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	 ข่าวสารฉบับแรกต้อนรับปีใหม่	2563	(ปีหนู)	ในนามของคณะพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	โปรดดลบันดาล
ให้ท่านและครอบครัว	 ประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 ด้วยจตุรพิธพรชัยและ
สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ		เดือนมกราคมเริ่มต้นด้วยกิจกรรม
สำาคัญ	 ได้แก่	 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	 23rd	 East	 Asian	 Forum	
of	 Nursing	 Scholars	 (EAFONS)	 เรื่อง	 Advancing	 Nursing	 Scholars 
in	 the	 Era	 of	 Global	 Transformation	 and	 Disruptive	 Innovation	 ใน
ปีนี้คณะฯ	 รับเป็นเจ้าภาพโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ	 1,300	 คน	 จาก	
26	 ประเทศทั่วโลก	 ประกอบด้วย	 นักวิชาการ	 นักวิจัยด้านการพยาบาล	 และ	
นักศึกษา	รวมทั้งบุคลากรทางสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ		การ
ประชุมสำาเร็จอย่างดีเยี่ยมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม	 และ
แสดงความยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษาของคณะฯ	 ประกอบด้วย	 ระดับปริญญา
ตรี	 214	 คน	 ระดับปริญญาโท	 78	 คน	 และ	 ระดับปริญญาเอก	 8	 คน	 ทั้ง
หลักสูตรปกติและนานาชาติ	 รวม	 300	 คน	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ครั้งที่	 54	 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก ่
คุณดาราวรรณ	ทิพย์เนตร	รองประธานกรรมการบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์	
จำากัด	 รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น	 สาขาบริหารธุรกิจ	
และ	 คุณพรชัย	 อ่อนสด	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพ	อำาเภอขุนยวม	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ดีเด่น	 สาขาบริการสังคม	 ประจำาปี	 2562	 ตลอดจนขอแสดงความ
ยินดีกับคุณศุจิกา	ภูมิโคกรักษ์	หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา	 รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 “ช้างทองคำา”	 ประจำาปี	 2562	
ประเภทผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	 กลุ่มด้านบริหาร	 ในพิธีทำาบุญเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจำาปี	2563
									ในเดือนกุมภาพันธ์	เริ่มจากข่าวที่น่ายินดีและสร้างความภาคภูมิใจอย่าง
ยิ่งให้แก่ทุกคนในคณะฯ	คือ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับ
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	 ประจำาปี	 2562	 (Thailand	Quality	Class:	
TQC	 2019)	 	 จาก	 สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดที่เป็น
เครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับ
มาตรฐานโลก	 จัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาด้านพยาบาลแห่งแรกของไทยคว้า
รางวัลอันทรงเกียรตินี้	 นอกจากนั้นคณบดีในฐานะเป็นประธานสมาพันธ์เครือ
ข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	 ได้เข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น	 ประจำาปี	 2562	 ในมหกรรม
วิชาการฟ้าใส	 2563	 ประชุมใหญ่สามัญ	 ประจำาปี	 2563	 สมาพันธ์เครือข่าย
แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	อีกด้วย	ในเดือนนี้ขอร่วมแสดงความยินดีกับ	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.คัทลียา	 ศิริภัทรากูร	 แสนหลวง	 อาจารย์กลุ่มวิชา
บริหารการพยาบาล	 รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดี
เด่น	สาขาการศึกษาพยาบาล	ประเภทอาจารย์พยาบาล	ประจำาปี	2562
							ข่าวสารฉบับนี้นับว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่	34	ของการจัดทำาแล้ว	คณะฯได้
เพิ่มช่องทางการนำาเสนอผ่านระบบออนไลน์แก่ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
ง่ายขึ้น	 ซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านสูงสุด	 โดยผู้อ่านทุกท่าน
มีบทบาทสำาคัญต่อการจัดทำาข่าวสารในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ดังนั้น
หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆต้องการให้เราได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ขอ
แจ้งให้ทางคณะฯทราบด้วย	 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคณะฯมา
โดยตลอด

                                     

	 	 	(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
																		คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รศ.ปราณีต	สวัสดิรักษา	
อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสคณะฯ

ผศ.ปฏิพร	บุญกล้า	
อาจารย์อาวุโสคณะฯ

ศ.เกียรติคุณ	นพ.อาวุธ	ศรีศุกรี	
อุปนายกสภา	มช.	และ	อดีตอธิการบดี	มช.

ผศ.ดร.นิพนธ์	ตุวานนท์	
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.กัลยา	โทรวัฒนา	
อาจารย์อาวุโสคณะฯ

รศ.วิลาวัณย์	เสนารัตน์	
อดีตคณบดีคณะฯ

รศ.อุบล	นิวัติชัย	
อาจารย์อาวุโสคณะฯ

คุณแม่บ้านศรีนวล	พรหมขัติแก้ว	
บุคลากรอาวุโสคณะฯ

ศ.เกียรติคุณ	ดร.วิจิตร	ศรีสุพรรณ	
อดีตนายกสภาการพยาบาล	
และ	อดีตคณบดีคณะฯ

ศ.นพ.สุพจน์	วุฒิการณ์	
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.รัตนา	ทองสวัสดิ์	
อาจารย์อาวุโสคณะฯ

รศ.ดร.ธนารักษ์	สุวรรณประพิศ	
อดีตคณบดีคณะฯ

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	อาจารย์	และบุคลากร	เข้าเยี่ยมคาราวะและขอพรปีใหม่
จากอดีตผู้บริหาร	อาจารย์และบุคลากรอาวุโส	เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	2563

-	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	จังหวัดเชียงใหม่	(NBT)	 -	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	จังหวัดเชียงใหม่
-	เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์	 	 	 	 	 -	สถานีโทรทัศน์	WE	TV
-	นสพ.ไทยนิวส์	 	 	 	 	 	 -	สถานีวิทยุเอฟเอ็มร้อย	(FM	100)

พร้อมนี้ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญแสดงความขอบคุณแก่สื่อมวลชนทุกแขนง 
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เยี่ยมคารวะและขอพรปีใหม่
จากอดีตผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินแทน
พระองค์	 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้สำาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2561	-	2562	ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร	ครั ้งที ่	54	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ปีนี ้ผู ้สำาเร็จการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์	 ประกอบด้วย	
ระดับปริญญาตรี	214	คน	ระดับปริญญาโท	78	คน	และ	ระดับ
ปริญญาเอก	8	คน	 (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)	 รวมจำานวน	
300	คน	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 เฝ้ารับเสด็จฯ	 และ	 กราบบังคมทูลเบิกผู ้
สำาเร็จการศึกษาของคณะฯ	เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ณ	
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื ่อวันจันทร์ที ่	 27	 มกราคม	
2563
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 พร้อมด้วย	 ศาสตราจารย์	 ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์	 ศรีบัณฑิตมงคล	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คณะผู้บริหาร	 และ	 คณาจารย์	 ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับบัณฑิต	
มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิตของคณะ	 ฯ	 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 ครั้งที่	 54	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 -	 2562	 ณ	 ลานพระบรมรูปพระราชบิดา	
อาคารสุจิณโณ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	24	มกราคม	2563

พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต	
มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิต	 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ครั้งที่	 54	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี	 ภายในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก	 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ	 ดร.วิจิตร	 ศรีสุพรรณ	 อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และอดีตนายกสภาการ
พยาบาล	 รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เสนารัตน์	 อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 พร้อม
ด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทวีลักษณ์	 วรรณฤทธิ์	 นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ผู้แทนนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	สาขาภาคเหนือ	และ	
Dr.	 Gwen	 Sherwood,	 Visiting	 Professor	 ร่วมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น	 หลังจากนั้น 
ผู้แทนบัณฑิต	มหาบัณฑิต	และดุษฎีบัณฑิต	กล่าวแสดงความรู้สึก	ณ	ลานดอกปีบ	อาคาร	1	
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	23	มกราคม	2563
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รางวัลเกียรติยศ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คัทลียา	ศิริภัทรากูร	แสนหลวง	อาจารย์กลุ่มวิชาบริหารการ
พยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดี
เด่น	สาขาการศึกษาพยาบาล	ประเภทอาจารย์พยาบาล	ประจำาปี	2562	จาก	รองศาสตราจารย์	
ดร.ทัศนา	 บุญทอง	 นายกสภาการพยาบาล	 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช	 ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เมื่อวันเสาร์ที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2563	ณ	 โรง
แรมปรินซ์พาเลซ	กรุงเทพฯ

ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล 
ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำาปี 2562 

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นพ.อาวุธ	ศรีศุกรี	 อุปนายกสภา 
มหาว ิทยาล ัย	 เป ็นประธานมอบรางว ัลมหาว ิทยาล ัย เช ียงใหม ่
“ช ้างทองค ำา”	 ประจ ำาป ี	 2562	 ประเภทผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานด ีเด ่น	 กล ุ ่ม
ด ้านบร ิหาร	 แก ่ค ุณศ ุจ ิกา	 ภ ูม ิโคกร ักษ ์	 ห ัวหน ้างานบร ิการการ
ศ ึกษาและพ ัฒนาค ุณภาพน ักศ ึกษา	 ในพ ิธ ีท ำาบ ุญเน ื ่องในว ัน
คล ้ายว ันสถาปนามหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่	 ประจ ำาป ี	 2563	 โดยม  ี
ศาสตราจารย ์	 ดร.ว ิภาดา	 ค ุณาว ิกต ิก ุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร ์	 พร ้อมด ้วยคณะผู ้บร ิหาร	 คณาจารย ์	 และบ ุคลากร	 ร ่วม
แสดงความย ินด ี		ณ	ศาลาธรรม	มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่	เม ื ่อว ัน
ศ ุกร ์ท ี ่ 	24	มกราคม	2563

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย	 ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.จ ันทร์ฉาย	 โยธาใหญ่	 ผ ู ้ช ่วยคณบดีฝ ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศ ึกษา	 และบ ุคลากรหน่วยพ ัฒนาค ุณภาพนักศ ึกษา	 ร ับมอบโล ่รางว ัล
ประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที ่ส ่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ ์เลือก
ต ั ้งผ ู ้น ำาน ักศ ึกษาคณะที ่ม ีน ักศ ึกษามาใช ้ส ิทธ ิส ูงส ุด	 จาก	 ศาสตราจารย ์
คลิน ิก	 นพ.นิเวศน์	 น ันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเช ียงใหม่	 เพื ่อสร ้าง
กำาลังใจ	 ยกย่องในการเป็นแบบอย่างที ่ด ี	 ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในก ิจกรรมประชาธ ิปไตย	 นอกจากน ี ้คณะพยาบาลศาสตร ์ท ี ่ม ีอ ัตราส ่วน
นักศึกษามาใช้ส ิทธ ิเล ือกตั ้งเม ื ่อเท ียบกับปีก ่อนหน้าเพิ ่มข ึ ้นมากที ่ส ุด	 เม ื ่อ
วันอังคารที ่	4	กุมภาพันธ์	2563

“ช้างทองคำา” ประจำาปี 2562 
ประเภทผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริหาร 

6

โล่รางวัลส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำา
นักศึกษาที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิสูงสุด 
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พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ	รุ่นที่	9	โดยมี	ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์	อัคคะเดชอนันต์	
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	เป็น
ประธาน	ผศ.ดร.กนกพร	สุคำาวัง	ประธานกรรมการหลักสูตรฯ	

และผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	กล่าวต้อนรับ	
ระหว่างวันที่	11	กุมภาพันธ์	–	31	พฤษภาคม	2563 7

การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ: Update 2020

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ
งานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	:	Update	2020	
โดยมี	รศ.ดร.เดชา	ทำาดี	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
การจัดการความรู้	เป็นประธาน	รศ.ดร.นงเยาว์	เกษตร์ภิบาล	

ประธานโครงการฯ	กล่าวรายงาน	
ระหว่างวันที่	22	-	24	มกราคม	2563	

ณ	โรงแรมเชียงใหม่ออคิด	จังหวัดเชียงใหม่

เตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข” 
รุ่นที่ 2 ประจำาปี 2563

พิธีเปิดโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน	“เกษียณสร้าง
สุข”	รุ่นที่	2	ประจำาปี	2563	โดยมี	รศ.ดร.เดชา	ทำาดี	ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้		เป็นประธาน	และ	
ผศ.ดร.กนกพร	สุคำาวัง	ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	กล่าว

ต้อนรับ	ณ	โรงแรมเดอะปาร์ค	จังหวัดเชียงใหม่	
ระหว่างวันที่	3	-	7	กุมภาพันธ์	2563

ข่าวศูนย์บริการพยาบาล
Nursing Service CenterNSC News

พิธีเปิดโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน 
“เกษียณสร้างสุข” รุ่นที่ 1 ประจำาปี 2563

พิธีเปิดโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน	“เกษียณสร้าง
สุข”	รุ่นที่	1	ประจำาปี	2563	โดยมี		อ.ดร.สุภารัตน์	วังศรีคูณ	

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	เป็นประธาน	และ	ผศ.ดร.
กนกพร	สุคำาวัง	ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	กล่าวต้อนรับ	

ณ	โรงแรมเดอะปาร์ค	จังหวัดเชียงใหม่	
ระหว่างวันที่	13	-	17	มกราคม	2563

พิธีเปิดการอบรมทางการพยาบาลเฉพาะทาง 3 หลักสูตร
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	ประกอบด้วย	
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	รุ่นที่	14	
สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	รุ่นที่	13	และ	
สาขาการบริหารการพยาบาล	รุ่นที่	10	โดยมี	ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์	

อัคคะเดชอนันต์	รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
การศึกษา	เป็นประธาน		รศ.ฉวีวรรณ	ธงชัย	ประธานกรรมการ
หลักสูตรสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตฯ	ผศ.ดร.ทรียาพรรณ	สุภา
มณี	ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาการบริหารการพยาบาล	และ	
ผศ.ดร.วรันธรณ์	จงรุ่งโรจน์สกุล	ประธานกรรมการหลักสูตรสาขา
การพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	กล่าวรายงาน	เมื่อวัน

