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	 ข่าวสารฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 	 เริ่มจากในเดือน
พฤศจิกายน	 คณะฯ	 ร่วมกับสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดพิธีเปิด	 ITSC	 New	 Media	 Studio	 เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้าน
การจัดการเรียนการสอน	 โดยอำานวยความสะดวกในการผลิตสื่อดิจิทัลออนไลน์
ให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (ฝั่งสวนดอก)	 ในเดือนนี้คณะฯ	 ขอ
ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์	 ดร.ศิวพร	 อึ้งวัฒนา	 รับรางวัล
พยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น	สาขาวิชาการ	ประจำาปี	2562	จาก	สมาคม
พยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์ 
ทุ่งปันคำา	ได้รับการเป็น	Fellow	of	American	Academy	of	Nursing	(FAAN)	
จาก	 American	 Academy	 of	 Nursing	 ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนคณบดี
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม	 Biennial	 Convention	 ครั้งที่	 45	 ของ	 Sigma 
Theta	 Tau	 International	 เรื่อง	 Connect	 Collaborate	Catalyze	ณ	 กรุง
วอชิงตัน	 ดี	 ซี	 สหรัฐอเมริกา	 ร่วมกับคณบดี	 8	 คน	 2	 คนที่เป็นกรรมการ			
STTI	 Thailand	 ในโอกาสนี้ได้เข้าพบปะผู้บริหารเพื่อเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ	 Catholic	 Unviersity	 และ	 Johns	 Hopkins	 University 
สหรัฐอเมริกา	อีกทั้งได้หารือกับผู้บริหาร	ณ	Johns	Hopkins	 เกี่ยวกับการจัด
ประชุมวิชาการ	WHOCC	ณ	คณะพยาบาลศาสตร์	ในเดือนมิถุนายน	2563	อีก
ด้วย
	 ในเดือนธันวาคม	 คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม
วิชาการ	The	Third	 International	Specialty	Nurses	Conference	จัดโดย	 
Chinese	Nursing	Association	and	the	American	Nursing	Association 
ร่วมกับ	 American	 Nurses	 Credentialing	 Center,	 Zhejiang	 Nursing 
Association,	 Sir	 Run	 Run	 Shaw	 Hospital,	 and	 the	 First	 Affiliated 
Hospital	 of	 Medical	 School	 of	 Zhejiang	 University	 ณ	 เมืองหางโจว 
มณฑลเจ้อเจียง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 นอกจากนั ้นได้ร ับเชิญจาก
องค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	 Organiztion	 South-East	 Asia)	 ใน
การประชุม	 Expert	 Group	 Consultation	 เพื่อทบทวนและสรุปการจัดทำา	
Strategic	 Direction	 to	 Strengthen	 Midwifery	 in	 SEARO	 Countries 
ปี	ค.ศ.2019	–	2023	ณ	เมืองนิวเดลี	ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
	 ก่อนอำาลาปีเก่า	 2562	 เพื่อต้อนรับปีใหม่	 2563	 ในนามของคณะ
พยาบาลศาสตร์	ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกำาลังความสามารถในการพัฒนาให้คณะฯ	มีความเจริญก้าวหน้า			ขอ
ขอบพระคุณอดีตผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส	 กรรมการอำานวย
การของคณะฯ	 รวมทั้งผู้มีอุปการคุณและศิษย์เก่าที่ให้การสนับสนุนคณะฯทุก
ท่าน	ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอกราบอาราธนาอำานาจ	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ	
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี	ตลอดปีพุทธศักราช	2563	ด้วยเทอญ
                                     

	 	 	(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
																		คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำาเร็จการศึกษา	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ประจำาปีพุทธศักราช	 2562	 ภายในพิธีดัง
กล่าว	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.วิจิตร	ศรีสุพรรณ	อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	อดีตนายกสภาการพยาบาล	เข้ารับพระราชทานปริญญา
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์	 สาขาวิชาการพยาบาล	 ณ	 	 ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		เมื่อวันพุธที่	4	ธันวาคม	2562		

