


	 ข่าวสารเดือนสิงหาคม	 กันยายน	 และตุลาคม	 2563	 	 เริ่มต้นจากเดือนสิงหาคม	 ใน
วันที่	15	สิงหาคม	ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์	โดยในปีนี้ครบรอบ	48	
ปีแห่งการก่อตั้งและครบรอบ	 60	 ปีของการศึกษาพยาบาล	 คณะฯ	 จัดพิธีทำาบุญทางศาสนาและ
ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนพัฒนาคณะฯ		รวมทั้งมอบโล่รางวัลแก่อาจารย์และบุคลากรดีเด่น	ประจำา
ปี	 2563	 อีกทั้งได้มีการมอบโล่ที่ระลึกแก่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ	 30	 ปี	 ขอแสดง
ความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	ทุกท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้	นอกจากนี้คณะฯ	ได้จัด
พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	ประจำาปีการศึกษา	 2563	จำานวน	163	
คน	(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)	และคณะฯ	ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการรับรองมาตรฐานสากลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 จาก	 Strategic 
Initiative	for	Developing	Capacity	in	Ethical	Review	(SIDCER)	และ	Forum	for	Ethical	
Review	Committees	in	Asia	and	the	Western	Pacific	Region	(FERCAP)
											 เดือนกันยายน	 คณะฯ	 จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน	
จำานวน	 10	 ท่าน	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.อารีวรรณ	 กลั่นกลิ่น	 ศาสตราจารย์	 ดร.ดาราวรรณ	 
ต๊ะปินตา	ศาสตราจารย์	ดร.สุสัณหา	ยิ้มแย้ม		รองศาสตราจารย์	ดร.ฉวี	เบาทรวง	รองศาสตราจารย ์
สุธิศา	 ล่ามช้าง	 คุณชัชฎาภรณ์	 วิรุฬห์วิริยางกูร	 	 คุณพิศมัย	 ยลพักตร์	 คุณประสิทธิ์	 เมืองมูล	 
คุณสุพล	 มูลวิไชย	 และ	 คุณนงคราญ	 สิทธิกรสกุล	 คณะฯ	 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	
เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคณะฯ	 มาโดยตลอด	 ขอให้ทุกท่านประสบแต่
ความสุขและมีสุขภาพที่ดีตลอดไป	 	 	 	 คณะฯ	 ขอร่วมแสดงความยินดีกับ	 ดร.หรรษา	 เทียนทอง	
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	และ	รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่			ในโอกาสที่ได้
รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 เนื่องในวันมหิดล	ประจำาปี	 2563	 	 ในเดือนนี้
คณบดีเข้ารับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์	พยาบาลดีเด่น	สาขาผู้นำาการพยาบาลระดับนโยบาย	
ประจำาปี	 2562	 จาก	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี		นอกจากนี้	คณะฯ	ร่วมกับ	มูลนิธิพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดกิจกรรม	
NURSE	CMU	VIRTUAL	RUN	2020:	STAY	STRONG	TOGETHER	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบัน	 และ	 ผู้ที่สนใจรักสุขภาพ	 ชวนกันวิ่งเพื่อสุขภาพ	 โดยวิ่งได้ทุกที่ทุกเวลา
ตามสะดวก	และ	ส่งผลวิ่งภายในระยะเวลาที่กำาหนด		รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำาไปสมทบทุนเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน		เป็นทุนการศึกษา	และ	สนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป
											 ในวันที่	 21	 ตุลาคม	 ของทุกปี	 ตรงกับวันพยาบาลแห่งชาติ	 เป็นวันสำาคัญต่อวงการ
วิชาชีพการพยาบาล	คณะฯ	ขอน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี	 	 (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย)	และ	 ในเดือนนี้คณะฯ	จัดงานร่วมจิต	 ร้อยใจ	ด้วยศรัทธา	
คณบดีวิภาดา	 คือ	 ความภูมิใจ	 เพื่อแสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณแก่	 ศาสตราจารย์	
เชี่ยวชาญพิเศษ	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	 ในวาระครบรอบการดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 และ	 การดำารงตำาแหน่งคณบดี	 4	 สมัย	 เป็นระยะเวลา	16	 ปี	 โดยมี	 อดีตคณะผู้บริหาร	
อาจารย์อาวุโส	บุคลากรอาวุโส	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากร	ร่วมงานอย่างอบอุ่น
	 ข่าวสารเล่มนี้ถือเป็นเล่มสุดท้ายในวาระการดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	ในนามของคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์	ขอ
ขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์	 รวมทั้งติดตามข่าวสารของคณะฯ	 เสมอ
มา	 โดยหากท่านมีข้อเสนอแนะใด	 ๆต้องการให้เราได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 สามารถแจ้ง
ให้ทางคณะฯ	ทราบได้เสมอ																																					

