


	 ข่าวสารเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม	 2564	 	 เริ่มต้นด้วยข่าวที่น่ายินดีเป็น
อย่างยิ่งคณะฯ	 ผ่านการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 จากสภาการพยาบาลระยะ
เวลาสูงสุด	5	ปีการศึกษา	(พ.ศ.2564-2568)		ความสำาเร็จดังกล่าวนำามาซึ่งความภาคภูมิใจ
เป็นอย่างยิ่งให้แก่องค์กร	 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯทุกท่าน
ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย	 	 นอกจากนี้	 จากการจัดอันดับ
ของ	Global	Ranking	of	Academic	Subjects	(GRAS)	2021	คณะฯ	ติดอยู่ในอันดับที่	
151-200	ของโลก	กลุ่ม	Medical	Sciences	สาขาวิชา	Nursing	โดยเลื่อนอันดับขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาซึ่งได้ที่	201-300	นับเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ
จัดอันดับนี้	 อีกทั้งในส่วนของพยาบาลสาร	 (Nursing	 Journal)	 ได้รับการจัดอันดับวารสาร
ไทย	ในฐานข้อมูล	TCI	รอบที่	4	พ.ศ.2564	-	2567	ในกลุ่มที่	1	ขอขอบคุณกองบรรณาธิการ	
คณะทำางานพยาบาลสาร	คณาจารย์	และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันจน
ประสบความสำาเร็จ
	 คณบดีได้มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	 (PPE)	 ให้แก่บุคลากร
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 ซึ่งได้รับบริจาคมาจากศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบัน	 อาจารย์
และบุคลากรอาวุโส	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรของคณะฯ	 ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา
เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19	 	 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคณะ
ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ	 ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19	
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรค	 อีกทั้งคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นจิตอาสา
ปฏิบัติงานช่วยคัดกรองความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19	 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก
ด้วย
	 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ	 ที่ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติ	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ลินจง	 โปธิบาล	 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 เนื่องใน
วันมหิดล	 รองศาสตราจารย์	 ดร.จุฑามาศ	 โชติบาง	 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 อ.ดร.หรรษา	 เศรษฐบุปผา	 รางวัลบุคคลที่ดำาเนินการดีเด่นด้านการ
ป้องกันควบคุม	การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นพมาศ	ศรีเพชร
วรรณดี	 รางวัลอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (Exemplary	 Award)	 คุณสายทอง	
คำาป้อ	 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 ประจำาปี	 2563	 (ครุฑทองคำา)	 และ	 นายวรรธนัย	
ทิพย์ไพร่	นักศึกษาชั้นปีที่	1	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	(นานาชาติ)	ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่	
	 เดือนสิงหาคม	คณะฯจัดพิธีทำาบุญครบรอบ	49	ปี	วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ	ใน
แบบนิวนอร์มอลโดยมีการถ่ายทอดสดให้รับชมผ่านทาง	Nurse	CMU	Youtube	Channel 
เช่นเดียวกันกับในเดือนกันยายน	คณะฯ	จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/
อายุงาน	 ประจำาปี	 2564	 จำานวน	 10	 ท่าน	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.วารุณี	 ฟองแก้ว	
ศาสตราจารย์	ดร.อะเคื้อ		อุณหเลขกะ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุญพิชชา	จิตต์ภักดี	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.บังอร	ศุภวิทิตพัฒนา	คุณรัชนี	ทีปกากร	คุณวราพร	เดชพงษ์	กุณาน้อย	
คุณประไพ	อินตา	คุณพัชรี	อยู่แย้ม	คุณปรีชา	ท้าวอาษา	และ	คุณนันท์		ไหวคิด	ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้ทำางานอย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถเพื่อคณะฯ	มาโดยตลอด
	 เดือนตุลาคม	คณะฯ	เปิด	“คลินิกสุขใจ”	(Sound	Mind	Clinic)	เพื่อให้บริการ
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต	 รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	
ทั้งในรูปแบบ	face	to	face	ทางโทรศัพท์	และ	ทางออนไลน์		เดือนพฤศจิกายน	เป็นข่าว
ที่น่ายินดีที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก	National	Ethics	Committee	Accreditation	
System	of	Thailand:	NECAST		นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม	คณะฯ	ให้การต้อนรับคณะ
กรรมการ	Accreditation	Commission	 for	Education	 in	Nursing	 (ACEN)	ในโอกาส
เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาล	 เพื่อเป็นการยกระดับคณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับ
นานาชาติ	เแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ที่ยังคงมีต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศ	
สามารถช่วยกันลดความเสี่ยงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	 เพิ่มความปลอดภัยทางสังคมได้	 ด้วย
การปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป	 ได้แก่	 	 สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	 เว้นระยะห่างทางสังคม	 และ	 ล้างมือเป็นประจำา	 ไม่ประมาท	 ยก
การ์ดกำาลังสองป้องกันโควิด-19	 	 สุดท้ายนี้หากท่านมีข้อเสนอแนะใด	 ๆต้องการให้ข่าวสาร
ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		สามารถแจ้งให้ทางคณะฯ	ทราบได้เสมอ
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																																		คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เปิดเผยว่า	“จากการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	จาก
สภาการพยาบาล	 ในการประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์	 เมื่อวันที่	 15	 -	 16	 มีนาคม	 2564	 ที่ผ่านมา	 ผลปรากฎว่าคณะพยาบาลศาสตร์	
ผ่านการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 จากสภาการพยาบาลระยะเวลาสูงสุด	 5	 ปี
การศึกษา	(พ.ศ.2564-2568)	ความสำาเร็จดังกล่าวนำามาซึ่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งให้แก่
องค์กร	นับจากนี้ไปคณะฯ	ยังมีภารกิจสำาคัญที่รออยู่เบื้องหน้า	เพื่อทำาให้สำาเร็จลุล่วงตามวิสัย
ทัศน์ที่ตั้งไว้ว่าคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นสถาบันชั้นนำาระดับสากล
ด้านการศึกษาและการวิจัย	 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯทุกท่าน
ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย		นับจากนี้มีภารกิจสำาคัญต้องเดิน
หน้าต่อไปเพื่อองค์กรอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา		Work	together	We	are	proud!”