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์	 ทุ่งปันคำา	 ผู้อำานวยการศูนย์ความรู้เชิง
ประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้รับการ
ยกย่องแต่งตั้งให้เป็น	Fellow	of	American	Academy	of	Nursing	(FAAN)	จาก	
American	Academy	of	Nursing	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดี	ซี	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เมื่อ
วันเสาร์ที่	26	ตุลาคม	2562
	 American	 Academy	 of	 Nursing	 เป็นองค์กรทางด้านการพยาบาลที่
มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ทำาหน้าที่พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล	 โดย
ผลักดันให้มีความก้าวหน้าด้านการพัฒนานโยบายสุขภาพ	 การปฏิบัติการพยาบาล	
การพัฒนา	 วิเคราะห์	 และ	 เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาล	 ผู ้ที ่ได้รับ
การแต่งตั ้งต้องได้รับการพิจารณาจากผู ้ทรงคุณวุฒิซึ ่งต้องเป็นผู้นำาทางการ
พยาบาลระดับชาติหรือนานาชาติ	 มีผลงานโดดเด่นทางด้านการศึกษาพยาบาล	
การบริหารจัดการ	การปฏิบัติการพยาบาล	และ	การวิจัยทางการพยาบาล	ผู้ที่ได้รับ
การรับเข้าเป็นสมาชิกของ	FAAN	สามารถใช้อักษร	FAAN	ต่อท้ายปริญญาสูงสุดที่
ได้รับ

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ศิวพร	อึ้งวัฒนา	อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข	คณะ
พยาบาลศาสตร์	 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น	สาขา
วิชาการ	ประจำาปี	2562	จาก	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.พิมพ์พรรณ	ศิลปสุวรรณ	นายกสมาคม
พยาบาลสาธารณสุขไทยฯ	 ในการประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่	 16	 เรื่อง	 พลิกโฉม
วิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน	 จัดโดย	 สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ	โรงแรมเดอะ	เบอร์เคลีย์	กรุงเทพฯ	เมื่อวันอังคารที่	19	พฤศจิกายน	2562

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผอ.ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทยฯ รับการยกย่องจาก AAN

รางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น สาขาวิชาการ 
ประจำาปี 2562

รางวัลแห่งเกียรติยศ



ITSC New Media Studio

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ร่วมกับ	 สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดพิธีเปิด	 ITSC	 New	 Media	 Studio	 โดยมี	
ศาสตราจารย์คลินิก		นายแพทย์นิเวศน์		นันทจิต	อธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 รองศาสตราจารย์
อุษณีย์	คำาประกอบ	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กล่าว
รายงาน	 และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดตั้ง	 ITSC	
New	Media	Studio	ณ	บริเวณชั้น	1	อาคาร	4	คณะพยาบาล
ศาสตร์	เมื่อวันพุธที่	27	พฤศจิกายน	2562	
	 ITSC	New	Media	Studio	ศูนย์บันทึกสื่อการสอน	
เป้าหมายเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
สำาหรับคณาจารย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยอำานวยความ
สะดวกในการผลิตสื่อให้กับคณาจารย์คณะสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	 (ฝั่งสวนดอก)	 ช่วยทำาให้คณาจารย์สามารถจัดการ
เรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์	 เกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็น	 Digital	
University	 ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม	 คุณภาพ	 และมี
ทักษะการเป็นพลเมืองโลก
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	 ITSC	 New	 Media	 Studio	 มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย	 พร้อมให้บริการแก่อาจารย์	 มช.	
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่	 21	 พร้อมการผลิตสื่อดิจิทัลผ่าน
การบันทึกการสอนของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	 CMU	 MOOCs	 เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยหรือ
คอร์สออนไลน์	ซี่งห้องสำาหรับบันทึกสื่อมีหลายขนาด	ประกอบไปด้วย
•			 ห้องสำาหรับบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเองด้วยชุดเครื่องมือ	EZ-	Studio	จำานวน	3	ห้อง
•			ห้องขนาดกลาง	เป็นห้องที่มีอิสระในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์	สำาหรับอาจารย์ที่ต้องการพื้นที่
ในการใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน	 เช่น	 เตียงคนไข้	 อุปกรณ์ทดลองต่าง	 ๆ	 ก็สามารถทำาได้ใน
ห้องนี้
•	 ห้องสตูดิโอใหญ่	 สำาหรับบันทึกสื่อเต็มรูปแบบ	 อุปกรณ์ครบครัน	 สามารถผลิตสื่อได้แบบ	 
Professional
	 นอกจากนี้อาจารย์สามารถเลือกขนาดห้องได้ตามความเหมาะสม	พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่
บริการให้คำาแนะนำา	 มีพื้นที่สำาหรับทำางาน	 และสามารถที่จะใช้เป็น	 Learning	 Space	 ในการ
อบรมได้อีกด้วย
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ภารกิจคณบดี