	 	 	(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
																					คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 ศาสตราจารย์	 เชี่ยวชาญพิเศษ	 ดร.วิภาดา	 
คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์	 พยาบาลดีเด่น	 สาขาผู้นำาการพยาบาลระดับ
นโยบาย	ประจำาปี	2562		ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลดา	กรุงเทพฯ	เมื่อวันศุกร์ที่	11	
กันยายน	2563

	 รางวัลศรีสังวาลย์เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำาหรับบุคลากรวิชาชีพพยาบาล 
ผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ	เพื่อเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่าในวิชาชีพการพยาบาล	จัดโดย
กระทรวงสาธารณสุขมอบให้แก่พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ใน	 3	 สาขา	 คือ	
สาขาผู้นำาการพยาบาลระดับนโยบาย	 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ	 และ	 สาขาการ
พยาบาลในชุมชน	 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชนนี	 ที่ทรงศึกษาในวิชาชีพพยาบาล	 ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพได้
ทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง	 เป็นการ
สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์	 รวมทั้งเป็นขวัญกำาลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
พยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ	ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลสืบไป

รางวัลศรีสังวาลย์

พยาบาลดีเด่น 
สาขาผู้นำาการพยาบาล
ระดับนโยบาย ประจำาปี 2562
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ครบรอบ

48 ปี
การสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ และ 

วาระปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มช.

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีทำาบุญเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาครบรอบ	 48	ปี	 และ	 วาระปีที่	 60	 การศึกษาพยาบาล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน	ภายในพิธีได้นิมนต์
พระสงฆ์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	 จังหวัดเชียงใหม่	 มาประกอบพิธีทางศาสนา	 ใน
โอกาสนี้คณะฯ	 ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดทำาบุญทอด
ผ้าป่าสามัคคี	ประจำาปี	2563	เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์	
รวมทั้งเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 นอกจาก
นี้ได้มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ	ครบ	30	ปี	 ได้แก่	คุณนงนุช	ไชยยศ	และ	
คุณสมพิศ	สุพรศิลป์	ตลอดจนมอบโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น	ประจำาปี	2563	
ประกอบด้วย	 อาจารย์ดีเด่น	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย์	
ดร.ศิวพร	 อึ้งวัฒนา	 ด้านการวิจัยทางการพยาบาล	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.อะเคื้อ	 
อุณหเลขกะ	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	สกุลพรรณ์	
ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ	สวัสดิ์สิงห์	บุคลากร
ดีเด่น	 สายปฏิบัติการ	 ได้แก่	 คุณเบญจพร	 จุฑาโรจน์	 สายบริการ	 ได้แก่	 คุณนงคราญ	 
สิทธิกรสกุล	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ได้แก่	คุณชัชฎาภรณ์	วิรุฬห์วิริยางกูร	และ	ด้าน
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 ได้แก่	 คุณเฉลิมชัย	 ภูมิโคกรักษ์	 รางวัลดังกล่าวมอบเพื่อเป็น
ขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานและประกาศเชิดชูคุณงามความดีให้เป็นเกียรติประวัติสืบไป	
โดยมีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมผ่านทาง	Nurse	CMU	Youtube	Channel	เมื่อวันศุกร์
ที่	14	สิงหาคม	2563
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ครบรอบ

48 ปี
เยี่ยมประเมินคุณภาพการรับรองมาตรฐานสากล

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์พิริยะ	 เชิดสถิรกุล	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมินจาก	 Strategic	
Initiative	for	Developing	Capacity	in	Ethical	Review	(SIDCER)	และ	
Forum	 for	 Ethical	 Review	Committees	 in	 Asia	 and	 the	Western	
Pacific	 Region	 (FERCAP)	 ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมเพื่อตรวจประเมินคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 และ	 สำานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน	
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อขอรับรองตามมาตรฐาน
สากล	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.วิจิตร	ศรีสุพรรณ	
อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	และ	อดีตนายกสภาการพยาบาล	ให้เกียรติ
ร่วมกล่าวต้อนรับ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	27	สิงหาคม	2563