                 ผ่านการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
                      จากสภาการพยาบาลระยะเวลาสูงสุด 5 ปีการศึกษา

	 สภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
และผดุงครรภ์	 ตามอำานาจหน้าที่ข้อ	 6	 ของสภาการพยาบาล	 คือ	 การรับรอง
วิทยฐานะของสถาบันและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ในวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์	 โดยอาศัยข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์	ซึ่งการดำาเนินงานดังกล่าวจำาเป็น
ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและองค์กร
ที่ควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับชาติ	 ได้แก่	 สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์กรมหาชน)	(สมศ.)	และ	สำานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	โดยสภาการพยาบาลได้ปรับปรุง
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์	พ.ศ.2562	เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์	 และคู่มือการขอรับรองสถาบันการศึกษาและการ
ผดุงครรภ์	 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
และองค์กร	 รวมทั้งระบบของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน	
(ASEAN	University	Network	Quality	Assurance,	AUN-QA)

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 



โครงการพยาบาล มช.ร่วมแรงร่วมใจ สู้ภัยวิกฤตโควิด-19

คณะพยาบาลศาสตร์ รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี		แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
บุคลากร	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มอบเงินบริจาคจำานวน	92,000	บาท	
(เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	 พร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	 (Personal	 Protective 
Equipment,	PPE)	จำานวน	100	ชุด	ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	คณะ
แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 นพ.บรรณกิจ	 โลจนาภิวัฒน์	
คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานรับมอบ	 จำานวนเงินดังกล่าว
ได้รับการบริจาคมาจากศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบัน	 อาจารย์และบุคลากรอาวุโส	 คณะผู้บริหาร	
คณาจารย์	 บุคลากรของคณะฯ	 ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน	 เป้าหมายเพื่อร่วมส่งแรงใจ
แก่ทีมแพทย์	พยาบาล	บุคลากรทางการแพทย์	และ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์	covid-19	
นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19	 ระลอกใหม่	 ในความดูแล
ของคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ณ	บริเวณโถงชั้น	1	อาคารราชนครินทร์	คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันพุธที่	21	เมษายน	2564

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 นำาโดย	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมนุกูล	 คณบดี	 พร้อม
ด้วย	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และ	บุคลากร	 เข้ารับการฉีด
วัคซีนโควิด-19	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรค	 รวม
ทั้ง	 สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสีย
ชีวิตได้	 นอกจากนี้	 คณาจารย์และบุคลากรจากคณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงาน
ช่วยคัดกรองความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19	 ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ณ	อาคารเรียนรวม	คณะแพทยศาสตร์	
และ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	22	-	23	
พฤษภาคม	2564
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ศูนย์บริการพยาบาล มช. จัดเสวนาพิเศษ 
      “บทบาทพยาบาลในการจัดการดูแลผู้ป่วย
                           เมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19”

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 
ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ

	 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	ในประเทศไทย	ระลอกที่	3	ตั้งแต่
เดือนเมษายน	2564	เป็นต้นมา	ศูนย์บริการพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้	 ความเข้าใจถึงบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพ	 ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยและประชาชน	 การ
ให้บริการวิชาการเพื่อตอบแทนสังคม	 ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพ
พยาบาล	และองค์กร		ได้จัดโครงการเสวนาในหัวข้อ	บทบาทพยาบาลในการจัดการดูแล
ผู้ป่วยเมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19	จำานวน	4	ครั้ง	ทุกวันเสาร์	ตั้งแต่วัน
เสาร์ที่	29	พฤษภาคม–19	มิถุนายน	2564	เวลา	10.00	-	12.00	น.	ผ่าน	Facebook	
Live!!	 (โดยไม่มีค่าลงทะเบียน)	 โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่	 www.facebook.com/
nsccmu
										วิทยากรรับเชิญ	ได้แก่	ดร.หรรษา	เทียนทอง,	คุณศรีทัย	สีทิพย์,	คุณสิริบูรณ์		
ยาวิชัย,	 คุณสิริรัตน์	 เหมือนขวัญ,	 คุณสุรชัย	 อุตมะโชค,	 และ	 คุณวุฒิกร	 ยิ่งลออ	 จาก 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 คุณดรุณี	 ไชยวงศ์,	 คุณดรุณี	 
ดลรัตนภัทร,	 คุณปิยดา	 อินต๊ะจักร	 จากโรงพยาบาลนครพิงค์	 จังหวัดเชียงใหม่	 และ	 
คุณดรุณี	 แปงทิศ	 จากโรงพยาบาลสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 ในการมาแบ่งปันความรู้	
แบ่งปันประสบการณ์การทำางาน
EP.1	บทบาทพยาบาลวิกฤตในการจัดการดูแลผู้ป่วย	COVID-19	ใน	ICU	:	ประสบการณ์
ตรง		ชมย้อนหลัง	https://fb.watch/5NA1tbXE7U
EP.2	บทบาทพยาบาลในการจัดการดูแลผู้ป่วย	COVID-19	 ใน	 Intermediate	Cohort	
Ward		ชมย้อนหลัง	https://fb.watch/5WEh2fjmjv
EP.3	บทบาทพยาบาลในการจัดการดูแลผู้ป่วย	COVID-19	ในโรงพยาบาลสนาม
ชมย้อนหลัง	https://fb.watch/647LFPHIm9
EP.4	บทบาทพยาบาลในการให้วัคซีนเพื่อหยุดยั้งการระบาดของ	COVID-19
ชมย้อนหลัง	https://fb.watch/6fGv82B2Au
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	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	
คณบดี	 พร้อมด้วย	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	
รองคณบดีฝ่ายวิจัย	 นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	 เข้ารับมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 (National	 Ethics 
Committee	 Accreditation	 System	 of	 Thailand:	 NECAST)	
จาก	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	
ในโอกาสที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ	 ในงาน	 “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	 2564	 (Thailand 
Research	 Expo	 2021)”	 ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 และ	
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	 กรุงเทพฯ	 เมื่อวัน
จันทร์ที่	22	พฤศจิกายน	2564



	 เมื่อวันพุธที่	 26	 พฤษภาคม	 2564	 สำานักจัดอันดับ	 ShanghaiRanking	 Consultancy	
ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา	 ประจำาปี	 ค.ศ.2021	 ที่เรียกว่า	 Global	
Ranking	 of	 Academic	 Subjects	 (GRAS)	 2021	 การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า	 4,000	
แห่งทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ	จำานวน	54	สาขาวิชา	 ใน	5	กลุ่มสาขาหลัก	และเป็นที่น่ายินดีอย่าง
ยิ่ง	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ติดอยู่ในอันดับที่	151-200	ของโลก	กลุ่ม	Medical 
Sciences	 สาขาวิชา	 Nursing	 ใน	 Global	 Ranking	 of	 Academic	 Subjects	 (GRAS)	 2021	
ครั้งนี้	 โดยเลื่อนอันดับขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้ที่	 201-300	 ถือเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของ
ประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับนี้
 