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม	Biennial 
Convention	ครั้งที่	45	ของ	Sigma	Theta	Tau	International	เรื่อง	Connect	Collaborate 
Catalyze	ในระหว่างวันที่	16-20	พฤศจิกายน	2562	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดี	ซี	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ในโอกาสนี ้ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาพยาบาลรวมทั ้งเข้าพบปะผู ้บริหารเพื ่อเจรจา 
ความร่วมมือทางวิชาการกับ	 Catholic	 Unviersity	 และ	 Johns	 Hopkins	 University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	นอกจากนี้คณบดีได้หารือกับคณบดีและรองคณบดี	ณ	Johns	Hopkins	
เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ	 WHOcc	 ณ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ในเดือนมิถุนายน	 2563	
โดยในการประชุมดังกล่าว	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อภิรดี	 นันท์ศุภวัฒน์	 รองหัวหน้าสำานัก
วิชาพยาบาลศาสตร์	 ร่วมเดินทางไปนำาเสนอผลงานทางวาจาในหัวข้อเรื่อง	 Knowledge	 and	 
Perceptions	of	Health	Literacy	Among	Nurses	 in	Thailand	และ	Ms.	Nwe	ni	sein	
myint	PhD.	Candidte	ของคณะฯ	ร่วมนำาเสนอผลงานทาง	Poster	presentation

ประชุม Biennial Convention ครั้งที่ 45 ของ Sigma Theta Tau International

	 ศาสตราจารย ์	 ดร.ว ิภาดา	 ค ุณาว ิกต ิก ุล	 คณบด  ี
ได ้ร ับเช ิญจากองค ์การอนาม ัยโลก	 (Wor ld	 Heal th	
Organiztion	 South-East	 Asia)	 เป็นผู ้เชี ่ยวชาญในการ 
ประชุม	 Expert	 Group	 Consultation	 เพื ่อทบทวนและ 
สร ุปการจ ัดท ำา	 Strategic	 Direction	 to	 Strengthen	 
Midwifery	 in	 SEARO	 Countries	 ทิศทางกลยุทธ์สร้าง
ความเข้มแข็งด้านการผดุงครรภ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	ปี	ค.ศ.2019–2023	ระหว่างวันที ่	16–17	ธันวาคม	
2562	ณ	เมืองนิวเดลี	สาธารณรัฐอินเดีย

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ได้ร ับเชิญเป็นวิทยากร	
เรื ่อง	 “The	 Education	 and	 Clinical	 Practice	 of	 Thai	 Specialty	 Nurses	
และ	Gerontological	Nursing	Practice	of	Elderly	Care	in	Thailand”	ในการ
ประชุมวิชาการ	The	Third	International	Specialty	Nurses	Conference	จัดโดย	 
Chinese	Nursing	Association	and	the	American	Nursing	Association	ร่วมกับ	 
American	 Nurses	 Credentialing	 Center,	 Zhejiang	 Nursing	 Association,	
Sir	Run	Run	Shaw	Hospital,	and	the	First	Affiliated	Hospital	of	Medical	
School	 of	 Zhejiang	 University	 ณ	 เมืองหางโจว	 มณฑลเจ้อเจียง	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ระหว่างวันที ่	5	-	7	ธันวาคม	2562	การประชุมดังกล่าวมีผู ้เข ้าร่วม
ประมาณ	 2,000	 คน	 ในโอกาสนี ้ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ	 ของคณะฯ	 รวม
ทั ้งการที ่คณะฯ	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในปี	2563	อีกด้วย

คณบดีได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประชุม 
Expert Group Consultation
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คณบดีได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุม The Third 
International Specialty Nurses Conference



การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) 

รุ่นท่ี 22 
ระหว่างวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 - 12 เมษายน 2563
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พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย

แบบประคับประคอง รุ่นที่ 4  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14  

การอบรมจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 29 มีนาคม 2563

การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง : Update cancer nursing 4.0 

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง 
พยาบาลเวชปฏิบัติกับการปฏิบัติงานในยุคสังคมปรับเปลี่ยน 

(Disruptive World)  ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562

ข่าวศูนย์บริการพยาบาล
Nursing Service CenterNSC News

การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุค
เทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว 

: Neonatal Nursing in Digital Disruption World 
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่



“Nurses and Midwives Tackl ing 21st Century 
Global  Heal th Chal lenges”

	 Dr.	Catherine	Hannaway,	Global	Health	Consultant	จาก 
Director , 	 Cather ine	 Hannaway	 Associates	 Ltd.	 ประเทศอ ังกฤษ 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย	 เรื่อง	 “Nurses	 and	 Midwives	 Tackling	 21st 
Century	 Global	 Health	 Challenges”	 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของคณะฯ	 เข้าร่วมรับฟัง	 หลังจากนั้นเข้าพบปะและเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการกับ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พนิดา	 จันทโสภีพันธ์	 รองคณบดีฝ่ายแผนและ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุฑารัตน์	มีสุขโข	รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย	วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	เมื่อวันศุกร์ที่	15	พฤศจิกายน	2562
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ต ้อนร ับผ ู ้ บร ิหารและอาจารย ์จาก Youj iang Medica l 
Univers i ty for Nat ional i t ies (YMUN)

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	 วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและอาจารย์จาก	 Youjiang	 Medical	 University	 for	 Nationalities	
(YMUN)	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯ	 และ	 เจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งนักศึกษามาศึกษาต่อด้านพยาบาลศาสตร์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา	เมื่อวันพุธที่	13	พฤศจิกายน	2562

เจรจาความร ่วมม ือทางว ิชาการก ับ School of 
Nurs ing at Cal i forn ia State Univers i ty

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย	วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	ให้การต้อนรับ	Associate	Professor	
Dr.	Fay	M	Mitchell-Brown	จาก	School	of	Nursing	at	California	
State	 University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ในโอกาสเดินทางมาเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการ	เมื่อวันศุกร์ที่	29	พฤศจิกายน	2562

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ ่มวิชาการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย	วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์	ดร.พัชร ี
วรกิจพูนผล	 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	 ให้การต้อนรับ	 
Dr.	Kazumi	Noguchi,	Professor	Director	of	Kobe	Global-Local	
Studies	Department	 จาก	Kobe	Women’s	University	ประเทศ
ญี่ปุ่น	 ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ	 และเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการกับกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	 นอกจากนี้ได้
เข้าศึกษาดูงานหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กอีกด้วย	 เมื่อ
วันอังคารที่	12	พฤศจิกายน	2562

ข่าววิเทศสัมพันธ์



ต้อนรับคณะผู ้บริหารจาก Jiujiang University

มอบวุฒิบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาจาก University 
of North Florida

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	 วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	
ให้การต้อนรับ	Professor	Dr.Liu	Xiaodong,	President	of	Jiujiang	University	และ	
Associate	 Professor	 Shuai	 shiyi,	 Director	 of	 International	 Offfiice,	 Jiujiang	 
University	 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วม
มือทางวิชาการ	เมื่อวันอังคารที่	24	ธันวาคม	2562

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน
มอบวฒิุบตัรแกอ่าจารยแ์ละนักศกึษาพยาบาล	จาก	School						of							Nursing, 
University	 of	 North	 Florida	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และ	 สรุปผล
การศึกษาดูงาน	 โดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย	 วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 ในโอกาสที่เข้าศึกษาดู
งาน	ระหว่างวันที่	15	-	21	ธันวาคม	2562
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นักศ ึกษาหล ักส ูตรปร ัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑิต ม ัลด ีฟส ์ 
เข ้าเย ี ่ยมคารวะคณบดี

