


	 ข่าวสารเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม	 2562	 ในเดือนมิถุนายน	 คณบดีได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ	Chinese	Nursing	Management 
Conference	 หัวข้อ	 “Nursing	 Management	 Policy	 and	 Outcomes”	 จัดโดย	
Journal	 of	 Chinese	 Nursing	 Management	 ณ	 เมืองกุ้ยหยาง	 มณฑลกุ้ยโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 หลังจากนั้นได้เจรจาความร่วมมือด้านการส่งอาจารย์
มาศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก	 รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารของ	
Shangtow	Medical	 University	 และ	 Baihua	 University	 นอกจากนั้นคณบดียัง
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม	 International	Council	 of	Nurse	Congress 
2019	 เรื่อง	 ASEAN:	 The	 impact	 of	 nurse	 recognition	 and	 mobility	 
agreement:	Asia	and	beyond	จัดโดย	CGNFS	(Commission	on	Graduateds	
of	 Foreign	 Nursing	 Schools)	 Centre	 on	 Nurses	Migration,	 International,	
Inc	 ณ	 ประเทศสิงคโปร์	 พร้อมทั้งได้ร่วมพบปะกับผู้นำาจากหลายประเทศและได้เข้า
ประชุม	 WHOCC	 meeting	 ในโอกาสนี้ได้หารือกับ	 Elizabeth	 Iro	 Chief	 Nurse	 
Executive	 เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม	 International	 Conference	
เรื่อง	“	Advocacy	amd	Policy	2020”	ของคณะฯ	เดือนมิถุนายน	2563	ด้วย
	 เดือนกรกฎาคม	 คณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากร	
ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล	 พิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล	รวมทั้ง	พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา	วชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ครบรอบ	67	พรรษา	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	และ	
น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย	 และนับ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง	 ในโอกาสที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
อธิการบดี	 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณบดีได้รับ 
พระราชานุญาตให้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 แด่	 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ	 กรมพระศรี
สวางควัฒน	 วรขัตติยราชนารี	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	 พระราชวังดุสิต	
กรุงเทพมหานคร	โดยในเดือนนี้คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษา	ร่วมกันประกอบพิธี
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา		ประจำาปี	2562	จัดโดย	คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรมและศาสนา		ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์	ดร.อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น 
และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ดาราวรรณ	 ต๊ะปินตา	 ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ	
ประเภทผู้ประสบความสำาเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ	ประจำาปี	2562	เนื่องใน
โอกาสครบรอบ	62	ปี	วันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะฯ	โดยในวันอาทิตย์ที่	27	ตุลาคม	
2562	คณะฯ	ร่วมกับ	มูลนิธิพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ	 และ	 สภาการพยาบาล	 จัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ	
Nurse	 	CMU	 	Run	 	 2019	ณ	 เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 ในโอกาส
สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ	 ประจำาปี	 2562	 ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ที่	www.nurse.cmu.ac.th/nursecmurun
	 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวการดำาเนินงานต่างๆ	
ของคณะฯ	 ผ่านข่าวสารในทุกฉบับ	 หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะประการใดขอ
แจ้งให้รับทราบด้วยเพื่อจะได้ใช้ในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

                                     

	 	 	(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
																		คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม มช. จิตอาสาเราทำาความดีด้วยหัวใจ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จันทร์ฉาย	 โยธาใหญ่	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม	 “มช.	
จิตอาสาเราทำาความดีด้วยหัวใจ”	 ตามแนวพระราชดำาริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อบำาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	
นำานักศึกษาใหม่	 รหัส	 62	 ทุกคนร่วมทำาความสะอาดคณะฯ	 และพื้นที่โดย
รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมี	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 ณ	 สนามกีฬากลาง	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	หลังจากนั้นสโมสรนักศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์	นำา
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่	1	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	(ปกติและนานาชาติ)	
ร่วมทำาความสะอาด	เก็บขยะมูลฝอย	กวาดพื้นถนน	และพัฒนาภูมิทัศน์โดย
รอบบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันวัน
อาทิตย์ที่	28	กรกฎาคม	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากร	 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระ
ราชกุศล	 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณฯ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ครบรอบ	 67	 พรรษา	 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	
และ	 น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย	 ณ	 ศาลาอ่าง
แก้ว	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ต่อจากนั้นได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล	 และ	 พิธีจุดเทียน
ชัยถวายพระพรชัยมงคล	โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เป็นประธาน	ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันอาทิตย์ที่	28	กรกฎาคม	2562



ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
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	 สมเด ็จพระเจ ้าน ้องนางเธอ	 เจ ้าฟ ้าจ ุฬาภรณวล ัยล ักษณ์	 อ ัครราชก ุมาร ี	 กรมพระศร ีสวางคว ัฒน	 วรข ัตต ิยราชนาร ี 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์อาวุธ	 ศรีสุกรี	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ศาสตราจารย์คลินิก	
นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดี	ศาสตราจารย	์ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 เฝ้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวน
จิตรลดา	พระราชวังดุสิต	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	11	กรกฎาคม	2562
	 ศาสตราจารย์	 ดร.พลเอกหญิง	 พลเรือเอกหญิง	 พลอากาศเอกหญิง	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัคร
ราชกุมารี	 ได้ทรงพระราชกรณียกิจเพื ่อสุขภาพประชาชนไทย	 ด้านการแพทย์	 การพยาบาล	 การสาธารณสุข	 อย่างต่อเนื ่องมานาน
กว่า	30	ปี	 เพื ่อการพัฒนาในมิติต่างๆ	พระองค์ทรงนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื ่อการศึกษา	วิจัย	ตลอด
จนการพัฒนาประเทศ	และด้านการรักษาพยาบาล	ดูแลด้านสุขภาพ	สิ ่งแวดล้อมของประชานได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม	ทรงห่วงใย
ทุกข์สุขของพสกนิกรทุกหมู ่เหล่า	 ให้มีสุขภาพและสุขอนามัยที ่ดี	 	 ทรงสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล	 และ
พระราชทานขวัญกำาลังใจแก่พยาบาลวิชาชีพมาโดยตลอดในทุกสถาบัน	 ทุกองค์กร	 	 ทั ้งนี ้	 ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้น
เกล้าล้นกระหม่อมหาที ่สุดมิได	้
	 สภามหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่จ ึงถ ือเป ็นมหามงคลพิเศษย ิ ่งท ี ่จะได ้ขอพระราชทานท ูลเกล ้าท ูลกระหม ่อมถวายปร ิญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์	 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	 แด่	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 พลเอกหญิง	 พลเรือเอกหญิง	 พลอากาศเอกหญิง 
สมเด ็จพระเจ ้าล ูกเธอ	 เจ ้าฟ ้าจ ุฬาภรณวล ัยล ักษณ ์	 อ ัครราชก ุมาร ี 	 เพ ื ่อ เฉล ิมพระเก ียรต ิค ุณให ้แผ ่ ไพศาล	 และเพ ื ่อ เป ็น 
สิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป
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มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื ่อทุกคน
(Healthy and Happy for All)

	 คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ	 ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	คณะพยาบาล
ศาสตร์	 จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อ
ทุกคน	(Healthy	and	Happy	for	All)	โดยมี	ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	
อาจารย์	 ดร.วันเพ็ญ	 ทรงคำา	 ประธานคณะกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพฯ	กล่าวรายงาน	ณ	ข่วงม่วนใจ๋	(ชั้น	1)		อาคาร		
2	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันศุกร์ที่	7	มิถุนายน	2562		
	 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	 การตรวจสุขภาพ
ประจำาปี	 โดย	 ทีมตรวจสุขภาพคณะเทคนิคการแพทย์	 มช.	
การแสดงออกกำาลังกาย	 “รำาวงเพื่อสุขภาพ”	 การบรรยาย	
เรื่อง	 “การยศาสตร์ในการทำางานและนำาเสนอผลการตรวจ 
สภาพแวดล้อม”	 โดย	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วีระพร	 
ศุทธากรณ์	และ	อาจารย์	ดร.วรันธรณ์	จงรุ่งโรจน์สกุล	กลุ่ม
วิชาการพยาบาลสาธารณสุข	 จัดแสดงบูธนิทรรศการ	 อาทิ	
Happy	Zone	,	รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกตามนโยบาย
3	 พ	 ,	 การคัดแยกขยะ	 ,	 โครงการอาหารปลอดภัยและกาด
เมืองมอกม่วน	 ,	 ชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่	 	นอกจากนี้ได้เปิดตัว	Application	FON	 iHealth	เพื่อ
การเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเองสำาหรับอาจารย์และบุคลากร
ของคณะฯ	รวมทั้งแนะนำาโครงการประเมิน	Health	literacy
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ภารกิจคณบดี