เกณฑ์ในการจัดอันดับ	GRAS	2021	ประกอบด้วย	5	ตัวชี้วัด	ดังนี้
1.	 Q1:	 The	 number	 of	 papers	 published	 in	 Q1	 Journal	 Impact	 Factor	 Quartile	 in	 
an	Academic	Subject	จำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดของสาขา
วิชา	(Quartile	1	Journal)	
2.	CNCI:	Category	Normalized	Citation	Impact	from	InCites*	to	measure	average	impact	
of	papers	authored	by	an	institution	in	an	Academic	Subject	จำานวนการอ้างอิงบทความวิจัย
ซึ่งคิดเทียบกับจำานวนการอ้างอิงเฉลี่ยของโลกในสาขาวิชา
3.	IC:	The	percentage	of	internationally	co-authored	papers	authored	by	an	institution	in	
an	Academic	Subject		ร้อยละของบทความวิจัยตีพิมพ์ที่มีชื่อนักวิจัยชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์		
4.	Top:	The	number	of	papers	published	in	top	journals	and	conferences	in	an	Academic 
	Subject		จำานวนบทความวิจัยตีพิมพ์อยู่ในวาสารชั้นนำาและการประชุมวิชาการของสาขาวิชา
5.	Award:	The	total	number	of	the	staff	of	an	institution	winning	a	significant	award	in	an	
Academic	Subject		จำานวนนักวิจัย/อาจารย์ในองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาวิชา
*InCites	เป็น	citation-based	research	analytics	tool	ของ	Clarivate	Analytics	(formerly	Web	
of	Science)

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดอันดับที่ 151-200 
ของโลกใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021
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	 พยาบาลสาร	(Nursing	Journal)	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ได้รับการจัดอันดับวารสารไทย	ในฐานข้อมูล	TCI	รอบที่	4	พ.ศ.2564	-	พ.ศ.	2567	ใน
กลุ่มที่	1	ขอขอบคุณกองบรรณาธิการ	คณะทำางานพยาบาลสาร	คณาจารย์	และบุคลากร
ทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันจนประสบความสำาเร็จ



มอบทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัล 60 คนดี ศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ  

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	มอบเงินจำานวน	40,000	บาท 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.วิจิตร	ศรีสุพรรณ	มอบเงินจำานวน	20,000	บาท	
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	มอบเงินจำานวน	20,000		บาท	
รองศาสตราจารย์	ดร.เทียมศร	ทองสวัสดิ์	มอบเงินจำานวน	35,000	บาท	
รองศาสตราจารย์ประยงค์	ลิ้มตระกูล	มอบเงินจำานวน	10,000	บาท	
รองศาสตราจารย์ลาวัลย์	สมบูรณ์	มอบเงินจำานวน	25,000	บาท	
คุณศศิภาพรรณ	คมสัตย์ธรรม		(SN	13)	ศิษย์เก่าคณะฯ	มอบเงินจำานวน	20,000	บาท	
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์	อุปลาบัติ	เป็นผู้แทนมอบเงิน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร	บุญกล้า	มอบเงินจำานวน	10,000	บาท	
รองศาสตราจารย์อุบล	นิวัติชัย	มอบเงินจำานวน	5,000	บาท	
รองศาสตราจารย์	ดร.รัตนาวดี	ชอนตะวัน	มอบเงินจำานวน	3,000	บาท	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์	อุปลาบัติ	มอบเงินจำานวน	3,000	บาท	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรนุช	กิตสัมบันท์	มอบเงินจำานวน	15,000	บาท	
รองศาสตราจารย์	ดร.สมใจ	ศิระกมล	มอบเงินจำานวน	5,000	บาท	
รองศาสตราจารย์	ดร.จิราภรณ์	เตชะอุดมเดช	มอบเงินจำานวน	1,000	บาท	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์	ภูมิวิชชุเวช	
บริจาคเงินสบทบเงินต้น	เพื่อนำาดอกผลมาเป็นทุนการศึกษา	
จำานวนเงิน	118,000	บาท	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี	แก่นสุข	มอบเงิน	10,000	บาท	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนวล	วิวัฒน์คุณูปการ		
มอบเงิน	10,000	บาท	
รองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญา	ปริสัญญกุล		
มอบเงิน	10,000	บาท	
อาจารย์สุวพรรณ	สถิโรภาส	มอบเงิน	1,000	บาท	

ศาสตราจารย์	ดร.วารุณี	ฟองแก้ว	และ	ครอบครัว	จำานวน	50,000	บาท	
รองศาสตราจารย์	ดร.พรรณพิไล	ศรีอาภรณ์	จำานวน	30,000	บาท	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุญพิชา	จิตต์ภักดี	พร้อมด้วย	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บังอร	ศุภวิทิตพัฒนา	จำานวน	20,000	บาท	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล		60	คนดี	ศรีสมาคมพยาบาล
ภาคเหนือ	 เนื่องในวาระครบรอบ	 60	 ปี	 ของการก่อตั้งสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ	 สาขาภาคเหนือ	 พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2564	 ร่วมกับประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 การ
จัดการและการนิเทศทางการพยาบาล:	จากความปกติวิถีใหม่สู่ความปกติ
ถัดไปในสถานการณ์โควิด	19	(Nursing	Management	&	Supervision:	
from	New	Normal	 to	Next	Normal)	ณ	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	เชียงใหม่	เมื่อวันจันทร์ที่	27	ธันวาคม	2564



	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีทำาบุญ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ	 49	 ปี	 และ	 วาระปีที่	 61	 การ
ศึกษาพยาบาล	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	เป็นประธาน	ภายในพิธีได้นิมนต์พระ
สงฆ์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	จังหวัดเชียงใหม่	มาประกอบพิธีทาง
ศาสนา	 หลังจากนั้นได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น	
ประจำาปี	2564	ประกอบด้วย	อาจารย์ดีเด่น	ด้านการจัดการเรียนการ
สอน	 ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.คัทลียา	 ศิริภัทรากูร	 แสนหลวง	
ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล	 ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.วันเพ็ญ		ทรงคำา	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.วรันธรณ์	 จงรุ่งโรจน์สกุล	 ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 ได้แก่	 ผู้
ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.โรจนี	 จินตนาวัฒน์	 บุคลากรดีเด่น	สายปฏิบัติ
การ	ได้แก่	ว่าที่ร้อยตรี	ธนากรณ์	ทำาการดี	สายบริการ	ได้แก่	คุณสาย
ทอง	บุญเรือง	และ	ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ได้แก่	คุณรัชนี	ทีป
กากร	 รางวัลดังกล่าวมอบเพื่อเป็นขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานและ
ประกาศเชิดชูคุณงามความดีให้เป็นเกียรติประวัติสืบไป