จันทร์ที่	3	กุมภาพันธ์	2563
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ	 23rd	East	Asian	Forum	of	Nursing 
Scholars	 (EAFONS)	 เรื่อง	 Advancing	 Nursing	 Scholars	 in	
the	Era	of	Global	Transformation	and	Disruptive	Innovation 
โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เป็นประธาน	คุณวิรุฬ	พรรณเทวี	รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่	 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม	 และ	 ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 กล่าว
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน	การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่	10	–	11 
มกราคม	2563	ณ	โรงแรมโลตัส	ปางสวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่
							 การประชุมวิชาการการพยาบาลเอเชียตะวันออกดังกล่าว
เป็นการประชุมครั้งที่	 23	 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี 
จากสมาชิกจำานวน	 7	 ประเทศและเขตปกครอง	 ได้แก่	 	 ไทย	
เกาหลีใต้	 ญี่ปุ่น	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน	 สาธารณรัฐจีน	 (ไต้หวัน)	 สิงคโปร์	 และ	 ฟิลิปปินส์	 ในปีนี้มีผู้
เข้าร่วมประชุมประมาณ	1,300	คน	จาก	26	ประเทศทั่วโลก	ได้แก่	
ออสเตรเลีย	 บังคลาเทศ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง	อินเดีย	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 มาเลเซีย	 มองโกเลีย	 เมียนมาร์	 เนปาล	
โอมาน	 ปากีสถาน	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 แอฟริกาใต้	 เกาหลีเหนือ	
สวีเดน	 สาธารณรัฐจีน	 (ไต้หวัน)	 ตุรกี	 หมู ่เกาะรอบนอกของ
สหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	 เวียดนามและ	 ไทย	ประกอบ
ด้วย	นักวิชาการพยาบาล	นักวิจัยทางการพยาบาล	นักศึกษาปริญญา
สาขาพยาบาลศาสตร์	รวมทั้งบุคลากรทางสุขภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
								เป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางการพยาบาล	นัก
วิจัยทางการพยาบาล	และนักศึกษาระดับปริญญาเอก	สาขาพยาบาล
ศาสตร์	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู ้
นำาเสนอผลงานวิชาการ	และประสบการณ์ทั้งทางด้านการศึกษา	
การวิจัย	 และ	 การปฏิบัติการพยาบาลร่วมกันในประเด็น	 Global	
Transformation	 และ	 Disruptive	 Innovation	 รวมถึงเพื่อพัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือสำาหรับนักวิชาการ	 นักวิจัยทางการ
พยาบาล	 และการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลในการ

การประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS 2020
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สร้างองค์ความรู้	 และ	 วิจัยทางการพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศใน
ด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
	 ตลอดระยะเวลา	 2	 ว ัน	 ก ิจกรรมประกอบด ้วย	
การบรรยายพิเศษ	 และ	 การอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจจาก
วิทยากรชั้นนำาจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 ออสเตรเลีย	 ปากีสถาน 
ตลอดจนประเทศสมาชิกทั้ง	 7	 ประเทศ	 นอกจากนี้ได้จัดประชุม 
สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่ออภิปรายหารือในหัวข้อ 
“การทำางานร่วมกันและกิจกรรมเครือข่ายรวมถึงการตั้งเป้าหมาย 
เพื่อความสำาเร็จ”และในหัวข้อ	 “การสนับสนุนความก้าวหน้าของ 
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอกนานาชาติในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลก	 :	 การแลกเปลี่ยนมุมมองและกรณีศึกษา”	
รวมทั้งภายในงานมีการนำาเสนอผลงานวิจัย	 จำานวน	 730	 เรื่อง	
(Oral	Presentation	187	เรื่อง		และ	Poster	Presentation	543	
เรื่อง)	 ตลอดจนจัดนิทรรศการทางการศึกษาและวิจัยจากสถาบัน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได ้
เล ือกชมกิจกรรมและความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษา 
ต่างประเทศโดยงานประชุมวิชาการนานาชาติในคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุน 
จากสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม	 และนิทรรศการ	 (องค์การ
มหาชน)	[Thailand	Convention	&	Exhibition	Bureau]	(TCEB)
	 และในวันเสาร์ที่	11	มกราคม	2563	คณบดีคณะพยาบาล 
ศาสตร์	 เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ	
23rd	 East	 Asian	 Forum	 of	 Nursing	 Scholars	 (EAFONS)	
เรื่อง	 Advancing	 Nursing	 Scholars	 in	 the	 Era	 of	 Global	 
Transformation	 and	 Disruptive	 Innovation	 และในโอกาสนี้
คณบดีได้เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการนำาเสนอผลงานวิจัย
แบบ	Oral	Presentation	และ	Poster	Presentation	ตลอดจน
มอบของที่ระลึกแก่	EAFONS	Executive	Committee	members	
ช่วงท้าย	Professor	Dr.	Sheila	Bonito,	Dean	of	College	of	
Nursing,	University	of	the	Philippines	Manila	กล่าวเชิญร่วม
การประชุม	EAFONS	ครั้งที่	24	ณ	ประเทศฟิลิปปินส์	ซึ่งรับหน้าที่
เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในปี	ค.ศ.	2021
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	 สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 กระทรวง
อุตสาหกรรม	 ประกาศให้คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นองค์กร
คุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ให้ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	 ประจำาปี	 2562	 
(Thailand	Quality	Class:	TQC	2019)	รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดที่เป็นเครื่องหมาย
แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรว่ามีความทัดเทียมเทียบเท่าระดับ
มาตรฐานโลก
  
	 พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	18	ประจำาปี	2562	:	Thailand	Quality 
Award	 Presentation	 (TQA)	 2019	 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2563	
ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา	กรุงเทพฯ		ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก	
คุณกอบชัย	สังสิทธิสวัสดิ์	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล
แด่	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	โดยมี	คณะผู้บริหาร	อดีตผู้บริหาร	อาจารย์อาวุโส	คณาจารย์	และ	บุคลากร	
ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลดังกล่าวอย่างอบอุ่น
   
	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	เปิดเผย
ว่า	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 	 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้าง
ขวางเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียม
ระดับมาตรฐานโลก	การได้รับรางวัลในครั้งนี้ทำาให้มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการประเมิน
การบริหารจัดการองค์กรจากผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
หลากหลายจากองค์กรต่าง	ๆ	นอกจากนั้นการได้รับข้อมูลย้อนกลับจะทำาให้คณะฯ	เกิด
การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศมากขึ้น	 เกิดความยั่งยืน	 และ	 ต่อเนื่อง
ในการดำาเนินการ