	 โดยมี	Professor	Dr.	Juntra	Karbwang	Laothavorn	(FERCAP) 
Survey	 Coordinator,	 Arthur	 “ATOY”	 Navarro	 (FERCAP)	 Lead	 
Surveyor	และ	คณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมจากสถาบันต่าง	ๆ	ร่วมประเมิน



	 คณะกรรมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 ศาสนาและการพัฒนาระบบกายภาพ	
ร่วมกับ	ร่วมกับที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร	สมัยที่	6	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน	 ประจำาปี	 2563	 “วัน
เกษียณที่ภูมิใจ	 ด้วยสายใยที่ผูกพัน”	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 วัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องคุณงามความดีในการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่าน	นอกจากนี้ได้พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับอดีตผู้
บริหาร	อาจารย์และบุคลากรอาวุโส	ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรในคณะฯ	อีกทั้งศิษย์เก่าที่
เข้าร่วมงาน	 เพื่อให้กำาลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงานในการดำาเนินชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุราชการ/อายุงาน

	 	 รายนามผู้เกษียณฯ	 ในปีนี้	 ประกอบด้วย	ศาสตราจารย์	 ดร.อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น	

“วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”   

ศาสตราจารย์	ดร.ดาราวรรณ	ต๊ะปินตา	ศาสตราจารย์	ดร.สุสัณหา	ยิ้มแย้ม		รองศาสตราจารย์	ดร.ฉวี	เบาทรวง	รองศาสตราจารย์สุธิศา	ล่ามช้าง	
คุณชัชฎาภรณ์	 วิรุฬห์วิริยางกูร	 	 คุณพิศมัย	 ยลพักตร์	 คุณประสิทธิ์	 เมืองมูล	 คุณสุพล	 มูลวิไชย	 และ	 คุณนงคราญ	สิทธิกรสกุล	 เมื่อวันจันทร์ที่	 21	
กันยายน	2563
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ร่วมจิต ร้อยใจ ด้วยศรัทธา คณบดีวิภาดา คือ ความภูมิใจ 
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดงานร่วมจิต	ร้อยใจ	ด้วยศรัทธา	คณบดี
วิภาดา	คือ	ความภูมิใจ	เพื่อแสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณแก่	ศาสตราจารย์	เชี่ยวชาญ
พิเศษ	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ในวาระครบรอบการดำารงตำาแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	4	สมัย	เป็นเวลา	16	ปีของการเป็นคณบดี	โดยมี	อดีตคณะผู้บริหาร	
อาจารย์อาวุโส	บุคลากรอาวุโส	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากร	 ร่วมงานอย่างอบอุ่น	 เมื่อ
วันศุกร์ที่	16	ตุลาคม	2563
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	
คณาจารย์	 บุคลากร	 และ	 นักศึกษา	 ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์	 สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	 เนื่องในวันมหิดล	ประจำาปี	 2563	 เพื่อ
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยด้านการ
แพทย์	การสาธารณสุข	ทรงทุ่มเทพระวรกาย	พระสติปัญญา	และ	ทรัพย์สินส่วนพระองค์
ในการช่วยเหลือ	ค้นคว้า	หาแนวทางพัฒนางานด้านการแพทย์	การสาธารณสุข	และการ
พยาบาล	ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเท่าเทียมนานาอารยประเทศ	เสริมสร้างความอยู่ดีมี
สุขให้กับประชาราษฎร์	 โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยและผู้ด้อยโอกาส	 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ณ	
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 24	
กันยายน	2563

ศิษย์เก่าดีเด่น 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เนื่องในวันมหิดล 
ประจำาปี 2563

ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ 
           เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2563
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานมอบโล่รางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่น	 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (คณะพยาบาลศาสตร์)	 เนื่องในวันมหิดล	
ประจำาปี	2563	แก่	ดร.หรรษา	เทียนทอง	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	และ	รองผู้อำานวย
การโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 	 ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร	
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	24	กันยายน	2563	ต่อจากนั้น
คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีแสดงความยินดีแก่	 ดร.หรรษา	
เทียนทอง	 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (คณะ
พยาบาลศาสตร์)	เนื่องในวันมหิดล	ประจำาปี	2563		โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	
คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 ภายในพิธีได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหาร	 อาจารย์
อาวุโส	 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	 ศูนย์ศรีพัฒน์	 ผู้แทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ	 สาขาภาคเหนือ	 นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	 นายกสมาคมนักศึกษา
เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ผู้บริหารจากฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากรของคณะฯ	 ร่วมแสดง
ความยินดี	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	24	กันยายน	2563

ศิษย์เก่าดีเด่น 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เนื่องในวันมหิดล 
ประจำาปี 2563

ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ 
           เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2563



	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ในการประชุม	The	Forum	on	Nursing	Discipline	Development	&	the	1st	
Alumni	Meeting	Day	 จัดโดย	West	China	 School	 of	Nursing,	 Sichuan	
University	สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยได้นำาเสนอในหัวข้อเรื่อง	
“The	SEANERN	Salutogenesis	Project”	แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวผ่านทาง	Zoom	Meeting	เมื่อวันศุกร์ที่	25	กันยายน	2563
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	7th	Annual	Meeting	of	
the	Southeast	and	East	Asian	Nursing	Education	and	Research	Network	
(SEANERN)	 โดยได้ร ับการสนับสนุนจาก	 China	 Medical	 Board,	 USA	 ผ่าน	
Zoom	Meeting	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน
และกล่าวต้อนรับสมาชิกที ่เข้าร่วมการประชุม	 จำานวน	 26	 คน	 จาก	 11	 ประเทศ	
เมื ่อวันเสาร์ที ่	8	สิงหาคม	2563

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 	 คณบดี	 และ	 ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดี	 กล่าวต้อนรับอาจารย์
และนักศึกษาพยาบาล	 จาก	Otemae	University	 ประเทศญี ่ปุ ่น	 ในการ
เข้าร่วมอบรมทางออนไลน์	 เรื ่อง	 “Health	Care	 System	 in	 Thailand	
and	Policies”	และ	“Thai	Local	Wisdom”	ผ่าน	Zoom	Meeting	เมื ่อ
วันศุกร์ที ่	21	สิงหาคม	2563

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานเปิดโครงการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของคณะฯ	 ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 ผ่าน	
Zoom	Meeting		ครั้งที่	2		โดยมี	อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหัวข้อ	Challenges	from	COVID-19	และ	Cultural	Changes	from	COVID-19	
จาก	 7	สถาบันการศึกษา	 ได้แก่	Chiang	Mai	University	ประเทศไทย	Dokkyo	Medical	 
University	ประเทศญี่ปุ่น	Kagawa	University	ประเทศญี่ปุ่น	Kunming	Medical	University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 Taipei	Medical	University	 ไต้หวัน	 Toho	University	 ประเทศ
ญี่ปุ่น	และ	University	of	Hong	Kong	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	เมื่อวันเสาร์ที่	22	สิงหาคม	
2563

	 ศาสตราจารย์.ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 กล่าวต้อนรับอาจารย์และ
พยาบาลกลุ่มการพยาบาลผู้สูงอายุ	รวมจำานวน	129	คน	จาก	Second	Affiliated	Hospital 
of	 Kunming	 Medical	 University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ผ่านทาง	 DingTalk	 
Platform	 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 หัวข้อ	 Comprehensive	 geriatric	 assessment,	
Health	Promotion,	Geriatric	syndromes	and	management,	Health	Care	Systems	
for	the	Elderly	ระหว่างเดือนสิงหาคม	-	ตุลาคม	2563

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 	 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลทาง
วัฒนธรรม	ตั้งแต่แรกเกิดถึงจุดสิ้นสุดของชีวิต	(Cultural	Care	Practices:	from	
birth	to	end	of	life)	สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	โดยม ี
	 			นักศกึษารว่มนำาเสนอเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู	้จาก	4	ประเทศ	ไดแ้ก	่ 
	 	 	 	 ไทย	ปากีสถาน	สหรัฐอเมริกา	และสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เมื่อ 
	 				วันเสาร์ที่	19	กันยายน	2563