	 นอกจากนี้ได้มอบเข็มที่ระลึกแด่ผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ	ครบ	
30	ปี	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฐิติณัฎฐ์		อัคคะเดชอนันต์		รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.ประทุม	 สร้อยวงค์	 อาจารย์	 ดร.หรรษา	 เศรษฐ
บุปผา	และ	คุณสังวาลย์	 บุญมา	 ตลอดจนได้มอบกระเช้าดอกไม้ร่วม
แสดงความยินดีแด่	 อาจารย์	 ดร.หรรษา	 เศรษฐบุปผา	 ได้รับรางวัล
บุคคลที่ดำาเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม	 การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	 ประจำาปี	 2564	 จาก	 สำานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	 รอง
ศาสตราจารย์	ดร.จุฑามาศ	โชติบาง	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิต

สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 
และ วาระปีที่ 61 ของการศึกษาพยาบาล

ครบรอบ

49 ปี
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วิทยาลัย	 ประเภทบูรณาการทั่วไป	 จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 ประจำาปี	
2562	คุณสายทอง	คำาป้อ	ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ประจำา
ปี	 2563	 (ครุฑทองคำา)	 ประเภทลูกจ้างประจำา	 และ	 ศาสตราจารย์	
ดร.นงเยาว์	 เกษตร์ภิบาล	 ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ	 เป็น	 ศาสตราจารย์	
ถ่ายทอดผ่าน	 Nurse	 CMU	 Youtube	 Channel	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 15	
สิงหาคม	2564

สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 
และ วาระปีที่ 61 ของการศึกษาพยาบาล
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธานเปิดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน	ประจำาปี	2564	“บ้าน
สีแสดร้อยรักถักทอใจ	สานสายใยกตเวทิตา”	วันจันทร์ที่	20	กันยายน	2564	ณ	ห้องประชุมชั้น	
5	 อาคาร	 4	 ในปีนี้มีผู้ครบเกษียณฯ	 จำานวน	 10	 ท่าน	 ประกอบด้วย	 ศาสตราจารย์	 ดร.วารุณี	
ฟองแก้ว	 (กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์)	 	 ศาสตราจารย์	 ดร.อะเคื้อ	 	 อุณหเลขกะ	 (กลุ่ม
วิชาการพยาบาลสาธารณสุข)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุญพิชชา	จิตต์ภักดี	(กลุ่มวิชาบริหารการ
พยาบาล)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.บังอร	 ศุภวิทิตพัฒนา	 (กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา)	คุณรัชนี	ทีปกากร	(งานบริหารทั่วไป)	คุณวราพร	เดชพงษ์	กุณาน้อย	(งานบริหาร
ทั่วไป)		คุณประไพ	อินตา	(งานบริหารทั่วไป)		คุณพัชรี	อยู่แย้ม	(งานบริการการศึกษาฯ)		คุณ
ปรีชา	ท้าวอาษา	 (งานบริหารทั่วไป)	และ	คุณนันท์	 	 ไหวคิด	 (ศูนย์บริการพยาบาล)	งานจัดขึ้น
เพื่อระลึกถึงคุณูปการเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี	 รวมทั้งแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณ
อายุราชการ/อายุงาน	 ที่ได้ทำาคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์	 นอกจากนี้เป็นกำาลังใจแก่ผู้
ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน	ในการดำาเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/อายุงาน

	 สำาหรับปีนี ้	 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา	 2019	 
(โควิด	19)	ในภาพรวมของประเทศและจังหวัดเชียงใหม่	ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเฝ้า
ระวัง	 ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว	 ด้วยมาตรการดำาเนินงานด้วยความปลอดภัย
สูงสุด	คณะฯ	จัดงานเป็นการภายใน	จำากัดผู้เข้าร่วมงานตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่	และ	
ถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์	ทาง	NURSE	CMU	YouTube	channel	

บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ 
สานสายใยกตเวทิตา 
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รางวัลแห่งเกียรติยศ
และความภาคภูมิใจ

 รองศาสตราจารย์	 ดร.จุฑามาศ	 โชติบาง	 หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาล	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย	 ประเภท
บูรณาการทั่วไป	จาก	มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจำาปี	2562	

	 อาจารย์	ดร.หรรษา	 เศรษฐบุปผา	อาจารย์กลุ่มวิชาการ
พยาบาลจิตเวช	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้รับรางวัลบุคคลที ่
ดำาเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม	 การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	 ประจำาปี	 2564	 จาก	 สำานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเคร ื ่องดื ่มแอลกอฮอล์	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวง
สาธารณสุข	เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	ประจำาปี	2564	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพมาศ	ศรีเพชรวรรณดี	อาจารย์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข	 คณะพยาบาลศาสตร์	 ได้รับ
รางวัลอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 2021	 ด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู ้ให้มีความ
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่	21	(Exemplary	Award)	จัดโดย	
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 นางสาวสายทอง	 คำาป้อ	 งานบริหารทั่วไป	 คณะ
พยาบาลศาสตร์		ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ประจำา
ปี	 2563	 (ครุฑทองคำา)	 ประเภทลูกจ้างประจำา	 เนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน	1	เมษายน	2564

 
	 นายวรรธนัย	 ทิพย์ไพร่	 นักศึกษาชั ้นปีที ่	 1	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 รหัสประจำาตัว	 641215030	 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 (นานาชาติ)	 ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่	 เนื ่องในวัน
วันเยาวชนแห่งชาติ	ประจำาปี	2564		

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2562

รางวัลบุคคลที่ดำาเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำาปี 2564

รางวัลอาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021 
(Exemplary Award)

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี 2563

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปี 2564
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ภารกิจคณบดี
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธานพิธีปิดและ
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
สำาหรับมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ	COVID-19	รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	22	
มีนาคม	–	2	เมษายน	2564	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์	เลิศทัศนีย์	ที่ปรึกษาอาวุโส
โครงการเมดิโคโพลิสเชียงใหม่	 ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	 (องค์การ
มหาชน)	คุณมานพ	แซ่เจีย	นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่	คุณพัลลภ	แซ่จิว	ประธานสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่	 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และหอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	เมื่อวันศุกร์ที่	2	เมษายน	2564

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นวิทยากร
โครงการพบปะสนทนากับคณบดี	(Meet	the	Dean)	ประจำาปี	2564	รอบสัญจร
กลุ่มวิชาการพยาบาลและสำานักงานคณะฯ	 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของ
คณะฯ	 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน	 รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น	 ความต้องการและความคาดหวังนำาไปปรับปรุง
แนวทางในการดำาเนินงานของคณะฯ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำางานต่อไป	
เมื่อวันจันทร์ที่	28	มิถุนายน	(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา/กุมารเวชศาสตร์),	วัน
ศุกร์ที่	2	มิถุนายน	(สาธารณสุข	/	บริหารการพยาบาล)	วันจันทร์ที่	5	กรกฎาคม	
(จิตเวช/สำานักงานคณะฯ)	และ	วันศุกร์ที่	9	กรกฎาคม	(อายุรศาสตร์/พื้นฐาน	/	
ศัลยศาสตร์)