คณะพยาบาล มช. สถาบันการศึกษาด้านพยาบาล แห่งแรกของไทย

คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  : TQC 20 19
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	 โดยในปีนี้	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	รู้สึกยินดีภาคภูมิใจ
และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลคุณภาพครั้งนี้	 เพราะในการขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความเลิศนั้น	 ผู้นำาระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการดำาเนินการทั้ง
การกำาหนดวิสัยทัศน์	 ค่านิยมขององค์กร	 การสื่อสารไปยังบุคลากร	 ลูกค้าทุกกลุ่ม 
ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	ๆ	 เพื่อนำาไปดำาเนินการร่วมกัน	รวมทั้งการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรและเกิดผลการเรียนรู้ร่วมกัน	 และ	 เกิด
ผลลัพธ์ที่ดีในการดำาเนินการทำาให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มีความท้าทายที่สำาคัญในอนาคตที่รออยู่	 คือ	 การ
สร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับความสำาเร็จในระยะยาวในสถานการณ์ของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 	 ซึ่งคณะฯ	 ยังคงมุ่งมั่นสู่อนาคตในการพัฒนา
ในทุกๆด้าน	 โดยการเสริมสร้างศักยภาพจากเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งจากความเป็นมืออาชีพที่นำาไปสู่การได้รับการยอมรับ
ในเวทีโลกตามเป้าหมายสูงสุด	 การนำาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ทำาให้เกิด
ความมั่นใจว่าคณะฯ	จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล
ชั้นนำาระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย

คณะพยาบาล มช. สถาบันการศึกษาด้านพยาบาล แห่งแรกของไทย

คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  : TQC 20 19
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ภารกิจคณบดี

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย	
คณะผู้บริหาร	 อาจารย์อาวุโส	 คณาจารย์	 และ	 บุคลากร	 ร่วมงาน
เฉลิมฉลอง	55	ปี	แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 “มช.	55	
ปี	 สร้างคนดีให้แผ่นดิน”	 ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อ
วันที่	31	มกราคม	2563

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นพ.เกษม	 วัฒนชัย	 นายก
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี
กับ	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ในโอกาส
ที่คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	
ประจำาปี	2562	 (Thailand	Quality	Class:	TQC	2019)	 ในการ
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย	(Retreat)	ระหว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ประจำาปี	
2563	 ณ	 โรงแรมวังใต้	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เมื่อวันเสาร์ที่	 22	
กุมภาพันธ์	2563

55 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายกสภา มช. แสดงความยินดีในโอกาสที่คณะฯ ได้รับ
รางวัล Thailand Quality Class 2019

	 ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ 	 ด ร . ว ิ ภ า ด า 	 ค ุ ณา ว ิ ก ต ิ ก ุ ล	
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์	 ในฐานะประธานสมาพันธ ์
เคร ือข ่ายแห ่งชาต ิเพ ื ่อส ังคมไทยปลอดบุหร ี ่ 	 จ ังหว ัด
เช ียงใหม ่	 เข ้าร ับโล ่ประกาศเก ียรต ิค ุณรางว ัลสมาพันธ ์
เคร ือข ่ายจ ังหว ัดด ี เด ่น	ประจ ำาป ี	2562	จาก	นายอนุท ิน	
ชาญว ีรก ูล 	 รองนายกร ัฐมนตร ีและร ัฐมนตร ีว ่ าการ
กระทรวงสาธารณสุข	 ในมหกรรมว ิชาการฟ ้าใส	 2563	
ประช ุมใหญ่สาม ัญ	ประจ ำาป ี	 2563	สมาพันธ ์ เคร ือข ่าย
แห ่งชาต ิเพ ื ่อส ังคมไทยปลอดบุหร ี ่ 	 ณ	 ห ้องสยามมก ุฎ
ราชก ุมาร-ห ้องพ ัชรก ิต ิยาภา	 อาคารเฉล ิมพระบารม	ี
50	ป ี	แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	เม ื ่อว ันพ ุธท ี ่ 	26	
ก ุมภาพ ันธ ์	2563

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดประชุมสรุปผลงาน
ของแผนงานวิจัย	 “ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อม
ประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพที ่ม ีค ุณภาพ	โดย
ได้ร ับเกียรติจาก	คุณพงษ์ภาณุ	เศวตรุนทร์	อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา	
ฐานะประธานบริหารแผนงานวิจัยฯ	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 และ	 ศาสตราจารย์	
ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ในฐานะผู ้อ ำานวยการแผนงานวิจัยฯ	 กล่าวรายงาน
และกล่าวต้อนรับผู ้เข้าร่วมประชุม	 	 ชุดโครงการดังกล่าวได้ร ับการสนับสนุนจาก
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจ ัยและนวัตกรรม	 (สกสว.)	 เมื ่อวัน
เสาร์ที ่	1	กุมภาพันธ์	2563	ณ	โรงแรมแชงกรี-ลา	เชียงใหม่

โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น ประจำาปี 2562

เตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ
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โครงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และ 
ทักษะความเป็นพลเมืองโลกนศ.ชั้นปีที่ 1 

	 พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่	 21	และ	ทักษะ
ความเป็นพลเมืองโลก	 สำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	 โดย
มี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จันทร์ฉาย	 โยธาใหญ่	 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	 เป็นประธาน	 เป้าหมายเพื่อมุ่งให้
นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการใช้ชีวิตไปพร้อม
กับการเรียนรู้	เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล	 รวมทั้งเป็นนักศึกษาพยาบาลที่	 Smart	
and	Smile	ได้แก่	 เป็นนักศึกษาพยาบาลที่ดี	 เก่ง	และมีความสุข	
เมื่อวันเสาร์ที่	18	มกราคม	2563	

โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ ช้ันปีท่ี 1 และ 2 
 
	 โครงการพ ัฒนานักศ ึกษาพยาบาลช ั ้นป ีท ี ่ 	 1	 และ	 2	
(หล ักส ูตรนานาชาต ิ )	 เพ ื ่อช ่วยแนะแนวทางให ้แก ่น ักศ ึกษา	
ด ้านการปร ับต ัวในการเร ียนระด ับอ ุดมศ ึกษาและการใช ้ช ีว ิต
ในมหาว ิทยาล ัยอย ่างม ีความส ุข	เม ื ่อว ันเสาร ์ท ี ่ 	18	มกราคม	
2563	

โครงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และ ทักษะความเป็นพลเมืองโลก 
แก่ นศ.ชั้นปีที่ 3

		 พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่	 21	 และทักษะความเป็น
พลเมืองโลก	สำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	 โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		
คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียน
กระบวนวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 รวมทั้งได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิด
ในแง่บวกต่อการเรียนและการใช้ชีวิต	 นอกจากนี้ทำาให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและมี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล	เมื่อวันอาทิตย์ที่	5	มกราคม	2563

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและการทำางานแบบทีมสหวิชาชีพ แก่ 
นศ.ช้ันปีท่ี 4

	 พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและการทำางานแบบทีมสหวิชาชีพ	สำาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4	โดยมี	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์	เป็นประธาน	เมื่อวันเสาร์ที่	22	กุมภาพันธ์	2563