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ	 Chinese	 Nursing	 
Management	Conference	จัดโดย	Journal	of	Chinese	Nursing	
Management	ณ	เมืองกุ้ยหยาง	มณฑลกุ้ยโจว	สาธารณรัฐประชาชน
จีน	ระหว่างวันที่	13	-	14		มิถุนายน	2562	บรรยายในหัวข้อ	“Nursing	
Management	Policy	and	Outcomes”	เมื่อวันศุกร์ที่	14	มิถุนายน	
2562	 ผู้เข้าร่วมประมาณ	 3,000	 คน	 มาจากทั่วประเทศ	 หลังจากนั้น
ได้ไปเจรจาความร่วมมือด้านการส่งอาจารย์มาศึกษาต่อระดับปริญญา
โทและเอก	 รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารของ	 Shangtow	
Medical	University	และ	Baihua	University

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในการประชุม	 International	 Council	 of	 Nurse	 Congress	
2019	 หัวข้อเรื่อง	 ASEAN:	 The	 impact	 of	 nurse	 recognition	 and	 
mobi l i ty	 agreement :	Asia	 and	beyond	จ ัดโดย	CGNFS	 
(Commission	 on	 Graduateds	 of	 Foreign	 Nursing	 Schools)	 
Centre	on	Nurses	Migration,	International,	Inc	ณ	ประเทศสิงคโปร์	
เมื่อวันอาทิตย์ที่	 30	มิถุนายน	2562	ต่อจากนั้นได้ร่วมพบปะกับผู้นำาจาก
หลายประเทศและได้เข้าประชุม	 WHOCC	 meeting	 ในโอกาสนี้ได้
หารือกับ	 Elizabeth	 Iro	 Chief	 Nurse	 Executive	 เกี่ยวกับประเด็นที่
คณะฯ	 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม	 International	 Conference	 เรื่อง	 
“Advocacy	amd	Policy	2020”	เดือนมิถุนายน	2563

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม International 
Council of Nurse Congress 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
Chinese Nursing Management Conference 

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อม
ด้วยคณะผู ้บริหารและคณาจารย์	 ร่วมพิธีทำาบุญวันศรีนครินทร	์
ประจำาปี	2562	และ	พิธีทำาบุญทอดผ้าป่า	จัดโดยสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ	สาขาภาคเหนือ	 โดยมี	 พระราชสิงหวรมุนี	 เจ้า
อาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่	เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์	 ณ	 พระวิหารหลวง	 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	
จังหวัดเชียงใหม่	เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่	18	กรกฎาคม	2562

พิธีทำาบุญวันศรีนครินทร์ ประจำาปี 2562 



พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 14
  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 8 

ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม -  30 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการ เร่ือง Updated Contemporary Nursing 
 Theories and Applications 

และ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์
สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน 

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 

รุ่นที่ 13 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการ 
เรื่อง การนอนหลับ: แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ 

ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

ข่าวศูนย์บริการพยาบาล
Nursing Service CenterNSC News
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โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน ”เกษียณสร้างสุข” 
รุ่นที่ 3 ประจำาปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 

ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 
และ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำาเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจคณบดี



การทบทวนอย่างเป็นระบบ

 ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย	
คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีเปิดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การ
ทบทวนอย่างเป็นระบบ	(Systematic	Review)	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 เป็น
ประธาน	 และ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์	 ทุ่งปันคำา	 ผู้อำานวยการ
ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย	 กล่าว
รายงาน	จัดขึ้นระหว่างวันที่	17-21	มิถุนายน	2562

พิธีทำาบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำาปี 2562 

	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการพิเศษ	พร้อมด้วยบุคลากร	ร่วมพิธีทำาบุญเมืองและสืบชะตาเมือง
เชียงใหม่	ประจำาปี	2562	ณ	หน่วยพิธีประตูสวนดอก	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	
20	มิถุนายน	2562

ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดสำานักงานใหญ่บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำากัด 
 
	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	 ผู้แทนคณบดี	
พร้อมด้วยบุคลากร	เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่	ดร.บัลลพ์กุล	ทิพย์เนตร	เจ้าของ/
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เชียงใหม่เฟรชมิลค์	จำากัด	ในพิธีเปิดสำานักงานใหญ่	บริษัท	เชียงใหม่เฟรช
มิลค์	จำากัด	ณ	ตำาบลท่าวังตาล	อำาเภอสารภี	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	20	มิถุนายน	2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
 