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร่วมกับ	สมาคมบริหาร
การพยาบาล	จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ	เรื่อง	วิถีใหม่ในการบริหารจัดการ
ทางการพยาบาลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม	 (New	 Normal	 in	
Nursing	 Management	 to	 Handle	 Disruptive	 Changes)	 โดยมี	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 การประชุมจัด
ขึ้นระหว่างวันที่	15	–	16	กรกฎาคม	2564	แบบผสมผสาน	(Hybrid)

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 ได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ	 “Success	 Story:	 คณะพยาบาล
ศาสตร์กับการปรับตัวเชิงรุกด้านการศึกษาตลอดชีวิต”	 ในการสัมมนา
ออนไลน์	 เรื่อง	 “CMU-LE’s	 Next	 Move	 Toward	 Sustainability	
ร่วมก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต”	 เมื่อวัน
อังคารที่	14	กันยายน	2564	ผ่าน	ZOOM	Meeting

 
	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	
ร่วมพิธีเปิดงาน	 CMU	 KM	 Day	 2021	 พัฒนางานประจำานำาสู ่
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	 “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู ้	 เพื ่อการ
พัฒนาอย่างยั ่งยืน”	(The	Learning	University	for	Sustainable	
Development)	ผ่าน	ZOOM	Meeting	งานจัดขึ ้นโดยความร่วมมือ
ของ	กองบริหารงานบุคคล	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	
สำานักบริการวิชาการ	และ	สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	
สภาพนักงาน	ณ	สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื ่อวันพุธที ่	18	สิงหาคม	2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุสำาหรับมัคคุเทศก์
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รุ่นที่ 1 

Meet the Dean สัญจร

วิถีใหม่ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม

“Success Story: คณะพยาบาลศาสตร์กับการปรับตัวเชิงรุก
ด้านการศึกษาตลอดชีวิต”

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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“Success Story: คณะพยาบาลศาสตร์กับการปรับตัวเชิงรุก
ด้านการศึกษาตลอดชีวิต”

ข่าวเด่นกิจกรรมทำานุบำารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์	
(ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง)	 จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง	 ประจำาปี	 2564	
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็น
ประธาน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	8	เมษายน	2564

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิด	
“คลินิกสุขใจ”	 (Sound	 Mind	 Clinic	 FONCMU:	 SMC-FONCMU)	
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	เป็นประธาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชาลินี	สุวรรณยศ 
ประธานกรรมการคลินิกสุขใจ	กล่าวรายงาน	ณ	ห้อง	N3	-	209	ชั้น	2 
อาคาร	3	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	30	กันยายน	2564 
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสำาหรับคณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา 
ด้านการบริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีทักษิณานุประทาน	 พิธีทำาบุญถวาย
ภัตตาหารเพล	(ปิ่นโต)	ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์	และ	พิธีทำาบุญอุทิศ
ส่วนกุศลแด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ	 ผู้ล่วงลับ	 เนื่องในประเพณี
สงกรานต์	ประจำาปี	2564	โดยมีคณะผู้บริหาร	พร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส	
คณาจารย์	และบุคลากรของคณะฯ	ร่วมพิธี	ณ	วัดชัยมงคล	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	9	เมษายน	2564

กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำาปี 2564

พิธีเปิดคลินิกสุขใจ (Sound Mind Clinic 
FONCMU: SMC-FONCMU)  

พิธีทักษิณานุประทาน และ พิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ ประจำาปี 2564
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สุขภาพจิต	ให้คำาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาทางจิตสังคม	รวมทั้งดูแลและส่งต่อกรณีที่มีปัญหาสสุขภาพจิตรุนแรงหรือป่วยด้วยโรคทาง
จิตเวช	โดยมีการประสานงานกับเครือข่ายการดูแลรักษาของศูนย์สุขใจ	มช.	(CMU	MHC)		

ติดต่อได้ทางโทรศัพท์	วัน-เวลาราชการ	โทร.	053-949082			กรณีฉุกเฉิน	(นอกเวลาราชการ	และเสาร์อาทิตย์)	โทร.	094-6261113		
ZOOM	:	ID	ZOOM	ของผู้ให้บริการแต่ละวัน 
Inbox	FB	Fanpage:	SMC:	Sound	Mind	Clinic	FON	CMU		ผ่าน	Line	ID:	SMC-FONCMU	และ	 
Mail:	SMC-FONCMU@gmail.com



	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	คณะ
พยาบาลศาสตร์	 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ	 Accreditation	 Commission	 for	 Education	
in	 Nursing	 (ACEN)	 ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาล	 โดย
ได้รับเกียรติจาก	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดี	 พร้อมด้วย	 รอง
ศาสตราจารย์โรม	 จิรานุกรม	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์พิริยะ	 เชิดสถิรกุล	 รอง
อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร่วมต้อนรับและพบปะเพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ	ACEN	

เป้าหมายของการผ่านรับรองจาก	ACEN	เพื่อเป็นการยกระดับคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับนานาชาติ	 เแสดงถึงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	การตรวจเยี่ยมจัดขึ้นวันที่	13	-	17	
ธันวาคม	2564	ในรูปแบบ	Virtual	Consulting	Visit

โดยมีกำาหนดการ	ดังนี้
 
Day	 1	 :	 	 คณะกรรมการ	 ACEN	พบปะกับ	 ผู้บริหาร	 มช.	 ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์	 มช.	
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 อาจารย์ผู้สอน	 และ	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	
(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)	
 
Day	2	:	คณะกรรมการ	ACEN	พบปะกับ	ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์	คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาโท	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 	 อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท	 (หลักสูตร
นานาชาติ)		นักศึกษาระดับปริญญาโท	(หลักสูตรนานาชาติ)	และ	เจ้าหน้าที่	
 
Day	3	:	BNS	skill	laboratory	and	discussion	with	faculty		/	MNS	skill	laboratory,	Tele-
Nursing	Education	and	discussion	with	 faculty	 /	อาจารย์ผู้สอนตอบข้อซักถามจากคณะ
กรรมการ	ACEN	
 
Day	4	 :	Clinical	site	observation		ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	(หลักสูตรนานาชาติ)	 /
Simulation	+	laboratory	skill	ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	(หลักสูตรนานาชาติ)	/	อาจารย์
ผู้สอนตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ	ACEN	
 