ลานกิจกรรมกับ
นักศึกษาพยาบาล
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Ms. Dai Yi  from P.R. China
Doctor of Philosophy in Nursing (International Program)
	 I	am	working	at	the	First	People’s	Hospital	of	Yunnan	Province.	My	position	 is	vice	director	of	 the	nursing	 
department.	 In	the	future,	 I	hope	to	have	a	chance	for	post-doctoral	study.		My	experience	at	the	Faculty	of	Nursing,	 
Chiang	Mai	University	was	very	positive.	One	reason	is	the	ajarn’s	rigorous	scholarship.	I	very	much	admired	the	attitude	
that	was	modeled	for	my	future	study	and	work.	The	other	is	the	teaching	approach	which	motivated	students’	independent 
learning	capabilities.	I	have	two	pieces	of	advice	for	students	studying	at	FON	and	CMU.	First,	they	should	make	a	good	
plan	in	advance	for	their	whole	period	of	study.	They	must	be	clear	what	they	need	to	do	at	every	stage	of	study.	It	will	
make	their	process	more	efffiicient.	Second,	they	should	value	and	enjoy	every	day	of	their	studies.	Although	the	process	is	
sometimes	diffififfiicult,		if	they	stay	positive	they	will	overcome	all	the	difffiiculties	and	harvest	lifelong	beneffiifits	and	knowledge.

นางสาวดารณี เสรเมธากุล 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรปกติ)
หลังสำาเร็จการศึกษา
เตรียมทำางานวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น	 รวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต	ตลอดจนตั้งใจเขียนหนังสือและตำาราทางวิชาการ
ฝากถึงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาที่คณะฯ
คณะพยาบาลศาสตร์	 ดำาเนินการสอนหลักสูตรหลายสาขาวิชา	 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูง	 มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการจน
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	การได้เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้	นอกจากวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับแล้ว	ยังจะเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นศิษย์สถาบันแห่งนี้....
ปีนี้ครบรอบ 60 ปีการศึกษาพยาบาล มช.
60	 ปีกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง	 ...คุณภาพและความแข็งแกร่งด้านวิชาการของคณะฯ	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและงดงาม	 เป็นความภาค

ภูมิใจของลูกศิษย์.....กราบขอบพระคุณสถาบันด้วยความรักยิ่ง

Ms. Phyu Nyein Wai  from Mynmar
Master of Nursing Science in Nursing Administration (International Program)
	 My	name	is	Phyu	Nyein	Wai	(Merry)	and	I	attended	the	Master	of	Nursing	Science	in	Nursing	Administration 
(International	 Program)	 at	 Faculty	 of	 Nursing,	 Chiang	Mai	 University.	 Currently,	 I	 am	working	 as	 an	 instructor	 at	 the	 
University	of	Nursing,	Yangon.	Not	only	I	am	teaching	and	guiding	students,	but	I	am	also	trying	to	improve	my	personal	
and	professional	development	in	order	to	enhance	further	studies.	I	had	great	experiences	during	my	M.N.S	courses	at	
the	Faculty	of	Nursing,	Chiang	Mai	University.	One	particular	highlight	was	the	teaching	methods	of	our	ajarns	(professors)	
and	their	way	of	communicating	with	students,	which	I	liked	the	most.	They	are	so	kind	and	patient	with	us,	so	I	am	very	
thankful	to	them.	For	current	students	studying	at	CMU,	I	would	like	to	advise	them	to	learn	not	only	from	the	teachers’	
handouts	but	also	the	recommended	books	in	course	syllabus.	It	can	enrich	their	knowledge	and	the	students	can	more	
actively	discuss	matters	in	the	classroom.

Ms. Senarath Godage from Sri Lanka
Master of Science in Nursing (Maternal and Child health)
	 My	name	is	Senarath	Godage	Monica	Lankeshwari	Madawala	and	I	am	a	past	student	from	Sri	Lanka.	I	completed	
my	Master	of	Science	in	Nursing	(Maternal	and	Child	health)	degree	at	FON,	CMU.	I	am	currently	working	as	a	nursing	tutor.	
In	this	position,	I	hold	responsibilities	such	as	providing	lectures	and	doing	clinical	supervisions	for	the	nursing	students	who	
are	studying	in	the	Nursing	College.	My	major	subject	areas	are	Fundamentals	of	Nursing	and	Pediatric	Nursing.
	 I	 studied	 at	 the	 Faculty	 of	 Nursing	 for	 two	 years.	 During	 this	 period,	 I	 had	 an	 opportunity	 to	 make	 close	 
relationships	with	my	professors,	other	teachers	and	also	colleagues	from	different	countries	with	different	cultures.		It	was	
a	great	pleasure	to	have	these	experiences	and	to	improve	my	knowledge,	share	ideas	and	gain	some	practical	experience	
with	international	fellows.
	 The	Faculty	of	Nursing,	Chiang	Mai	University	is	a	leading	international	nursing	education	and	research	institution	
in	Asia.	Also,	Thailand	is	a	beautiful	country	with	nice	weather,	beautiful	 landscapes,	delicious	food,	and	friendly	people.	
Therefore,	students	who	are	studying	at	FON,	CMU	should	not	miss	out	on	enjoying	life	in	Thailand.	You	have	to	balance	
your	educational	goals	and	have	a	strong	knowledge	on	the	background	of	nursing	in	order	to	decide	on	what	topic	you	
would	like	to	research.

Ms. Zhang Hong from P.R. China
Master of Nursing Science (International program)
	 I	graduated	from	the	Master	of	Nursing	Science	(Nursing	Administration)	(MNS)	international	program	at	FON	
CMU.	I	am	a	nephrological	nurse	as	well	as	deputy	captain	of	the	Emergency	Rescue	Team	at	the	People’s	Hospital	of	
Xishuangbanna,	Dai	Nationality,	Autonomous	Prefecture.		During	my	two	years	of	campus	life	at	FON,	CMU,	I	made	lots	
of	unforgettable	memories.	The	most	valuable	experience	was	with	my	advisors.	They	always	gave	me	useful	ideas	when	
I	found	it	tough	to	write	my	thesis.	They	gave	me	suggestions	and	guided	me	patiently	until	 I	 fiffiinished	my	studies.	 In	 
addition	to	that,	all	ajarns	that	gave	lectures	cared	about	our	studies	as	well	as	our	life	here,	especially	if	someone	got	ill	
and	needed	help.	For	anyone	who	is	interested	in	studying	at	FON	CMU,	please	don’t	hesitate.		After	two	years	of	study	
here,	I	found	myself	more	conffifiident	and	interested	to	explore	more	in	my	studies,	as	well	as	continuing	on	to	a	PhD	
program	here	in	future.	I	believe	that	you	will	feel	the	same	as	me.14
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นายนัฐภูมิ นุชพงษ์ 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
หลังสำาเร็จการศึกษา
เตรียมทำาตำาแหน่งพยาบาลในระดับชำานาญการ	และ	วางแผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ความประทับใจ 
ความอบอุ่นในการให้การดูแลเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน	 ความทันสมัยในการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย	
เครือข่ายที่เข้มแข็งกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ
ฝากถึงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาที่คณะฯ
คณะมีสาขาที่น่าสนใจมากมาย	 มีทั้งหลักสูตรปกติ	 และ	 ภาคพิเศษที่เหมาะกับผู้ที่ทำางานในวันเวลาราชการ	 และการเรียน	 online	 สามารถ
เรียนจากที่ไหนก็ได้เหมาะกับผู้ที่อยู่ไกล	รวมถึงการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ	อาจารย์ให้ความใส่ใจนักศึกษาดีมาก	
ปีนี้ครบรอบ 60 ปีการศึกษาพยาบาล มช. 
นอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้	ทางวิชาการ	แล้วยังสอนในเรื่องการใช้ชีวิต	สอนให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	อยากให้	มช.	อยู่
กับชาวเชียงใหม่และเป็นแหล่งฝึกที่ดีในการผลิตบัณฑิตไปพัฒนาสังคมแบบนี้ต่อไป	

