


	 สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช	 2564	 แก่ผู้อ่านทุกท่าน	 ข่าวสารฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับ 
ปีใหม่	(ปีฉลู)	นับเป็นฉบับแรกของเป็นการเข้ามาดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ใหม ่
ด้วย	ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่	ขอกราบ 
อาราธนาอำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ	 จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่
ความสุข	ความเจริญ	มีสุขภาพร่างกายที่ดี	ตลอดปีพุทธศักราช	2564	ด้วยเทอญ	
	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 และ	 อดีตคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 เฝ้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 
สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต	กรุงเทพมหานคร
	 เดือนพฤศจิกายน	 ทางสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 จัดกิจกรรมค่ายอาสา
พยาบาล	 มช.	 สร้างเสริมสุขภาพชุมชน	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	ณ	 บ้านแม่คองซ้าย	 ตำาบล 
เมืองคอง	 อำาเภอเชียงดาว	 จังหวัดเชียงใหม่	 นอกจากนั้น	 ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปา 
เพื่อสุขภาพ	 จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมผู้ดำาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ	 (Spa	 
Manager)	 และคณะฯได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	 รุ่นที่	 2	 ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำาลังคนที่มี
สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยด้วย
	 เดือนธันวาคม	 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงในการสร้างความ 
ร่วมมือด้านวิชาการ	 การวิจัย	 และ	 บริการวิชาการ	 กับ	 โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง	 ช่วง
ปลายเดือนทำาบุญเปิดศูนย์	 Publication	 support	 เพื ่อส่งเสริม	 สนับสนุน	 และ 
อำานวยความสะดวกด้านการประสานงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ	สำานักงานอยู่บริเวณ	ช้ัน	3	อาคาร	3	(อาคารเทพกวี	กุสลเถระ) 
	 เดือนมกราคม	 ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
หลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจผ่าน	zoom	meeting	นอกจากนั้นฝ่ายวิชาการ	 เตรียมความพร้อม
ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน	 ได้จัดการบรรยาย
พิเศษ	 เรื่อง	 “การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวคิด	 Outcome-based	 Education”	 และ	 “การ
กำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร	(PLOs)	และระดับกระบวนวิชา	(CLOs)” 
	 เดือนกุมภาพันธ์	 เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเปิดตัวโครงการออกกำาลังกาย	
“รำาวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ”	 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันอังคาร	 พุธ	 และพฤหัสบดีของแต่ละ
สัปดาห์	ระหว่างเวลา	16.30	-	17.30	น.	ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์
	 เดือนมีนาคม	 คณะฯ	 ได้ทำาการต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 ท่าน	 จาก
สภาการพยาบาล	 ในการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์	 ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล	 หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล	
พิพิธภัณฑ์ประวัติของคณะฯ	 ITSC	New	Media	Studio	ห้องเรียน	 (Hybrid	Room)	Living 
Library	 และ	 หอพักนักศึกษาพยาบาล	 รวมทั้งเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
ท่ากว้าง	อำาเภอสารภี	และ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	แหล่งฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล
ของนักศึกษาอีกด้วย
	 ช่วงปลายเดือนคณะฯ	 ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย	 (TCELS),	 สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่,	 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่
และเครือข่ายพันธมิตร	 จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุสำาหรับ
มัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 (COVID-19)	 รุ่นที่	 1	
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้แก่มัคคุเทศก์แก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ผู้ว่างงาน
อันเนื่องมากจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-19	และเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดย
บูรณาการความรู้ร่วมกับการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 โดยมีมัคคุเทศก์เข้าร่วมการอบรม
จากจังหวัดเชียงใหม่	ลำาพูน	และ	เชียงราย
	 ข่าวสารฉบับนี้นับว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่	35	ของการจัดทำาแล้ว	คณะฯได้เพิ่มช่อง
ทางการนำาเสนอผ่านระบบออนไลน์แก่ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกง่ายขึ้นซึ่งได้ปรับปรุง
เนื้อหาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านสูงสุด	 โดยผู้อ่านทุกท่านมีบทบาทสำาคัญต่อการจัดทำาข่าวสาร
ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังนั้นหากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆต้องการให้เราได้พัฒนาให ้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ขอแจ้งให้ทางคณะฯทราบด้วย	 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
คณะฯมาโดยตลอด											

                                
																															(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี		แก้วธรรมานุกูล)
																																																			คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	 นเรนทิราเทพยวดี	 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา	 พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นพ.เกษม	 วัฒนชัย	 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
ศาสตราจารย์	 (เชี่ยวชาญพิเศษ)	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 อดีตคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	พร้อมด้วย	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	คณะผู้บริหาร	เฝ้า
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	
สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันจันทร์ที่	1	ธันวาคม	2563