Day	5	:	BNS	community	clinical	site	/	Exit	meeting

ต้อนรับคณะกรรมการ ACEN 
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีแสดงความยินดีแด่	 รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.ลินจง	 โปธิบาล	 ประธานคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะฯ	
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (คณะพยาบาลศาสตร์)	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เนื่องในวันมหิดล	 ประจำาปี	 2564	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี	เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่	23	กันยายน	2564

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ลินจง	 โปธิบาล	 (รหัสประจำาตัวนักศึกษา	 147822)	 ประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 สำาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (พยาบาล)	 	 เกียรตินิยมอันดับ	 2	 และ	 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์	
เมื่อปีพุทธศักราช	 2518	 หลังจากนั้นเข้ารับราชการในตำาแหน่งอาจารย์ที่คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			มีส่วนสำาคัญในการจัดการศึกษาหลักสูตร	Program	of	Higher	Nursing	
Education	 Development	 (POHNED)	 สำาหรับเตรียมอาจารย์พยาบาลจาก	 8	 มหาวิทยาลัยหลัก
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 การเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย	 รวมถึงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต	ซึ่งเปิดการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2539	จนถึงปัจจุบัน	

	 มีผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ในฐานะผู้นำาทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ	 บูรณาการการเรียนการสอน	 การวิจัย	 การให้บริการ
วิชาการและการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างต่อเน่ืองมากกว่า	 25	 ปี	
โดยทำางานร่วมกับองค์กรทางภาครัฐ	และภาคเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศ		จากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น
นำาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านในการฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้ป่วย 
สูงอายุ	 การส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง	 การจัดตั้ง
ศูนย์ดูแลสุขภาพในชุมชนพื้นที่ราบสูง	 	 การพัฒนาศูนย์การดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำาหรับ 
ผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการเตรียมความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง	 และ
นำาไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่	 นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือ	 สวัสดิการสำาหรับ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย	 และผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ	 HIV	 นอกจากนี้ท่านยังทำาหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยงให้คำาปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่	 รวมทั้งรับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมด้านการวิจัยและด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุให้กับบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศไทย	 และสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย	 ซึ่งผล
งานการสอน	 ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุที่ต่อเนื่อง	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างโดดเด่นและเป็น
ที่ประจักษ์ทั้งในระดับท้องถิ่น	ประเทศ	และนานาชาติ

พิธีแสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล 
ประจำาปี 2564

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. 
เนื่องในวันมหิดล ประจำาปี 2564
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ข่าววิเทศสัมพันธ์

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดพิธีเปิดการอบรมออนไลน์	เรื ่อง	Breast-
feeding	 in	 Thailand	 และ	 Community	 Nursing	 in	 Thailand	 โดยมี	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย	์
ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 ผู ้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย	 คณาจารย์และ
นักศึกษาจาก	 Zhejiang	 Chinese	 Medical	 University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในวันที ่	 19,	
20	และ	26,	27	มิถุนายน	2564	ผ่าน	Zoom	Meeting

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาต  ิ
หลักสูตร	Community	Empowerment	to	Promote	Healthy	Early	Childhood	สำาหรับผู้รับทุน
นานาชาติ	 	 40	คน	จาก	 18	ประเทศ	 ได้แก่	 Algeria,	 Azerbaijan,	Botswana,	Brazil,	 Ecuador,	 
Guyana,	 India,	 Indonesia,	 Iran,	 Iraq,	 Maldives,	 Morocco,	 Myanmar,	 Peru,	 Philippines,	
Sri	 Lanka,	 Tanzania,	 Uzbekistan	 โดยมี	 	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 คุณหทัยชนก	 ศิริวัฒนกุล	 ตำาแหน่ง	 Director	 of	 Human	 
Resources	 Development	 Bureau	 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	ร่วมกล่าวต้อนรับ	ผ่าน	Zoom	Meetings	ได้รับการสนับสนุนจากกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ	ระหว่างวันที่	7	–	23	กรกฎาคม	2564	ผ่าน	
Nurse	CMU	Moodle	และ	Zoom	Meetings

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์	 กล่าวต้อนรับคณาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาลจาก	Otemae	University	ประเทศญี่ปุ่น	ในโอกาสเข้าร่วม	Online	Training	Pro-
gram	ในหัวข้อ	“Breastfeeding	in	Thailand”	และ	“Community	Nursing”	ผ่าน	Zoom	Meeting	
ระหว่างวันที่	9	-	10	กันยายน	2564

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	พร้อมด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 
ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์	 ร่วมประชุมเพื่อหารือความ
ร่วมมืองานด้านวิจัยร่วมกับ	School	of	Nursing,	Kagawa	University	ประเทศญี่ปุ่น	ผ่าน	Zoom	
Meetings	เมื่อวันอังคารที่	27	กรกฎาคม	2564

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ	Virtual	Global	
Health	Hub	หัวข้อ	Lessons	Learned	and	Work	Opportunities	During	the	Covid-19	Pandemic	
ในโอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม
และกล่าวต้อนรับ	การประชุมดังกล่าวเป็นเครือข่ายออนไลน์รายไตรมาสที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล
สุขภาพและนักศึกษาร่วมปรึกษาหารือด้านสุขภาพ	 รวมทั้งการดูแลสุขภาพด้วยจิตวิญญาณแห่งความหลาก
หลาย	ความเสมอภาค	และ	การรวมกลุ่ม	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ	200	คน	จาก	19	สถาบันการ
ศึกษา	ผ่าน	Zoom	Meeting	ภายใต้การดำาเนินงานร่วมกับ	The	University	of	Texas	Health	Science	
Center	in	San	Antonio,	Texas	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เมื่อวันศุกร์ที่	10	กันยายน	2564

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม	และวิเทศสัมพันธ์	ร่วมเจราจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
การแพทย์จุนอี้	(Nursing	School	of	Zunyi	Medical	University)	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ผ่านทางระบบออนไลน์	เมื่อ
วันจันทร์ที่	27	กันยายน	2564		โดยรายนามผู้เข้าร่วมประชุมจาก	Zunyi	Medical	University	ได้แก่		Prof.Dr.Deng	Renli, 
Executive	Dean	of	Nursing	School	of	Zunyi	Medical	University,	Prof.Dr.Wang	Lianhong,	Deputy	Dean	of	 
Nursing	School	of	Zunyi	Medical	University,	Prof.	Xia	Tongxia,	Offiffiice	Director	of	Nursing	School	of	Zunyi	Medical 
University		และ		Mrs.	Deng	Wankun,	Offiffiice	Secretary	of	Nursing	School	of	Zunyi	Medical	University