นายพิเศษ เขื่อนทอง 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
หลังสำาเร็จการศึกษา
วางแผนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	เพื่อนำาไปต่อยอดการทำางานเป็นอาจารย์ในอนาคต	เพราะเชื่อมั่น
เสมอว่าประโยชน์และคุณค่าสูงสุดของความรู้คือการได้เผยแพร่ให้แก่ผู้อื่น	และช่วยพัฒนาสังคมต่อไป
ความประทับใจ 
ประทับใจการจัดการเรียนการสอนด้วยเนื้อหาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	มีการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง	และประทับใจใน
วิสัยทัศน์ของคณะฯ	ที่มุ่งพัฒนาคณะเป็นสถาบันชั้นนำาระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย	แสดงให้เห็นว่ามีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
ที่ชัดเจนเพื่อไปสู่ระดับสากล
ฝากถึงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาที่คณะฯ
ที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้เรียน	เพื่อพร้อมใช้ในอนาคต	และยังเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างพยาบาลอันเปี่ยม
ไปด้วยความรู้	ความสามารถ	คุณธรรมจริยธรรมอย่างสมบูรณ์	
ปีนี้ครบรอบ 60 ปีการศึกษาพยาบาล มช. 
คณะฯ	มีประวัติศาสตร์ยาวนาน	มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล	เกียรติประวัตินี้ย่อมไม่ได้มาโดยบังเอิญ	หากแต่
มาจากการพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอจากรุ่นสู่รุ่น	นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบัณฑิตที่จบจากคณะพยาบาลฯ	มช.

Ms. Nutchaya Srimoon from Thailand
Bachelor of Nursing Science (International Program)
 The	Faculty	of	Nursing,	Chiang	Mai	University	 is	famous	and	there	are	lots	of	professors	who	teach	in	this	
faculty.	This	ensures	a	high	level	of	quality	in	the	instructors.	My	plan	is	to	work	as	a	nurse	for	2-3	years.	After	that,	I	will	
apply	to	take	the	National	Council	Licensure	Examination	(NCLEX)
My	 impression	of	 this	 faculty	and	 the	 instructors	 is	very	positive	because	 they	help	me	a	 lot	during	studying.	Also,	 I	
have	good	opportunities	to	go	abroad	on	student	exchange	programs,	so	I	can	improve	my	English	skills	and	form	good	 
relationships	with	others.	I	would	like	to	tell	my	peers	to	do	their	best	and	believe	in	themselves!	You	can	do	anything	if	
you	have	passion	and	motivation.	This	is	a	good	chance	for	people	who	are	interested	to	study	in	this	faculty	because	
this	faculty	has	high	quality	teachers	and	it	guarantees	that	you	will	be	able	to	fiffiind	a	good	job	and	opportunities	for	work	
in	the	future.	Thank	you	to	every	instructor;	you	always	support	students.	Thank	you	to	the	faculty	who	always	give	good	
opportunities	to	students	to	learn	something	new.

นางสาวศุภิสรา สงครามศรี 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
หลังสำาเร็จการศึกษา
ตั้งใจทำางานพยาบาลต่อ	อาจจะย้ายที่ทำางานไปอยู่ใกล้บ้าน	เพื่อที่จะได้ดูแลคนในครอบครัวได้มากขึ้น
ความประทับใจ
สิ่งแรกเลยคือ	 บรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนรู้เพราะมีอุปกรณ์การศึกษาครบครัน	 ต่อมาคือเพื่อนๆ	 ทุกคนที่คอยช่วยเหลือกันตลอด	 และที่
ขาดไม่ได้คือประทับใจอาจารย์ทุกท่านที่ตั้งใจสอนคอยให้คำาแนะนำาที่ดีเสมอๆ	จนถึงตอนนี้
ฝากถึงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาที่คณะฯ
เป็นคณะที่อบอุ่น	มีหลักสูตรการเรียนการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น	การเข้ามาศึกษาในคณะนี้ก็จะได้รับความรู้ไปอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอน	นอกจากนั้น
ก็จะได้ครอบครัวขนาดใหญ่กลับไปอีกด้วย	
ปีนี้ครบรอบ 60 ปีการศึกษาพยาบาล มช.
ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์	ขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้า	ไม่หยุดพัฒนาในทุกๆ	ด้าน	ผลิตบุคลากรคุณภาพให้แก่
สังคมต่อไป	และในอนาคตก็ขอให้มีคนสนใจในวิชาชีพพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเยอะๆ	นะคะ

นายวิรศักดิ์ พรมบุตร  
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
หลังสำาเร็จการศึกษา
ช่วงแรกตั้งใจทำางานในโรงพยาบาลเอกชนเก็บเงินเป็นทุนก่อนสักระยะหนึ่ง	เก็บประสบการณ์ประมาณ	2-3	ปี	แล้วหลังจากนั้นหากทุกอย่าง
เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วคงเป็นการเรียนต่อเฉพาะทางในสาขาที่ตัวเองสนใจ	แล้วกลับไปสังกัดโรงพยาบาลใกล้บ้านใช้ความรู้	และประสบการณ์
ดูแลครอบครัว	
ความประทับใจ
ก่อนออกจากบ้านมาที่แห่งนี้รู้สึกกลัวมาก	กลัวการมาอยู่ในที่ไม่คุ้นเคย	แต่เมื่อต้องมาอยู่จริงกลับไม่เหมือนที่เคยคิดไว้คณาจารย์น่ารักมากดูแล
ใส่ใจเหมือนคนในครอบครัว	ทุกกิจกรรมช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ	ร่วมชั้น	และการเรียนการสอนที่ทำาให้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง
อยู่เสมอ
ฝากถึงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาที่คณะฯ
สำาหรับคนที่รักและชอบงานบริการ	การช่วยเหลือผู้คน	หรือมีความสนใจในการพยาบาล	ที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ	สื่อและอุปกรณ์การเรียนที่มีความพร้อม	ช่วยเสริมศักษะ	และพัฒนาให้เราเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ
ปีนี้ครบรอบ 60 ปีการศึกษาพยาบาล มช. 
คณะพยาบาล	มช.	ที่เติบโตมาจนถึงวันนี้ย่อมสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของทุกคน	รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งของเรื่องราวเล่านี้	
และจะคงไว้ซึ่งเกียรติและความภาคภูมิใจไว้ให้ศิษย์รุ่นหลังอยู่เสมอ
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พ ิธ ีลงนามความร ่วมม ือทางว ิชาการ