7th Annual Meeting of the Southeast and East Asian Nursing 
Education and Research Network (SEANERN)

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก 
Otemae University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของคณะฯ 
ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการอบรมทางออนไลน์แก่อาจารย์และพยาบาล จาก  
Second Affiliated Hospital of Kunming Medical University

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลทาง
วัฒนธรรม ตั้งแต่แรกเกิดถึงจุดสิ้นสุดของชีวิต

The Forum on Nursing Discipline Development 
& the 1st Alumni Meeting Day
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของคณะฯ 
ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ครั้งที่ 2

พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นท่ี 9
 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลผู้สูงอายุ	 รุ่นที่	 9	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กนกพร		 
สุคำาวัง	 ประธานกรรมการหลักสูตรฯ	 และ	 ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	
กล่าวรายงาน	เมื่อวันศุกร์ที่	14	สิงหาคม	2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นท่ี 14 
 ศูนย์บริการพยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	 (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	 รุ่นที่	 14	 โดยได้รับเกียรติจาก	
ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นผู้
มอบประกาศนียบัตร	 รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	 ธงชัย	 ประธานหลักสูตรฯ		
กล่าวรายงาน	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กนกพร	สุคำาวัง	ผู้อำานวยการศูนย์
บริการพยาบาล	กล่าวแสดงความยินดี	เมื่อวันจันทร์ที่	31	สิงหาคม	2563

ศูนย์บริการพยาบาลเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2
 ศูนย์บริการพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ	
รุ่นที่	 2	 ประจำาปี	 2563	 ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำาลังคน
ที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา
ไทย	 ประเภทประกาศนียบัตร	 (Non-Degree)	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์
อุษณีย์	 คำาประกอบ	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานใน
พิธี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เดชา	 ทำาดี	 ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
กล่าวรายงาน	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กนกพร	 สุคำาวัง	 ผู้อำานวยการ
ศูนย์บริการพยาบาล	 และ	 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ	 กล่าว
ต้อนรับ	 และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม	 หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่	12	กันยายน	2563	–	26	กุมภาพันธ์	2564	

บอกเล่าข่าวศูนย์บริการพยาบาล



ประเภทวิชาการ ประจำาปี 2562

ภารกิจคณบดี
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ในฐานะผู้นำาองค์กรที่ได้รับรางวัล 
การบริหารสู ่ความเป็นเลิศ	 ประจำาปี	 2562	 (Thailand	 Quality	 Class:	 TQC	 2019)	
จากสถาบันเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ	 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี ่ยนการดำาเนิน
งานที ่เป็นเลิศ	 ในหัวข้อ	 “การสร้างความสำาเร็จอย่างยั ่งยืนด้วยระบบการนำาองค์กรที ่
เข้มแข็ง”	 ในงานสัมมนาเผยแพร่ความรู ้	 Thailand	 Quality	 Award	 2019	 Winner	 
Conference	 ณ	 โรงแรม	 เดอะเบอร์เคลีย์	 โฮเต็ล	 กรุงเทพฯ	 เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่	 6	
สิงหาคม	2563

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	มอบของที ่ระลึกแด่
คณะกรรมการอำานวยการคณะพยาบาลศาสตร์	 เพื ่อแสดงความขอบคุณที ่
ได้ให้คำาปรึกษา	ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ตลอดจนแนวทางที ่เป็นประโยชน์
ในการบริหารจัดการงานทุกด้านแก่คณะฯ	 และ	 ในโอกาสนี ้	 ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์	ทพ.พิร ิยะ	เชิดสถิรกุล	ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ	มอบ
ของที ่ระลึกแก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 ในวาระครบรอบ
การดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เมื ่อวันอังคารที ่	8	กันยายน	
2563

	 ในวันพฤหัสบดีที่	 1	 ตุลาคม	 2563	 ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ
เพิ่มความชำานาญนอกเวลาการฝึกในตารางเรียน	 สามารถเข้า
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง	 ณ	 ห้องโถงชั้น	 1	 อาคารหอพักนักศึกษา
พยาบาล	(หอ	1)	ระหว่างเวลา	09.00	น.	-	24.00	น.	ของทุกวัน