อบรมออนไลน์แก่คณาจารย์และนักศึกษา Zhejiang Chinese Medical University

Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood 

อบรมออนไลน์แก่คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล Otemae University 

ประชุมความร่วมมืองานด้านวิจัยกับ School of Nursing, Kagawa University

Lessons Learned and Work Opportunities During the Covid-19 Pandemic

เจราจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยการแพทย์จุนอี้ 
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Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood 

อบรมออนไลน์แก่คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล Otemae University 
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อบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล รุ่นท่ี 13 (Outreach Program)
	 ศูนย์บริการพยาบาล	 จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการ
พยาบาล	รุ่นที่	13	(Outreach	Program)	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมนุกูล	คณบดี	เป็น
ประธาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทรียาพรรณ	 สุภามณี	 ประธานกรรมการหลักสูตรฯ	 กล่าวรายงาน	 รอง
ศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	 ธงชัย	 ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	 และ	 คุณศศิธร	 ศรีภูษณาพรรณ	 ผู้ช่วย
หัวหน้าพยาบาลด้านบริหารทรัพยากรทางการพยาบาล	 โรงพยาบาลลำาปาง	 กล่าวต้อนรับ	 ณ	 ห้องประชุม
ชั้น	6	อาคารนวมินทรราชประชาภักดี	โรงพยาบาลลำาปาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดลำาปาง		การอบรมจัดระหว่าง
วันที่	 3	 เมษายน	 –	 4	 ตุลาคม	 2564	 (เสาร์และอาทิตย์)	 Outreach	 Program	 เป็นการจัดอบรมที่เอื้อให้ 
ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงบริการวิชาการและการพัฒนาด้านวิชาการได้สะดวกมากขึ้น	ลดเวลาในการเดินทาง	และ	
สามารถเข้าอบรมได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์	โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานประจำา	ถือเป็น
หลักสูตรนำาร่องที่ไปจัด	ณ	โรงพยาบาลลำาปาง	จังหวัดลำาปาง	เป็นแห่งแรก

การเตรียมพยาบาลเพ่ือดูแลผู้ป่วยวิกฤต

 ศูนย์บริการพยาบาล	 จัดพิธีเปิดการอบรมระยะสั้น	 เรื่อง	 การเตรียมพยาบาลเพื่อ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤต	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธาน	
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	ธงชัย	ประธานโครงการฯ	และ	ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	
กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ	 การอบรมจัดระหว่างวันที่	 19	 -	 23	 เมษายน	 2564	 ผ่าน	
Zoom	Meeting	

พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปล่ียนแปลงในโรคยุคปัจจุบัน 
 ศูนย์บริการพยาบาล	 จัดพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ	
เรื่อง	 พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงในโรคยุคปัจจุบัน	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศิวพร	 	 อึ้งวัฒนา	
ประธานโครงการฯ	 กล่าวรายงาน	 และรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	 ธงชัย	 ผู้อำานวยการศูนย์
บริการพยาบาล	กล่าวต้อนรับ			ผ่าน	Zoom	Meeting		ระหว่างวันที่	10-14	พฤษภาคม	2564

Update Critical Care 2021 for Nurses  
 ศูนย์บริการพยาบาล	 จัดพิธีเปิดโครงการอบรมระยะสั้น	 เรื่อง	 Update	 Critical	
Care	 2021	 for	Nurses	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็น
ประธาน	 รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	 ธงชัย	 ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาลและในฐานะ
ประธานโครงการฯ	กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ	การอบรมจัดระหว่างวันที่	6	-	8	กันยายน	
2564	ผ่าน	Zoom	Meeting	

พิธีมอบประกาศนียบัตรอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นท่ี 16
 ศูนย์บริการพยาบาล	 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	 (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	 รุ่นที่	 16	 โดยมี	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	
ธงชัย	ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาลและประธานบริหารหลักสูตรฯ	กล่าวรายงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	 COVID–19	 ทำาให้การจัดอบรมในครั้งนี้ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบและแบ่งการอบรมเป็น	 2	 ระยะ	 คือ	 ระยะที่	 1	 บรรยายออนไลน์ผ่าน	 Zoom	 วันที	่
1	กุมภาพันธ์	-	14	มีนาคม	2564	และระยะที่	2	ฝึกปฏิบัติ	ณ	หอผู้ป่วยวิกฤต	โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	วันที่	5	กรกฎาคม	–	9	กันยายน	2564	รวมระยะเวลาอบรม	16	สัปดาห	์
ซึ่งศูนย์บริการพยาบาลจัดมอบประกาศนียบัตรและปิดอบรมในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก

บอกเล่าข่าวศูนย์บริการพยาบาล



Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดโครงการสัมมนาทาง
วิชาการและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	
เรื่อง	“Digital	Technology	and	Learning	Outcomes	in	Nursing	Education”	
โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	เป็นประธานในพิธีเปิด	
โครงการจัดระหว่างวันที่	12-14	พฤษภาคม	2564	ผ่าน	Zoom	Meeting

ฝึกอบรมระยะส้ันสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาล (Preceptor รุ่นท่ี 1) 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธาน
กล่าวปิดและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นสาขา
การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลสำาหรับระดับบัณฑิตศึกษา	(Preceptor	รุ่นที่	1)	
ผ่าน	 Zoom	Meeting	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จินดารัตน์	 ชัยอาจ	 รอง
คณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	 กล่าวรายงาน	 ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย	 พยาบาล
วิชาชีพที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในโรงพยาบาลทั่วประเทศ	ภาคทฤษฎี	
วันที่	 5	 -	 21	มิถุนายน	 2564	 	 และ	ภาคฝึกปฏิบัติวันที่	 	 26	มิถุนายน	 –	 31	
กรกฎาคม	2564

สร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 64   
 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการ
เรียนรู้สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่	รหัส	64	(หลักสูตรปกติ)	พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 	แก้วธรรมานุกูล	คณบดีและประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำาคณะพยาบาลศาสตร์	กล่าวต้อนรับ	ผ่าน	Zoom	Meeting	เมื่อวันจันทร์ที่	21	มิถุนายน	
2564

การพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยท่ีมีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีในระดับสูง (TRL) 
 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 จัดการบรรยายพิเศษ	 “การ
พัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีในระดับสูง(TRL)” 
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เกษมศักดิ์	 อุทัยชนะ	 รองผู้อำานวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มช.	เป็นวิทยากร	เมื่อวันจันทร์ที่	14	มิถุนายน	2564	ณ	
ห้องประชุมวิเชียร	ทวีลาภ	อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์	และผ่าน	Zoom	Meeting	