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 ให้การต้อนรับ	 Prof.	 Dr.	
Sukhee	 Ahn,	 Dean,	 College	 of	 Nursing,	 Chunhnam	 National	 University 
ประเทศเกาหลีใต้	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์	
ตลอดจนได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน	 เมื่อวันพุธที่	 8	
มกราคม	2563

Ref lect ive Pract ice Developing Improved Pract ice

	 Professor	Emerita	Gwen	Sherwood	จาก	School	of	Nursing,	The	
University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“Reflflflffllective	Practice”	โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของ
คณะฯ	ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง	เมื่อวันพุธที่	15	มกราคม	2563

มอบว ุฒ ิบ ัตรแก ่น ักศ ึกษาพยาบาลจาก  
National Taiwan University และ Tzu chi University

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานมอบวุฒิบัตร
แก่นักศึกษาพยาบาล	จาก	National	Taiwan	University	และ	Tzu	chi	University	
เขตปกครองพิเศษไต้หวัน	 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างคณะฯ	กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	ระหว่างวันที่	12	มกราคม	-	
7	กุมภาพันธ์	2563	

เจรจาความร ่วมม ือทางว ิชาการ

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วย	
คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้การ
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก	 The	 Second	 Medical	 Center	 and	 
National	 Clinical	 Research	 Center	 for	 Geriatric	 Diseases	 
(NCRC-GD),	the	General	Hospital	of	Chinese	People’s	Liberation 
Army	 (Medical	 School	 of	 Chinese	 PLA),	 and	 Peking	 Union	
Medical	 College	 Hospital,	 Beijing	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ใน
โอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ	ณ	โรงแรมโลตัสปาง
สวนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	มกราคม	2563

เจรจาความร ่วมม ือทางว ิชาการ

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อม
ด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	
วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก	 Kyoto	 Prefectural	 
		 University	ประเทศญี่ปุ่น	เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม
	 คณะฯ	และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ	 เมือวันพุธที่	 15 
	 	มกราคม	2563

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อม
ด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	
วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม	ให้การต้อนรับ	Professor	Dr.	Kathleen 
Potempa,	 Department	 of	 Systems,	 Populations	 and	 
Leadership	จาก	University	of	Michigan	Ann	Arbor	School	
of	 Nursing	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ในโอกาสที่เข้าเจรจาความร่วม
มือทางวิชาการ	นอกจากนี้	Professor	Dr.	Kathleen	Potempa	 ได้
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “Non-Communication	 
Disease:	 NIH	 Grant	 (D43)”	 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ	เข้าร่วมรับฟัง	เมื่อวันศุกร์ที่	3	มกราคม	2563

ข่าววิเทศสัมพันธ์
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	 คุณดาราวรรณ	 ทิพย์เนตร	 (รหัสนักศึกษา	 2812025)	 รองประธานกรรมการ	 บริษัทเชียงใหม่
เฟรชมิลค์	 จำากัด	 นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น	 สาขาบริหารธุรกิจ	 และ	 คุณพรชัย	 อ่อน
สด	 (รหัสนักศึกษา	 4832035)	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ต.เมืองปอน	
อ.ขุนยวม	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น	 สาขาบริการสังคม	 รับโล่เชิดชู
เกียรติรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2562	 จาก	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นาย
แพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ครั้งที่	 54	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากร	ร่วมแสดงความยินดี	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันอาทิตย์ที่	26	มกราคม	2563
	 คุณดาราวรรณ	 ทิพย์เนตร	 ดำาเนินการธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารนม	 โดยได้นำาความรู้วิชาชีพ
การพยาบาลที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานโดยเฉพาะพื้นฐานด้านสุขลักษณะที่ดี	 ให้ความสำาคัญ
ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงโคนม	 ระบบการจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ใส่ใจในวัตถุดิบ	 ความ
สะอาดของนำา้นม	มีการนำางานวิจัยผสมผสานกับการเรียนรู้นวัตกรรมจนพัฒนากระบวนการผลิตที่
มีคุณภาพในการผลิตนำา้นม	 และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากนำา้นมโคเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด
แก่ผู้บริโภค	จนทำาให้เชียงใหม่เฟรชมิลค์	 เป็นองค์กรแรกที่ได้รับการรับรองในโครงการนมคุณภาพสูงล้าน
นาตลอดทั้งกระบวนการ	(Lanna	High	Quality	Milk)	รวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน	GMP	
ระดับดีมาก	จากกระทรวงสาธารณสุข		มาตรฐาน	GMP	CODEX,	HACCP	และ	ISO	9001	 :	2008	
จากบริษัท	URS	และได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงโคนมใหม่ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา		
นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน	 และเป็นแหล่งเรียนรู้	 ศึกษาดูงานให้กับสถาบันการศึกษา	 และ
หน่วยงานราชการอีกด้วย	 นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำาปี 2562

	 คุณพรชัย	 	 อ่อนสด	 เริ่มปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ขุนยวม	 นำาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคที่โรงพยาบาลขุนยวม	 จนสามารถผ่านการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ
ของกรมอนามัย	 และได้รับรางวัลนวัตกรรมบัตรติดตามผู้ป่วยวัณโรค	 ซึ่งผลงานดัง
กล่าวทำาให้นายพรชัยได้รับวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูง	(APN)	จากสภาการพยาบาล
สาขาการพยาบาลชุมชน		พ.ศ.	2556	ต่อมาได้ขอย้ายเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลเมืองปอน	 ได้จัดทำาระบบในการดูแลผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย	
ระบบรายงานเวชระเบียนคุณภาพ	 ระบบการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	
ระบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ	และได้ทำาโครงการต่างๆ	เช่น	โครงการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของชุมชน	 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	
โครงการดูแลรักษา	 ผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมด้วยภูมิปัญญา	 และโครงการควบคุมโรคไข้
เลือดออก	ซึ่งในแต่ละโครงการประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดี	ในปัจจุบันยังมีโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยอีกมากกว่า	 20	 โครงการ	
นอกจากงานด้านสุขภาพแล้ว	 นายพรชัยยังได้เป็นแกนนำาในด้านอื่นๆ	 เช่น	 การ
อนุรักษ์ป่าต้นนำา้	 และการตั้งกลุ่มธนาคารขยะ	 เป็นต้น	 จากผลงานดังกล่าวทำาให ้
โรงพยาบาลระดับอำาเภอต่างๆนำาไปเป็นต้นแบบในการทำางาน
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บ้านสีแสด ช่ืนชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำาปี 2562
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานกล่าวเปิด
งานบ้านสีแสด	ชื่นชมยินดี	ด้วยไมตรีและขอบคุณ	ประจำาปี	2562	วัตถุประสงค์
เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์และบุคลากรอาวุโส	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์
และบุคลากรของคณะฯ	 ในวาระดิถีขึ ้นปีใหม่	 2563	 อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญ
กำาลังใจ	 ตลอดจนขอบคุณอาจารย์และบุคลากรที่ได้ร่วมปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น	
ตั้งใจ	ทุ่มเททำาให้คณะฯ	ประสบความสำาเร็จในภารกิจด้านต่าง	ๆ	นอกจากนี้เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติในป	ี
2562	ณ	ลานดอกปีบ	อาคาร	1	เมื่อวันจันทร์ที่	20	มกราคม	2563