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีทำาบุญอาคารบ้านพัก	 60	 ปี	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็น
ประธาน	 ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำานวน	 5	 รูป	 จากวัดสวนดอก	 พระ
อารามหลวง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	
18	ตุลาคม	2563	

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	รับมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ
จาก	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ในโอกาสครบวาระ
การดำารงตำาแหน่งบริหารงาน	ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	ครั้งที่	24	ประจำาปี	
2563	เมื่อวันพุธที่	21	ตุลาคม	2563

 
	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธานและวิทยากรโครงการพบปะสนทนากับคณบดี	(Meet	the	Dean)	ประจำาปี	
2563	เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร	ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการบริหารงานใน
ระยะที่ผ่านมา	รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น	ความต้องการและความ
คาดหวังนำาไปปรับปรุงดำาเนินงานด้านการนำาองค์กร	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ทำางานในทุกภาคส่วน	และพัฒนาคณะฯ	ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป	เมื่อวันศุกร์
ที่	16	ตุลาคม	2563

การสร้างความสำาเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบการนำาองค์กรที่เข้มแข็ง

มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่คณะกรรมการอำานวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์

พิธีเปิดห้องฝึกปฎิบัติการพยาบาล 
ณ อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล

พิธีทำาบุญอาคารบ้านพัก 60 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ 

อธิการบดี มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาล
ชัน้ปทีี	่3	ประจำาปกีารศกึษา	2563	จำานวน	163	คน	(หลกัสตูรปกตแิละหลกัสตูรนานาชาต)ิ	โดยม	ีศาสตราจารย	์
ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธาน	ภายในงานได้รับเกียรติจาก	ดร.พรศิริ	ใจสม	รองหัวหน้าฝ่าย
การพยาบาล	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	คุณศรีวรรณา	วงค์เจริญ	อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่ง 
ประเทศไทยฯ	 สาขาภาคเหนือ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทวีลักษณ์	 	 วรรณฤทธิ์	 นายกสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วย	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และ	ผู้ปกครองของ
นักศึกษา	ร่วมแสดงความยินดี	ณ	ห้องประชุมวิจิตร	ศรีสุพรรณ	อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวัน
เสาร์ที่	3	ตุลาคม	2563

	 นอกจากนี้	คณบดีเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาของคณะฯ	ประกอบด้วย	รางวัลศิษย์
เก่าดีเด่น	สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่	 3	ประจำาปีการศึกษา	2562	ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด	สนับสนุนรางวัลโดย	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทร์จิรา	 	วงศ์ขมทอง	 	 ได้แก่	นางสาวนภัสวรรณ		ขุมเพ็ชร	 	นักศึกษาชั้นปี
ที่	 4	 	 ได้รับเกรดสะสมเฉลี่ย	3.82	รางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นคนดี	คนเก่งทางการพยาบาล	สำาหรับ
นักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น	 กิริยามารยาทเรียบร้อย	 มีความเมตตากรุณา	 ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เกิด
ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์	ประจำาปีการศึกษา	2562	สนับสนุนรางวัลโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.อาภรณ์		
เชื้อประไพศิลป์		ได้แก่	นางสาวรามนรี	ป๊อกแจ้		นักศึกษาพยาบาลปีที่	4	และ	รางวัลนักศึกษาผู้ประพฤติ
ดี	 	 มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีนำา้ใจ	และบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	 ในโครงการรักษ์คนดี	 ซึ่งคัดเลือกโดย
นักศึกษาแต่ละชั้นปี	ประจำาปีการศึกษา		2562		ได้แก่		
1.		นายนราวิชญ์	 	 อุปวรรณ์		 นักศึกษาปีที่	1			(หลักสูตรปกติ)
2.		Mr.Phaiboon	 								Chiraphatthakun	 นักศึกษาปีที่	1			(หลักสูตรนานาชาติ)
3.		นายจักรกฤษณ์		 กูลแผ่น	 	 นักศึกษาปีที่	2			(หลักสูตรปกติ)
4.		นางสาวดวงกมล	 เทศจำาปา		 นักศึกษาปีที่	2			(หลักสูตรนานาชาติ)	
5.		นางสาวดรุณี	 	 อมรใฝ่ประไพ	 นักศึกษาปีที่	3			(หลักสูตรปกติ)
6.		นางสาวพัชราภรณ์	 แสงจันทร์	 นักศึกษาปีที่	3			(หลักสูตรนานาชาติ)	