	 Mrs.	Aminath	Rinzy,	Ms.	Aminath	Sharfia,	Mrs.	Ashiyath	Rasheed,	
Ms.	 Asiya	 Ibrahim,	Mrs.	 Jeeza	Hussan	 และ	Mrs.	 Salma	Hassan	 นักศึกษา
จากประเทศมัลดีฟส์	 เข้าพบและเยี่ยมคาราวะ	ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	
คณบดี	 เพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)	เมื่อวันพุธที่	18	ธันวาคม	2562

ต้อนรับคณะผู ้บริหารจาก Chengdu Fifth 
People’s Hospital

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย	 วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ
ผู้บริหารจาก	 Chengdu	 Fifth	 People’s	 Hospital	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ	 พร้อมทั้งเจราจา
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งนักศึกษาพยาบาลเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ในโอกาสนี้ได้ลงนาม	MOU	ร่วมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์	เมื่อวันอังคารที่	17	ธันวาคม	2562



เครื่องกรอง HAPPY ง่าย–ถูก และ ดี 
รับมหันตภัยร้าย PM 2.5
	 ฝุ่นละอองขนาด	2.5	ไมครอน	เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า	2.5	ไมโครเมตร	เเขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับ
ไอนำา้	ควัน	เเละ	ก๊าซต่างๆ	ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อหายใจที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้เข้าไปจะเข้าถึงถุงลมในปอด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	ซึ่งได้แก่	เด็ก	ผู้สูงอายุ	และผู้ที่มีโรคประจำาตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วจะ
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ง่าย	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ศิวพร		อึ้งวัฒนา	กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข	คณะพยาบาลศาสตร์	ได้จัดทำานวัตกรรมเครื่องกรอง	HAPPY	
ด้วยแผ่น	HEPA	นำามาใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เข้ากับชีวิตประจำาวัน		อีกทั้งสามารถดำาเนินการจัดทำาด้วย
ตนเองมีต้นทุนต่ำา	แต่ประสิทธิภาพการทำางานสูง	และสามารถนำาไปเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่ต่อไป		นวัตกรรม
ดังกล่าวนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การนำาเสนอผลงานวิชาการ	ประเภทโปสเตอร์	สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภค	จากศูนย์วิชาการ	เขต
สุขภาพที่	1	ณ	โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันพุธที่	15	พฤษภาคม	2562

อุปกรณ์	ประกอบด้วย
-	ถังปี๊บเปล่า	,	ปากกาเมจิก	,	แผ่นกรอง	Hepa	,	ตีนตุ๊กแก	,	เทปกาวพันสายไฟ	,	ปืนกาว	และ	พัดลม	220	V

	 สามารถนำากล่องเครื่องกรอง	Happy	ด้วย	แผ่น	Hepa	 ไปวางตามห้อง
ขนาดต่างๆ	ที่ใช้เป็นประจำา	เช่น	ห้องนอน	ห้องรับแขก	ห้องประชุม	ในช่วงเดือน
ที่มีค่า	PM2.5	 เกินมาตรฐานของปีที่ผ่านมา	 (พ.ศ.2562)	 	ช่วยกรองฝุ่นให้อากาศ
ภายในห้องมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น		โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แพง	วัสดุที่ทำาหา
ได้ง่ายในบ้าน	รวมถึงยังจัดเก็บง่าย	ใช้ได้อย่างยาวนาน	และการเปลี่ยนแผ่นกรอง	
Hepa	ไม่ยุ่งยากสามารถเปลี่ยนได้เองตามความจำาเป็น	นับเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย	
ต้นทุนต่ำา	และประสิทธิภาพสูง

ขั้นดำาเนินการ

1	เตรียมอุปกรณ์ 2.	ต่อพัดลมกับสายไฟเข้าด้วยกัน 3.	วางสะดึงทาบ	แล้วเจาะเป็นช่องวงกลม
			ตามขนาดสะดึง