	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	 เป็นประธานรับมอบของที่
ระลึกจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภัทรมนัส	พงศ์รังสรรค์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ในโอกาสที่ได้นำาคณาจารย์และบุคลากรเข้าเยี่ยม
ชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน	เมื่อวันอังคารที่	25	มิถุนายน	2562

ผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดูงาน
 
	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็น
ประธานกล่าวต้อนรับ	 คุณวิระ	 ด้วงชู	 รักษาการผู้อำานวยการกอง
บริการวิชาการ	 สถาบันพระบรมราชชนก	 พร้อมด้วยบุคลากร	 ใน
โอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ	
การวิจัย	 การบริการวิชาการแก่สังคม	 และ	 ศูนย์บริการพยาบาล
ของคณะฯ	เมื่อวันอังคารที่	25	มิถุนายน	2562

กิจกรรมบ้าน สีแสด
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การประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และ 
ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 
 
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับ	ดร.หรรษา	 เทียนทอง	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารจากฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	
ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน	 การฝึกปฏิบัติการพยาบาล	 ในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	 หลักสูตระดับปริญญาตรี	 และ	 หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา	เมื่อวันพุธที่	10	กรกฎาคม	2562

พัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบ้ืองต้นและการเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บ 
 
 
	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	 เป็น
ประธานเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้าย 
ผู้บาดเจ็บแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	 (รุ่นที่	 1)	 โดยมี	 ทีมอาจารย์จากกลุ่ม
วิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์	 เป็นวิทยากร	 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่	 23-26	
กรกฎาคม	2562	(จำานวน	8	รุ่น	รุ่นละ	30	คน)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน Online Course 
 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และวิจัย	 ผู้แทนคณบดี	 เป็นประธานรับมอบของที่ระลึกจากคณะผู้บริหาร	 อาจารย์และ
บุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์	 (Online	 Course)	 เมื่อวัน
จันทร์ที่	1	กรกฎาคม	2562

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจำาปีการศึกษา 2562 

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานเปิด
การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 (ปกติ
และนานาชาติ)	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 	 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึง
พันธกิจของคณะฯ	 รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 กิจกรรมเสริมหลักสูตร	 และสวัสดิการ
ต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่าง	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และผู้ปกครอง	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 25	
กรกฎาคม	2562
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คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน
ต้อนรับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรชัย	จูลเมตต์	คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	ในโอกาสที่นำาคณะผู้บริหาร	อาจารย์และ
บุคลากร	เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตามพันธ
กิจหลักของคณะฯ	เมื่อวันศุกร์ที่	28	มิถุนายน	2562



พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรฝึกอบรมนานาชาติ
	 ศาสตราจารย์	 ดร.ว ิภาดา	 คุณาวิกติก ุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุฑารัตน์	มีสุขโข	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี 
แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดี	 ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร	 Sustainable	 Community	 Health	 Development	 through	 Community	
Health	 Volunteers:	 Monitoring,	 Evaluation,	 and	 Supervision	ณ	 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 กรุงเทพมหานคร		
หลักสูตรดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน	Perez-Guerrero	Trust	Fund	for	South-South	Cooperation	(PGTF)	และ	กรมความร่วม
มือระหว่างประเทศ	จัดขึ้นระหว่างวันที่	3	–	21	มิถุนายน	2562	ณ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยได้รับเกียรติจาก	คุณศศิธร	ว่องวีร
โชติกิจ	 รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เป็นผู้กล่าวปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม	 ในโอกาสนี้ได้มีการเจรจาความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย

Leadership Development and Sigma Theta Tau International 
Honor Society
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
และนวัตกรรม	 ให้การต้อนรับ	 Ms.	 Cynthia	 Vlasich,	 MBA,	 BSN,	 RN,	 Director 
of	 Global	 Intiatives	 จาก	 the	 Honor	 Society	 of	 Nursing,	 Sigma 
Theta	 Tau	 และ	 Susan	 Hassmiller,	 RN,	 PhD,	 FAAN,	 Senior	 advisor	 for 
Nursing	 จาก	 the	 Robert	 Wood	 Johnson	 Foundation	 ในโอกาสที่เดินทาง 
มาเย ี ่ ยมชมคณะฯ	 และ	 เป ็นว ิทยากรบรรยายพ ิ เศษ	 เร ื ่ อง	 Leadership 
Development	and	Sigma	Theta	Tau	International	Honor	Society	ให้แก่อาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ	เมื่อวันอังคารที่	2	กรกฎาคม	2562