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ช้ันปีท่ี 1 ประจำาปีการศึกษา 2564 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธานเปิดการ
ประชุมเพื่อพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	ชั้นปีที่	1	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	(ปกติ
และนานาชาติ)	ประจำาปีการศึกษา	2564	ผ่าน	Zoom	Meeting	เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบ
ถึงข้อมูลตามพันธกิจของคณะฯ	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 และ	 กิจกรรมสำาหรับนักศึกษาใหม่	 ภายใต้มาตรการป้องกันการ
ระบาดของ	COVID-19		นอกจากนี้ได้ร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ปกครองในประเด็นต่าง	ๆ	
เมื่อวันเสาร์ที่	12	มิถุนายน	2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจำาปีการศึกษา 2564 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	เป็น
ประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	(ปกติและนานาชาติ)	ประจำาปีการ
ศึกษา	2564	ผ่าน	Zoom	Meeting	เมื่อวันพุธที่	16	มิถุนายน	2564	

กิจกรรมบ้าน สีแสด
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำาปีการศึกษา 2564 
 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	ประจำาปีการศึกษา	2564	
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธาน	 ณ	
ห้องประชุมเปรียบ	ปัณยวณิช	และ	ห้องประชุมวิเชียร	ทวีลาภ	อาคาร	1	เมื่อวัน
พุธที่	 30	 มิถุนายน	 2564	 โครงการจัดภายใต้แนวทางการควบคุมและเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

โครงการก้าวสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล & คนของศตวรรษท่ี 21 
 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดโครงการ	 “ก้าวสู่
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล	&	คนของศตวรรษที่	21”	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.จินดารัตน์	 ชัยอาจ	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	 เป็นประธานกล่าวเปิด	
วิทยากรได้รับเกียรติจาก	 คุณวรกาน	 ลิขิตเดชาศักดิ์	 Chief	 Technology	
Officer	Huawei	Technologies	(Thailand)	Co.,	Ltd.	คุณอัฐพงศ์	ชูละออง	
5G	Product	Manager	and	Solution	Architect	Huawei	Technologies	
(Thailand)	 Co.,	 Ltd.	 และ	 คุณธัญญ์ฐิตา	 อนันต์จารุเลิศ	 5G	Marketing	
Manager	Huawei	Technologies	(Thailand)	Co.,	Ltd.	 เมื่อวันพุธที่	25	
สิงหาคม	2564	ผ่าน	ZOOM	Meeting

Telenursing education สำาหรับกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ	 Telenursing	 education	 สำาหรับกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา	 ผ่าน	
ZOOM	 Meeting	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.อุษาวดี	 อัศดรวิเศษ	 ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์	และ	อาจารย์	ดร.นันทกานต์	มณีจักร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและ
สารสนเทศ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นวิทยากร	เมื่อวันศุกร์ที่	3		กันยายน	
2564

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2564   
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีมอบทุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล	 ประจำาปีการศึกษา	 2564	 โดยมี	 ผู้
ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	เป็นประธาน	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ปิยวรรณ	 สวัสดิ์สิงห์	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์	 กล่าวรายงาน	 	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 5	 อาคาร	 4	
ถ่ายทอดสดผ่าน	Zoom	Meeting	เมื่อวันศุกร์ที่	8	ตุลาคม	2564

การพัฒนาทักษะเพ่ือการทำางาน (Global Employability) ในยุคดิจิทัล 
 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.จ ินดารัตน์	 ช ัยอาจ	 รองคณบดีฝ ่ายบัณฑิต
ศึกษา	 เป็นประธานเปิดโครงการ	 “การพัฒนาทักษะเพื ่อการทำางาน	 (Global 
Employability)	 ในยุคดิจ ิท ัล”	 ผ ่าน	 ZOOM	 	 Meeting	 สำาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตของคณะฯ	 วิทยากรรับเช ิญ	 ได้แก่	 ค ุณนิตยา	 ภานุวงค์	 พยาบาล
วิชาชีพ	 City	 of	 Hope	 Hospital	 :	 A	 World-Class	 Cancer	 Hospital	
USA.	 ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์น ุชนาถ	 แก้วมาตร	Mental	 Health	 Care	Worker, 
Quebec,	Canada	และ	คุณเจษฎา	ไชยลังกา	Manager	Expatriate	Business	
Development	โรงพยาบาลบำาร ุงราษฎร์	กร ุงเทพฯ	ผ่าน	ZOOM	Meeting	เมื ่อ
ว ันพุธที ่	1	ก ันยายน		2564

Ethical Issues in Academic and Research 
 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่	 จ ัดโครงการ	
Ethical	 Issues	 in	 Academic	 and	 Research	 (Online)	 โดยมี	 
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.จ ินดารัตน์	 ช ัยอาจ	 รองคณบดีฝ ่ายบัณฑิต
ศึกษา	 เป็นประธาน	 ผู ้ เข ้าร ่วมประกอบด้วย	 นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของคณะฯ	 (นานาชาติ)	 ผ ่าน	 Zoom	meeting	 เมื ่อว ันพุธที ่	 11	
สิงหาคม	2564
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดโครงการ	 
Telenursing	 	 Education	 สำาหรับกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา	 โดย
มี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จินดารัตน์	 ชัยอาจ	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	
กล่าวรายงาน	 	 และในโอกาสนี้คณบดีได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบ	 Telenursing	 	 Education	 ให้แก่ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะฯ	 เมื่อวันศุกร์ที่	 5	 พฤศจิกายน	 2564	 ณ	 ห้อง	 N3-106	 อาคารเทพกวี	 
กุสลเถระ	(อาคาร	3)
 
	 โครงการนี้เป็นการเปิดตัวการใช้เทคโนโลยี	 Idea	 Hub	 “Whiteboard 
อัจฉริยะ”	 ได้รับความร่วมมือจากบริษัท	 หัวเว่ย	 (เทคโนโลยี)	 ประเทศไทย	 จำากัด	
ระบบ	 Idea	 Hub	 เป็นโซลูชันการประชุมทางวิดีโอแห่งอนาคตความละเอียดสูง	
(Video	Conference)	อีกทั้งสามารถ	Share	connect	แบบ	Wireless	รองรับการ
ประชุมผ่านระบบคลาวด์	 พร้อมด้วยเอฟเฟกต์ภาพและเสียง	 โดยชิปการประมวล
ผล	AI	ที่มีความคมชัดสูง	 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝึก
ปฏิบัติทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นสถาบันการศึกษา 
แห่งแรกที่นำาระบบ	 Telenurisng	 education	 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
วิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ริเริ่มนำา Telenursing Education  
       ใช้ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษาแห่งแรกของไทย