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำาปีการศึกษา 2563

ภารกิจคณบดี

อธิการบดี มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุฑารัตน์	มีสุขโข	รองคณบดี	ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ในโอกาสที่เข้า
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ	 ใน
งานบริหารงานวิจัย	บริการวิชาการ	และวิเทศสัมพันธ์	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	20	
สิงหาคม	2563

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่น 46   
 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	เป็นประธานเปิด
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	
รุ่น	 46	 ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติมอบหมวกและเข็มแก่นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำาปีการศึกษา	2562	เมื่อวันพุธที่	19	
สิงหาคม	2563

ร่วมแสดงความยินดี   
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 มอบช่อดอกไม้ร่วม
แสดงความยินดีกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	 ในโอกาส
ที่ได้รับตำาแหน่งคณบดี	วาระการบริหารงาน	ปี	พ.ศ.	2563	-	2567	นอกจาก
นี้	มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เพชรสุนีย์	
ทั้งเจริญกุล	 ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการใหม่	 เป็น	 รองศาสตราจารย์	 	 และ	
อาจารย์	ดร.สุภารัตน์	วังศรีคูณ	 ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการใหม่	 เป็น	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	17	กันยายน	2563

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 
 ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การทบทวนอย่างเป็น
ระบบ	(Systematic	Review)	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุฑารัตน์	มีสุขโข	รอง
คณบดี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	รองศาสตราจารย์	ดร.ภัทราภรณ์	ทุ่งปันคำา	ผู้อำานวย
การศูนย์ฯ	กล่าวรายงาน	การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่	24-28	สิงหาคม	2563	

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษา 
ดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	 นำาโดย	 ดร.นำาพิชญ์	 
ธรรมหิเวศน์	คณบดี	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และ	นักศึกษา	ใน
โอกาสที่เข้าศึกษาดูงานของคณะฯ	เมื่อวันศุกร์ที่	28	สิงหาคม	2563

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล
 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	รับมอบเงินจำานวน	20,000	บาท	(สองหมื่น
บาทถ้วน)	จาก	รองศาสตราจารย์สุธิศา	ล่ามช้าง	กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	(ครบเกษียณ
อายุราชการ	ประจำาปี	2563)	เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล	เมื่อวันพุธที่	16	กันยายน	
2563

กิจกรรมบ้าน สีแสด
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เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพสำาหรับการให้บริการในสถานประกอบการ
สปาและนวดเพ่ือสุขภาพ
 คณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมกับ	 สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	
จัดพิธีเปิดการอบรม	เรื่อง	เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำาหรับการให้บริการใน
สถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ	 ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจการ
ท่องเที่ยงเชิงสุขภาพมุ่งสู่การเป็น	 Wellness	 Hub	 ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน	1	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.เดชา	ทำาดี	ผู้ช่วยคณบดี	
เป็นประธาน	เมื่อวันพุธที่	30	กันยายน	2563

พิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดี	 พร้อมด้วย
คณาจารย์และบุคลากร	 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	 89	 รูป	 ถวายเป็นพระ
ราชกุศล	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 (รัชกาลที่	 9)	ณ	บริเวณศาลาอ่างแก้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันอังคารที่	13	ตุลาคม	2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ฐิติณัฏฐ์	 อัคคะเดชอนันต์	 รองคณบดี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.จันทร์ฉาย	 โยธาใหญ่	 ผู้ช่วยคณบดี	 พร้อมด้วยคณาจารย์	 และ	 บุคลากร	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เข้าศึกษาดูงานธนาคารอาคารสงเคราะห์	โดยมี	คุณฉัตรชัย	ศิริไล 
กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์	 (ธอส.)	 พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุป	 ณ	 สำานักงานใหญ่	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 	 กรุงเทพฯ	 เมื่อวันพุธที่	 21	
ตุลาคม	2563