Community Empowerment to Promote Healthy Pregnancy and Children in the First Five Years of Life
	 คณะพยาบาลศาสตร์	ร่วมกับ	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	จัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร	Community	Empowerment	to	Promote	
Healthy	Pregnancy	and	Children	 in	 the	First	Five	Years	of	Life	สำาหรับผู้รับทุนชาวต่างชาติ	จาก	14	ประเทศ	ได้แก่	อาเซอไบจัน	บอสเนีย	จอร์แดน	
มาดากัสกา	มัลดีฟส์	เมอริเทียส	มองโกเลีย	ไนจีเรีย	ซามัวร์	ซวาซิแลนด์	ซูดาน	ตองกา	แซมเบีย	และไทย		พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชรินทร์	
เตชะพันธุ์	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธาน	และ	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กล่าววัตถุประสงค์ของการ
อบรม	โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่	3	กรกฎาคม	-	6	สิงหาคม	2562

คณะผู้แทนจาก Faculty of Nursing, Kansai Medical 
University เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ให้การ
ต้อนรับ	 Professor	 Dr.	 Mari	 Kondo	 และ	 Assistant	 Professor 
Fumiko	 Takahashi	 จาก	 Faculty	 of	 Nursing,	 KansaiMedical 
University	ประเทศญี่ปุ่น	ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ	พร้อม
ทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน	เมื่อวันพุธที่	10	
กรกฎาคม	2562

ข่าววิเทศสัมพันธ์
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ผ ู ้บร ิหาร People’s Hospital of Xishuangbanna Dai National i ty  
Autonomous Prefecture เยี่ยมคารวะคณบดี
	 คณะผู้บริหารจาก	People’s	Hospital	of	Xishuangbanna	Dai	Nationality 
	 Autonomous	 Prefecture	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ประกอบด้วย	 Mr.	 Weirong	
Bai,	 Deputy	 Dean,	 Mr.	 Dehong	 Ma,	 Vice	 Director	 of	 the	 Medical	 Services	 
Management	 Development,	 Mrs.	 Yafeng	 Wang,	 Director	 of	 Cardiology	 
Department,		Mr.	Linhai	He,	Vice	Director	of	General	Surgery	Department	และ	
Mrs.	Erbi	Yu,	Translator	พร้อมด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ	เข้าเยี่ยมคารวะ	
ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการและติดตามความก้าวหน้าการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท	 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	4	กรกฎาคม	2562

ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, 
Naragakuen University ประเทศญี่ปุ่น 
	 ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.จ ุฑาร ัตน์	 ม ีส ุขโข	 รองคณบดี
ฝ ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 ให้การต้อนรับอาจารย์	 พร้อมด้วย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	และระดับปริญญาโท	จาก	School	of	Nursing, 
Naragakuen	 University	 ประเทศญี่ปุ่น	 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดู
งานด้านการเรียนการสอน	ระหว่างวันที่	21-27	กรกฎาคม	2562
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จริยธรรมการวิจัยในคน 	 ศาสตราจารย์	 ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์	 ศรีบัณฑิต
มงคล	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “จริยธรรมการวิจัย
ในคน”	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	กล่าวรายงาน	การอบรมจัดขึ้นระหว่าง
วันที่	4	-	5	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุมวิจิตร	ศรีสุพรรณ	
อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์

	 เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วย	
คณาจารย์	นักวิจัย	บุคลากร	และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลัก
การและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์	 การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสา
สมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ	 กระบวนการขอความยินยอม
ผู้เข้าร่วมการวิจัย	 ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัย	
การปฏิบัติที่ดีในการทำาวิจัย	 วิธีดำาเนินงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ	 ที ่เป็นมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	