พิธีเปิดโครงการจัดต้ังวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต  
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	
และบุคลากร	ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต	มช.	(CMU	School	
of	 Lifelong	 Education)	 ในโอกาสนี้	 บุคลากรจากศูนย์บริการพยาบาล	 และ	 หน่วยบัณฑิต
ศึกษาร่วมออกบูธจัดนิทรรศการเพื่อนำาเสนอหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลซึ่งภายหลังสำาเร็จ
การอบรมสามารถเข้ารับการรับรองสมรรถนะ	และ/หรือ	สะสมหน่วยกิตเพื่อการโอนสู่หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาในอนาคตของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต	 มช.	 ณ	 สำานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	มช.	เมื่อวันอังคารที่	28	มกราคม	2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ศึกษาดูงาน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ฐิติณัฏฐ์	 อัคคะเดชอนันต์	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและ
พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.หทัยชนก	 บัว
เจริญ	 คณบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และบุคลากร	 จากคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม	 ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์	 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเวชปฎิบัติผู ้สูงอายุ	
และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชนของคณะฯ	 เมื่อวันพุธที่	 5	
กุมภาพันธ์	2563

Update: การป้องกันการติดเช้ือโคโรนาไวรัส
 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดการบรรยายพิเศษ	
เรื่อง	 Update:	 การป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส	
วิทยากรรับเชิญ	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.นงเยาว์	
เกษตร์ภิบาล	 อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาลพื้น
ฐาน	 และ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วันชัย	 เลิศวัฒนวิลาศ	
อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์	 เป็น
วิทยากร	เมื่อวันพุธที่	29	มกราคม	2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นท่ี 45 
 ศาสตราจารย ์คล ิน ิก	 นพ.น ิเวศน ์	 น ันทจ ิต	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	
รุ่นที่	 45	 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา	
โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 กล่าวรายงาน	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 6	
กุมภาพันธ์	2563

กิจกรรมบ้าน สีแสด
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	 เป็นประธานรับ
มอบของที่ระลึกจาก	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุภาพ	 อารีเอื้อ	 รองผู้อำานวยการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	ฝ่ายบริหาร	วิจัยและนวัตกรรม	คณะแพทยศาสตร์	
(รามาธิบดี)	ในโอกาสที่นำาทีมคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และ	บุคลากร	เข้าศึกษา
ดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำาเนินงานด้านการวิจัย	 นวัตกรรม	
และ	การดำาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล	เมื่อวันจันทร์ที่	24	
กุมภาพันธ์	2563

ครบรอบ 53 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์	 พร้อมด้วย	 ผู้บริหาร	 และบุคลากร	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์	มช.	ครบรอบ	53	ปี	ในโอกาสนี้ได้มอบเงินร่วม
สมทบกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.ณัฐา	โพธาภรณ์	
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	เป็นประธานรับมอบ	เมื่อวันอังคารที่	25	กุมภาพันธ์	2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดูงานการสอนออนไลน์ 
 อาจารย์	 ดร.สุภารัตน์	 วังศรีคูณ	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	 เป็น
ประธานกล่าวต้อนรับ	 รองศาสตราจารย์สิริรัตน์	 ฉัตรชัยสุชา	 คณบดี	 พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	 จังหวัด
นครราชสีมา	 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน	การบริหารจัดการห้อง
ปฎิบัติการพยาบาล	และ	การพัฒนาอาจารย์เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ระหว่างวัน
ที่	26	-	27	กุมภาพันธ์	2563

การบรรยายพิเศษ
 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดี	
เป็นประธานเปิดการการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “ได้	 TQC	
แล้วเราจะทำาอย่างไร?”	 	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	
ดร.บวร	ปภัสราทร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	 คุณวรวุฒิ	 แจ้งศุภนิมิต	 กรรมการผู้จัดการบริษัท
แอ๊ตต้าอุตสาหกรรม	 จำากัด	 และ	 รองศาสตราจารย์
อุษณีย์	คำาประกอบ	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เป็นวิทยากร	เมื่อวันอังคารที่	25	กุมภาพันธ์	2563

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 ศาสตราจารย ์ 	 ดร .ว ิภาดา	 ค ุณาว ิกต ิก ุล 
คณบดี	 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื ่อง 
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์”	 แก่คณาจารย์ของคณะฯ	
จำานวน	 3	 รุ่น	 	 เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน	ณ	ITSC	New	Media	Studio	อาคาร	4 
คณะพยาบาลศาสตร์	ระหว่างเดือนมกราคม	–	กุมภาพันธ์	2563
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นามผู้รับ

ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2547	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	คณบดี	ในนาม
ของคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ขอส่งความปรารถนาดี	 ความห่วงใย	
พร้อมด้วยกำาลังใจมาให้แก่ศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ	ทุก
ท่าน	 พร้อมกันนี้ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณพยาบาล	
แพทย์	 บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้เสียสละ	 ปฎิบัติงาน
อย่างเต็มกำาลังสุดความสามารถเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 2019	 (COVID-19)	
มา	ณ	 โอกาสนี้	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ให้ความสำาคัญกับการ
ระบาดของโรคโควิด	19	 ได้ดำาเนินการป้องกันและเฝ้าระวัง
โรค	 อาทิ	 จัดการอบรมให้ความรู้	 เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
สื่อโปสเตอร์แก่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 รวมทั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อย่างทั่วถึง	 จัดหาและแจกหน้ากากอนามัยให้แก่นักศึกษา	
คณาจารย์	 และบุคลากรคณะฯ	 ติดตั้งเครื่องพ่นแอลกอฮอล์
ทำาความสะอาดมืออัตโนมัติตามจุดต่างๆ	 ของคณะฯ	 ตอบคำา
ถามผ่านเฟซบุ๊ก	 จัดการเรียนการสอนออนไลน์	 นอกจากนี้จัด
ตั้งโครงการ	“พยาบาล	มช.	ร่วมใจ	สู้ภัยโควิด	19”	 เพื่อสมทบ
ทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย	
สำาหรับพยาบาล	แพทย์	ผู้ช่วยพยาบาล	และ	บุคลากรทางการ
แพทย์		เป็นต้น	คณะพยาบาลศาสตร์	ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำาให้
ประเทศไทยผ่านพ้นช่วงเวลาของการระบาดของโควิด	19	ไปได้
ด้วยดี	 พร้อมยินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล	
ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์
นี้ไปด้วยกัน

โครงการพยาบาล มช. 
ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19
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