและหน่วยงานอื่นๆ	ในการสอนนักศึกษาพยาบาลทุกระดับจะสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษาเสมอ	 	 ได้มีการพัฒนางาน	 ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์	 และการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 นำาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมาใช้ในกระบวน
วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	 ซึ่งเป็นรายวิชาแรกและรายวิชาเดียวในคณะฯ	 ที่จัดให้มี
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้อย่างเต็มรูปแบบได้ริเริ่มพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่	 ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 จึงได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน	 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	 ซึ่งมี
แนวคิดตอบสนองการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	และสอดรับในการเรียนรู้ศตวรรษที่	21	
ทั้งนี้ยังได้พัฒนาวิชาเลือกคือ	สปาเพื่อสุขภาพ	นับเป็นวิชาแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
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รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  ธงชัย  
รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำาปี 2561

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	 ธงชัย	 (รหัสประจำาตัวนักศึกษา	 107913)	 เป็นอาจารย์พยาบาลที่
มีความรู้ความชำานาญอย่างสูงในสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ	 ได้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตตลอดเวลา	 โดย
เน้นการสอนให้นักศึกษาสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้
ปัญหาทางคลินิก	 นอกจากนี้	 ท่านยังได้พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของตนเอง
โดยการทำา	 APNs	 Faculty	 Practice	 อย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้สามารถจัดการเรียนการสอน	 โดยเฉพาะ
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และที่สำาคัญ	 ได้เป็นแกนนำาในการจัดตั้งชมรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
แห่งประเทศไทย	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์พัฒนาวิชาการระหว่าง
พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตทั่วประเทศ	 	 นอกจากนี้ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นที่เป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
ต่างๆ	 งานที่ท่านได้ริเริ่มและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ	 เป็นอย่างมาก	 คือ	 การจัดหลักสูตรอบรมเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	
2546	จนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำาปี 2561
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พยาบาลรวมใจ สดใสรับปีกุน 2562 

	 ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร	 (สมัยที่	 5)	 ร่วมกับ	 คณะ
กรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 ศาสนาและการพัฒนาระบบ
กายภาพ	และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	จัดโครงการสาน
สัมพันธ์อาจารย์	บุคลากรและนักศึกษา	“พยาบาลรวมใจ	สดใสรับปี
กุน	2562”		โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานเปิดงาน	 ศาสตราจารย์	 ดร.อารีวรรณ	
กลั่นกลิ่น	 ประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร	 (สมัยที่	 5)	 กล่าว
รายงาน	 โครงการจัดขึ้นพื่อสังสรรค์ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช	
2562	รวมทั้งเพื่อให้อาจารย์	บุคลากร	และ	นักศึกษาของคณะฯ	ได้
มีโอกาสออกกำาลังกายจากการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในคณะฯ	 ณ	 สนามกีฬาหอพัก
นักศึกษาพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อ
วันศุกร์ที่		4	มกราคม	2562



น�มผู้รับ

ชำ�ระเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลานกิจกรรม กับ 
นักศึกษาพยาบาล

	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 จัดกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน	 (Born	 to	 be	
Nurse	camp)	ครั้งที่	11	ตอน	เข็มทิศ	โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัด
เชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วม	ระหว่างวันที่	19	-	20	มกราคม	2562	ค่ายพยาบาลในฝันจัดขึ้น
เป็นประจำาทุกปีเพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ	 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน
การสอน	การใช้ชีวิตและการทำากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง	ๆ	 เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสิน
ใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

	 อาจารย์	 ดร.จันทร์ฉาย	 โยธาใหญ่	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	พร้อมด้วยคณาจารย์	และ	
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี	ร่วมกิจกรรม	CMU	GAMES:	
Sports	Day	&	Spirit	Night	2018	จัดโดย	สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ณ	 สนามกีฬากลาง	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันเสาร์ที่	 2	
กุมภาพันธ์	2562

CMU GAMES: Sports Day & Spirit Night 2018 

ค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be Nurse camp) ครั้งที่ 11 ตอน เข็มทิศ