ศิษย์เก่าอนุปริญญารุ่นท่ี 8 และ อาจารย์อาวุโสมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล
 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	รับมอบเงินจำานวน	20,000	บาท	(สองหมื่นบาท
ถ้วน)	จาก	คุณกนกพรรณ	ลีลาศเจริญ	และ	คุณสมลักษณ์	บุญมา	ผู้แทนศิษย์เก่าพยาบาล	อนุปริญญารุ่น
ที่	8	(SN	8)	พร้อมทั้งรับมอบเงินจำานวน	20,000	บาท	(สองหมื่นบาทถ้วน)	จาก	ศาสตราจารย์	ดร.สุสัณ
หา	ยิ้มแย้ม	อาจารย์อาวุโสของคณะฯ	เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	
1	ตุลาคม	2563

พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2563 
 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุก ูล	 รองคณบดี	 พร้อมด้วย
คณาจารย์และบุคลากร	 ร ่วมพิธ ีทอดถวายผ้ากฐิน	 มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่	 ประจำา
ปี	2563	ณ	วัดฝายหิน	มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่	เม ื ่อว ันเสาร ์ท ี ่ 	17	ตุลาคม	2563

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ศาสตราจารย์	 ดร.ว ิภาดา	 คุณาวิกติก ุล	 คณบดี	 กล่าวต้อนรับคณะ 
ผู ้บร ิหารและคณาจารย์จากโรงเร ียนพยาบาลรามาธิบดี	 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	นำาโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.พูลสุข 
เจนพานิชย์	ว ิส ุทธ ิพ ันธ ์	ผ ู ้อ ำานวยการโรงเร ียนพยาบาลรามาธิบดีฯ	ในโอกาส
ที ่ เข ้าเย ี ่ยมชมและศึกษาดูงาน	เมื ่อว ันพฤหัสบดีท ี ่ 	22	ตุลาคม	2563



	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คัทลียา	ศิริภัทรากูร	แสนหลวง	กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล	คณะ
พยาบาลศาสตร์	 รับโล่รางวัลต้นแบบนวัตกรรมการสอน	 (Learning	 Innovator	 Award)	 กลุ่มสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	รายวิชา	“วิจัยทางการพยาบาล”	ประจำาปี	2563	จาก	ศาสตราจารย์คลินิก	
นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ	ที่	21	สำาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
(CMU	21st	Century	Learning	Day	2020)	ณ	สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันพุธที่	2	กันยายน	2563

	 คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากร	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร่วมโครงการ	
CMU-KM	 Day	 ประจำาปี	 2563	 พัฒนางานประจำานำาสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	 “จัดการความรู้สู่วิถี 
นิวนอร์มอล”	(Knowledge	Manage	to	New	Normal	Life)	เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำา
เสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์เกี่ยวกับงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน	 แนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการความรู้ของส่วนงาน	 ตลอดจนการพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/
องค์กรคุณธรรม	ณ	สำานักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	20	สิงหาคม	2563

	 ในโอกาสนี้	คุณอดุลย์	สีคำาดี	(หน่วยอาคารและสถานที่)	และ	คุณภัทรพล	คำาหล้า	(หน่วยพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)	 ได้รับรางวัลชมเชย	 จากการนำาเสนอผลงานประเภท	 Oral	 Presentation	 กลุ่ม	 1	
งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน	เรื่อง	ระบบบริการแจ้งซ่อมออนไลน์	และ	คุณศุจิกา	ภูมิโคกรักษ์	ได้
รับรางวัลชมเชย	 จากการนำาเสนอผลงานประเภท	 Oral	 Presentation	 กลุ่ม	 3	 การพัฒนาส่วนงานสู่การ
เป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม	เรื่อง	บริการด้วยใจ	ให้ข้อมูลประทับจิต	เป็นมิตร
กับลูกค้า	 :	 บริการการศึกษา	นำา้ใจดี	 เส้นทางสู่ความสำาเร็จในการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม	สนับสนุน
กระบวนการหลักด้านการจัดการศึกษา	 ให้ประทับใจลูกค้าภายใต้โครงการหน่วยงานคุณธรรม:	 บริการการ
ศึกษา-นำา้ใจดี	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลต้นแบบนวัตกรรมการสอน 
(Learning Innovator Award) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลแห่ง...

เกียรติยศ

CMU-KM Day ประจำาปี 2563 จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล 

นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