	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รอง
คณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย	 เป็นประธานเปิดการบรรยาย
พิเศษ	 เรื่อง	 เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษในการเพิ่มประสิทธิผล
การเรียนรู ้แบบออนไลน์และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ในวิชาทฤษฎีและวิชาฝึก
ปฏิบัติ	 (ระยะที่	 1)	 โดยมี	 อาจารย์	 ดร.กรรณ	 จรรยาวุฒิวรรณ์	
จาก	 ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์	 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันจันทร์ที่	 24	 มิถุนายน	
2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	การจัดการ
ศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ	วิทยากรรับเชิญ	ได้แก่	รอง
ศาสตราจารย์	 นพ.สมศักดิ์	 เชาว์วิศิษฐ์เสรี	 ผู้อำานวยการด้าน
บริหารและผู้อำานวยการด้านการแพทย์	โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์	
อินเตอร์เนชั่นแนล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พิกุล	 พรพิบูลย์	
อาจารย์พิเศษในบัณฑิตวิทยาลัย	 และ	 รองศาสตราจารย	์
ดร.ดรุณี	 รุจกรกานต์	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย			 
						มหาสารคาม	จัดขึ้นระหว่างวันที่	8-9	กรกฎาคม	2562	

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา	 เรื่อง	 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้เรียน	 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทาง
การจัดการศึกษาของคณะฯ	 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนในปัจจุบันและในอนาคต	รวมทั้งได้ความรู้	 ความ
เข้าใจในองค์ความรู้อื่น	ๆ	ที่จำาเป็นสำาหรับการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่	ณ	โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว	จังหวัด
เชียงใหม่	เมื่อวันอังคารที่	2	กรกฎาคม	2562

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รอง
คณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย	เป็นประธานเปิดการบรรยาย
พิเศษ	เรื่อง	เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ	ในการเพิ่มประสิทธิผล
การเรียนรู้แบบออนไลน์และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ในวิชาทฤษฎีและวิชาฝึก
ปฏิบัติ	 (ระยะที่	 2)	 โดยมี	 อาจารย์	 ดร.ชุติวัฒน์	 สุวัตถิพงศ์	
อาจารย์ประจำาสำานักเทคโนโลยีการศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช	เป็นวิทยากร	เมื่อวันจันทร์ที่	22	กรกฎาคม	2562

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่1

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อ
มุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการ
ของผู้เรียน

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2

เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาใหม่
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 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ผู้ช่วยพยาบาล) ประจำาปีการศึกษา 2562  

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม	่
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	ประจำาปีการศึกษา	2562	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	
คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่สำาหรับ
การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	 รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาและคณาจารย์	เมื่อวันพุธที่	26	มิถุนายน	2562

สร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำาปีการศึกษา 2562  

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดโครงการสร้างเสริม
ศักยภาพและการเรียนรู้สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2562		โดยมี	
ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน	วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
วิธีการเรียนอย่างมีความสุข	หลักการอ่านตำาราและวารสารภาษาอังกฤษ	รวมทั้งการคิดแบบมี
วิจารณญาณ	 เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้สามารถปรับตัวพร้อมสำาหรับการเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เมื่อวันอังคารที่	30	กรกฎาคม	2562

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 45 

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธานเปิดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	 รุ่น	 45	 ในโอกาสนี้ได้ให้
เกียรติมอบหมวกและของที่ระลึกแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รุ่น	 45	 โครงการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพหลังสำาเร็จการ
ศึกษา	 นอกจากนี้ทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
งาน	 พร้อมทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี	 มีจิตบริการ	 และ	 มีความสุขใน
การทำางาน	เมื่อวันพุธที่	3	กรกฎาคม	2562

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจำาปีการศึกษา 2562   

	 อาจารย์	ดร.สุภารัตน์	วังศรีคูณ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	เป็น
ประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต	 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)	ประจำาปีการศึกษา	2562	 เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน	 กิจกรรม	 สิทธิ	 สวัสดิการ	
ตลอดจนระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันอังคารที่	30	กรกฎาคม	2562

ลานกิจกรรมกับ
นักศึกษาพยาบาล
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	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	
พร้อมด้วยบุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2562	จัดโดยคณะกรรมการดำาเนินงานด้านส่งเสริม
ศาสนา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	 ตลอด
จนทำานุบำารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา	เนื่องในวันเข้าพรรษา	ประจำาปี	2562	ณ	ศาลา
ธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	28	มิถุนายน	2562

	 อาจารย์สิริลักษณ์	 วรรธนะพงษ์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และกิจการพิเศษ	 พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	 เดินทางนำาเทียนพรรษาของคณะฯ	 ไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา	
เนื่องในวันเข้าพรรษา	ประจำาปี	2562	ณ	วัดสันธาตุ	ตำาบลศรีมหาพน	
อำาเภอแม่แตง	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 11	 กรกฎาคม	
2562

ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2562 

ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วันสันธาตุ อำาเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