4.	เจาะทั้ง	2	ด้าน	และ
			ช่อง	4	เหลี่ยมข้างหน้า

5.	ยึดสะดึงตัวในติดกับตัวปิ๊บ 6.	ติดตีนตุ๊กแก	วางตามแนวขอบสี่เหลี่ยม

7.	ตัดบอร์ดเป็นช่องสี่เหลี่ยม
			ใส่แผ่นกรอง	HEPA

8.	ยึดติดกับแนวตีนตุ๊กแกที่ทำาไว้ 9.	ตัดแผ่น	HEPA	ขนาดวงกลมตามขนาด
สะดึง	และยึดด้วยสะดึงตัวนอก

10.	ได้นวัตกรรมเครื่องกรองฝุ่น	PM	2.5
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โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำาเร็จ 
สำาหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

	 คณะพยาบาลศาสตร์	จัดโครงการเรียนอย่างรู้คิด	พิชิตความ
สำาเร็จ	สำาหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล	ประจำาปีการศึกษา	2562	โดย
มี	 อาจารย์	 ดร.สุภารัตน์	 วังศรีคูณ	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการ
ศึกษา	 เป็นประธาน	 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลได้
พัฒนาตนเองด้านทักษะที่จำาเป็นในการเรียน	 การใช้ชีวิต	 และการ
ประกอบอาชีพในอนาคต	 รวมทั้งเพื่อรับทราบถึงบทบาท	 หน้าที่	 และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	 เมื่อวันจันทร์ที่	 4	พฤศจิกายน	2562	
ณ	FLORA	CREEK	RESORT	จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังท่ี 24 
 
	 อาจารย ์	 ดร.ส ุภาร ัตน ์	 ว ังศร ีค ูณ	 รองคณบดีฝ ่ายพ ัฒนาการจ ัดการ
ศ ึกษา	พร ้อมด ้วยบ ุคลากรและนักศ ึกษา	ร ่วมงานตลาดนัดหล ักส ูตรอ ุดมศ ึกษา	
คร ั ้งท ี ่ 	 24	 โดยคณะฯ	 ร ่วมจ ัดน ิทรรศการออกบ ูธประชาส ัมพ ันธ ์และแนะแนว
ข ้อม ูลการเข ้าศ ึกษาต ่อระด ับพยาบาลศาสตรบ ัณฑิต	 (หล ักส ูตรภาษาไทยและ
นานาชาต ิ )	ระหว ่างว ันท ี ่ 	7	–	8	พฤศจ ิกายน	2562	ณ	หอประช ุมมหาว ิทยาล ัย
เช ียงใหม ่

กิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ คร้ังท่ี 18

		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จันทร์ฉาย	 โยธาใหญ่	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา	 พร้อมด้วยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมกิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์	 ครั้ง
ที่	 18	 จัดโดย	 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 ระหว่างวันที่	
13-15	ธันวาคม	2562	ณ	ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา	อำาเภอสันกำาแพง	จังหวัด
เชียงใหม่	 	 	 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี	 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักศึกษา
พยาบาลจาก	 4	 สถาบัน	 ได้แก่	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มช.	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	 เชียงใหม่	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 นครลำาปาง	 และวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี	 พะเยา	 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี	 สัมพันธภาพของนักศึกษาพยาบาลระหว่าง
สถาบัน	 สามารถประยุกต์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน	 ฝึกฝนการทำางานเป็น
ทีม	และเพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์เครือข่ายการทำากิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน

โครงการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 และ ทักษะความเป็นพลเมืองโลก 
สำาหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดโครงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่	 21	
และ	ทักษะความเป็นพลเมืองโลก	สำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	2		โดยมี	
ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน	เป้าหมายเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกฝนตนเองในการแก้ปัญหา
และบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการเตรียมความพร้อมในการขึ้นฝึก
ปฏิบัติการบนหอผู้ป่วย	 มีคุณธรรม	 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ
ก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่	Smart	&	Smile	อย่างยั่งยืนในอนาคต	เมื่อ
วันเสาร์ที่	21	ธันวาคม	2562	

ลานกิจกรรมกับ
นักศึกษาพยาบาล
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จ ัดโครงการ	PH	Walking	together	2	:	1	:	3	
สูตรเด็ดเคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี	 ดำาเนินการโดยกลุ่ม
วิชาการพยาบาลสาธารณสุข	 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ฐิติณัฏฐ์	 อัคคะเดชอนันต์	 รอง
คณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	
เป็นประธาน	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศิวพร	 อึ้งวัฒนา	
ประธานโครงการฯ	กล่าวรายงาน	เป้าหมายเพื่อส่งเสริม
ให้คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ	 มีวินัยด้านสุขภาพใน
การออกกำาลังกายด้วยการเดิน	 เพื่อยังผลสู่สุขภาพกาย	
สุขภาพใจที่แข็งแรง	 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคน
ได้ทำากิจกรรมที่ดีร่วมกัน	 เกิดความสามัคคี	 และสร้าง
พื้นฐานสู่องค์กรแห่งความสุขต่อไป	 เมื่อวันศุกร์ที่	 29	
พฤศจิกายน	2562

	 การเดินในสูตร	2	:	1	:	3	ดังกล่าวเป็นลักษณะ
เริ่มจากเดินในแบบช้า	ๆ	ประมาณ	2	นาที	ต่อด้วยเดิน
แบบปกติ	 หรือ	 ปานกลางสบาย	 ๆ	 ประมาณ	 1	 นาที	
และ	 ปิดท้ายด้วยการเดินอย่างเร็ว	 ๆ	 อีก	 3	 นาที	 ควร
เดินอย่างต่อเนื่องวันละ	 30	 นาที	 เป็นประจำาอย่างน้อย	
3	 ครั้งต่อสัปดาห์	 จึงจะได้เห็นผลทันตา	 เพราะการเดิน
จัดเป็นการออกกำาลังอย่างหนึ่งที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย	 ๆ	
ไม่สิ้นเปลือง	ไม่ต้องใช้อุปกรณ์	แถมยังยังปลอดภัยที่สุด

	 จากการศึกษาพบว่าการเดิน	 10,000	 ก้าวต่อ
วัน	 ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง	
โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	และ	ยังลดการสะสมของไขมัน
อีกด้วย	 สนใจสามารถเข้าชมการสาธิตรูปแบบการเดิน
สูตร	2	 :	1	 :	3	ที่ถูกต้องได้ผ่านทางช่องยูทูปของคณะฯ	
พิมพ์ค้นหา	 FON	 CMU	 เจอแล้วทำาตามรับรองคุณ…
เป๊ะ	ปัง	ดูดีขึ้นแน่นอน	คอนเฟิร์ม!!
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สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563

	 ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร	 ร่วมกับ	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 จัด
โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา	 “สานสัมพันธ์น้องพี่	 รับปีหนู	 สู่ความ
สุข	ปี	2563”	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน	เพื่อสังสรรค์
ส่งท้ายปีเก่า	2562	และ	ต้อนรับปีใหม่	2563	รวมทั้งเพื่อให้อาจารย์	บุคลากร	และ	นักศึกษา
ทุกหลักสูตรทุกชั้นปีได้มีโอกาสออกกำาลังกายจากการแข่งขันกีฬาและนันทนาการอันเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในคณะฯ	 	 นอกจากนี้ภายในงานจัดการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
จากคณาจารย์	บุคลากร	และ	นักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปี		การแสดงดนตรี		การจับสลาก
ของขวัญของรางวัล	และ	ร่วมรับประทานอาหารเย็นจากซุ้มอาหารหลากหลายเมนูทั้งอาหาร
ไทย	และ	อาหารนานาชาติ	ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคาร	2	และ	อาคาร	4	 เมื่อวันศุกร์ที่	 20	
ธันวาคม	2562



การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)
	 ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย	คณะพยาบาลศาสตร์ 
จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การทบทวนอย่างเป็นระบบ	 (Systematic 
Review)	 โดยม ี 	 ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 	 ดร .ธาน ี 	 แก ้วธรรมาน ุก ูล	 รองคณบด ีฝ ่ าย 
บริหารและทรัพยากรมนุษย์	 เป็นประธาน	 และ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์	 ทุ ่งปันคำา	
ผู ้อำานวยการศูนย์ความรู ้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทยฯ	 กล่าวรายงาน	
เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์	 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ตลอดจน
บุคลากรทางสุขภาพเกี่ยวกับความหมายรวมทั้งความสำาคัญของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ	 ทำาให้สามารถดำาเนินการจัดทำาโครงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อนำาไป
สู่การได้มาซึ่งข้อสรุปองค์ความรู้และนำาไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลต่อไป	 การประชุมจัดขึ้น
ระหว่างวันที่	25-29	พฤศจิกายน	2562

มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี 
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน
มอบช ่อดอกไม ้แสดงความย ินด ีก ับอาจารย ์ท ี ่ ได ้ร ับต ำาแหน ่งทาง
วิชาการใหม่	 เป็น	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
ดร.มยุรี	 สำาราญญาติ	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เบญจมาศ	 สุขสถิตย์	 ผู้
ช ่วยศาสตราจารย ์ 	 ดร .สร ัญญา	 วรรณช ัยก ุล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 
ดร.วรันธรณ์	 จงรุ่งโรจน์สกุล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ชุติมา	 มีชำานาญ	
นอกจากนี้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ	รองศาสตราจารย์	ดร.ศิวพร 
อึ้งวัฒนา	รับรางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น	สาขาวิชาการ	
ประจำาปี	2562	จาก	สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ	และมอบช่อดอกไม้
แสดงความขอบคุณแก่	ศาสตราจารย์	ดร.อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น	ในโอกาส
ครบวาระดำารงตำาแหน่งประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร	 สมัยที่	 5	
(พ.ศ.2560-2562)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	28	พฤศจิกายน	2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ศึกษาดูงานด้านบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พนิดา	 จันทโสภีพันธ์	 รองคณบดีฝ่าย
แผน	และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะพยาบาลศาสตร์	ให้การ
ต ้อนร ับ	อาจารย ์ 	ดร .ก ันยาร ัตน ์ 	อ ุบลวรรณ	รองผ ู ้ อ ำ านวยการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	 พร้อมด้วยคณาจารย์	 และ	 บุคลากร	
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 สระบุรี	 ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงาน
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและการดำาเนินงานของศูนย์บริการ
พยาบาลของคณะฯ	เมื่อวันจันทร์ที่	16	ธันวาคม	2562

กิจกรรมบ้าน สีแสด
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Sports Day 2019
 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2562 (Sports Day 2019) ผ่านชมรมกีฬาต่าง ๆ ของคณะฯ ผลการแข่งขันดังน้ี

กีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด  ได้รับ 3 เหรียญรางวัล ได้แก่
 -เหรียญเงิน บิลเลียด เด่ียว มือ 2 (คุณสมาน เสาร์แก้ว)
 -เหรียญเงิน สนุกเกอร์ เด่ียว มือ 2 (คุณจรัล ใจงาม)
 -เหรียญทองแดง สนุกเกอร์์ เด่ียว มือ 1 (คุณสมาน เสาร์แก้ว)

กีฬาเปตอง ได้รับ 2 เหรียญรางวัล
- เหรียญทอง ประเภทชายเด่ียว (คุณสุรศักด์ิ ระฤทธ์ิ)
- เหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่ (คุณจารุณี วงค์ประเสริฐ และ คุณอรพิน พรหมตัน)

นอกจากน้ี ร่วมการแข่งขัน  กีฬาโบว์ล่ิง  กีฬาแบดมินตัน กีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) และ กีฬาจักรยาน

มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 
ผู้สูงอายุ   
 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำาลังคน
ที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย	 ประเภท
ประกาศนียบัตร	(Non-Degree)	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	สิงหราชวราพันธ์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ศิริรัตน์	 
ปานอุทัย	 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ	 กล่าวรายงาน	 ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 และ	 นายแพทย์จตุชัย	 มณีรัตน์		
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกล่าวแสดงความยินดี	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 22	
ธันวาคม	2562
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ครอบรอบ 44 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	 คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารและ
บุคลากร	 ร่วมแสดงความยินดีในพิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการ
แพทย์	 ประจำาปี	 2562	 ครบรอบ	 44	 ปี	 ในโอกาสนี้ได้มอบเงินเพื่อร่วมสมทบ
กองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.สาคร	พรประเสริฐ	
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	 เป็นประธานต้อนรับและรับมอบ	เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่	26	ธันวาคม	2562



นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