พิธีหล่อ สมโภช และ ถวายเทียนพรรษา 
ประจำาปี 2562
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	 ศาสตราจารย์	ดร.อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น	อาจารย์
ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน	 และ	 ประธาน
ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	
สมัยที่	 5	 (2560-2562)	 พร้อมด้วย	 ศาสตราจารย์	
ดร.ดาราวรรณ	 ต๊ะปินตา	 อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการ
พยาบาลจิตเวช	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ	 ประเภท
ผู้ประสบความสำาเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ	
ประจำาปี	 2562	 จาก	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประสาร	
มาลากุล	ณ	อยุธยา	เนื่องในโอกาสครบรอบ	62	ปี	วัน
คล ้ายว ันสถาปนาคณะคร ุศาสตร ์ 	จ ุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย	 ณ	 ห้องดวงเดือน	 พิศาลบุตร	 อาคาร
ประชุมสุข	อาชวอำารุง	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2562

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศิวพร	 	 อึ้งวัฒนา	 อาจารย์ประจำากลุ่ม
วิชาการพยาบาลสาธารณสุข	 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การนำาเสนอผลงาน
วิชาการ	 ประเภทโปสเตอร์	 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภค	 เรื่อง	
“เครื่องกรอง	HAPPY	ด้วยแผ่น	HEPA”	จาก	ศูนย์วิชาการ	 เขตสุขภาพที่	 1	 โดยมี
คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากร	 ร่วมแสดงความยินดี	 ณ	 ห้องประชุมสมจิตต์	
ภาติกร	อาคาร	1	เมื่อวันศุกร์ที่	21	มิถุนายน	2562

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ครบรอบ 62 ปี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2562 

ร่วมแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศ นำาเสนอผลงานวิชาการ  “เครื่องกรอง 
HAPPY ด้วยแผ่น HEPA “  

ถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วันสันธาตุ อำาเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
พิธีหล่อ สมโภช และ ถวายเทียนพรรษา 
ประจำาปี 2562
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นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับ	 Johns	 Hopkins	 School	 of	 Nursing	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และ	
มหาวิทยาลัยชั้นนำาต่างประเทศ	 	 	 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	 	 The	 13th	 Biennial	 Conference	 of	 the	 Global	 Network	
of	 WHO	 Collaborating	 Centres	 for	 Nursing	 and	 Midwifery	 เรื่อง	 Advocacy	 and	 Policy	 Strengthening	 the	 Voices	 and	 
Capacities	of	Health	Professionals	2020	ระหว่างวันที่	16	–	18	มิถุนายน	2563	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัด
เชียงใหม่	 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระดับนานาชาติในการเพิ่มศักยภาพ	 รวมทั้งสิทธิการแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุน	 และ

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	23rd	East	Asian	Forum	of	Nursing	Scholars 
(EAFONS)	เรื่อง	Advancing	Nursing	Scholars	in	the	Era	of	Global	Transformation	and	Disruptive	Innovation	ระหว่างวันที่	10	–	11 
มกราคม	 2563	 ณ	 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว	 จังหวัดเชียงใหม่	 วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางการพยาบาล	 นักวิจัยทางการ
พยาบาล	 และ	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและทั่วโลกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้	 นำาเสนอ
ผลงานวิชาการและประสบการณ์ด้านการศึกษา	 การวิจัย	 และการปฏิบัติการพยาบาล	 ในประเด็น	Global	 Transformation	และ	Disruptive	 
Innovation	 รวมทั้งเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสำาหรับนักวิชาการทางการพยาบาล	นักวิจัยทางการพยาบาล	และการศึกษาระดับปริญญา
เอกทางการพยาบาลในการสร้างองค์ความรู้และวิจัยทางการพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศในด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออก
										ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		https://eafons2020.com

Advocacy and Policy Strengthening the Voices and Capacities of Health Professionals 2020

Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation

นโยบายของบุคลากรทีมสุขภาพ	 โดยเฉพาะพยาบาลและผดุงครรภ์ในการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและนโยบาย	 อีกทั้งเปิดเวทีให้บุคลากร
ทีมสุขภาพจัดตั้งเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการให้การสนับสนุนและนโยบายทั้งในระดับ
ภูมิภาคและทั่วโลก	 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดพันธมิตรและความร่วมมือใน
สถาบันการศึกษา	การวิจัย	และสถาบันสุขภาพอีกด้วย
	 ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		http://healthadvocacy2020.com