	 ด้วยพระปรีชาสามารถ	 และพระอัจฉริยภาพที่เกี ่ยวข้องกับด้าน
พยาบาลศาสตร์	และวิชาชีพการพยาบาลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยา
ภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	มหาวัชรราชธิดา	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน	
สิทธิสตรีผู้ต้องขังหญิง	ทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย	และส่งเสริมการศึกษา	
ค้นคว้า	 วิจัยทางการแพทย์และการพยาบาล	 	 โดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้าน
ต่าง	ๆ	อาทิ	 โครงการกำาลังใจ	มูลนิธิกุมาร	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	มูลนิธิเพื่อน
พึ่ง	 (ภา)	 ยามยาก	 สภากาชาดไทย	 ด้วยพระอัจฉริยภาพดังกล่าว	 สมควรได้รับการ
เฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่วงวิชาการและเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์	ได้ดำาเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป

ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา



ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วาระการบริหารงาน พ.ศ. 2563-2567

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กราบไหว้สักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาคณะฯ	เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลก่อนเข้ารับตำาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์คนใหม่	 (วาระการ
บริหารงานปี	พ.ศ.2563	-	2567)	โดยมีทีมผู้บริหารชุดใหม่	เลขานุการ	และ	หัวหน้า	5	
สายงาน	ร่วมในพิธีดังกล่าว	เมื่อวันอังคารที่	27	ตุลาคม	2563
	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
คณบดี	 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (วาระการดำารงตำาแหน่งบริหารงาน
ปี	พ.ศ.2563	-	2567)		ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	27	ตุลาคม	2563	เป็นต้นไป	สำาเร็จการศึกษา	
ระดับปริญญาเอก	Ph.D.	 (Nursing)	 จาก	University	 of	Alabama	at	Birmingham 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ระดับปริญญาโท	 M.S.N.	 (Adult	 Nurse	 Practitioner	 
(Occupational	Health	Nursing)	 )	จาก	University	of	Alabama	at	Birmingham	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	และ	ระดับปริญญาตรี	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	(พยาบาลศาสตร์)	
จาก	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 	 	 	 ปัจจุบันสังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข	 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์	
ประสบการณ์การทำางาน	 ได้แก่	 สอนระดับบัณฑิตศึกษา	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต	สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย	และ	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(หลักสูตร
นานาชาติ)	 ประสบการณ์ด้านการบริหาร	 ได้แก่	 รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
มนุษย์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและบริการวิชาการ	และ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม		คณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 	 	 	 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสำาคัญ	 อาทิ	 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะ
เสี่ยงจากการทำางานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว	 	 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว	 การรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการทำางานและพฤติกรรมป้องกันของ
คนทำางานในกลุ่มเกษตรกรรม:	 แรงงานนอกระบบ	 และ	 ปัจจัยทำานายการออกกำาลังกายของผู้ช่วย
พยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	นอกจากนี้ร่วมโครงการวิจัย	ไม่ว่าจะเป็น	โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ	 	 โครงการ	 “การยกระดับความรอบรู้ทาง
สุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ตำาบลท่ากว้าง	 อำาเภอสารภี	
จังหวัดเชียงใหม่”	 	 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำางานใน
กลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า	และ	สถานการณ์ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจาก
การทำางานของเกษตรกรชาวนา:	กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่		เป็นต้น
	 	 	 	 	 อีกทั้งเขียนหนังสือ	 เอกสาร	 ตำารา	 ทางวิชาการจำานวนมากเพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพ	 	 ได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ	 ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมสุข
ภาพ	 (Health	 Promotion)	 	 การพยาบาลอาชีวอนามัย	 (Occupational	 Health	 Nursing)	 	 APN	
การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง	 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	 โดยที่ผ่านมาเคยได้รับโล่เกียรติยศ	
รางวัลอาจารย์ดีเด่น	สาขาวิจัยทางการพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	ประจำาปี	2561		
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
บุคลากร	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้าเยี่ยมคาราวะและขอพรปีใหม่
จากอดีตผู้บริหาร	อาจารย์อาวุโส	และ	บุคลากรอาวุโส	ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่	
พุทธศักราช	2564	ได้แก่

-	รองศาสตราจารย์ปราณีต	สวัสดิรักษา	อาจารย์อาวุโส	คณะพยาบาลศาสตร์	มช.
-	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นพ.อาวุธ	ศรีศุกรี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	
		อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มช.
-	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.วิจิตร	ศรีสุพรรณ	อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	และ	
		อดีตนายกสภาการพยาบาล
-	รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เสนารัตน์	อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มช.
-	รองศาสตราจารย์รัตนา	ทองสวัสดิ์	อาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์	มช.

เยี่ยมคารวะและขอพรปีใหม่ 
วาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2564  
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-	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา	โทรวัฒนา	อาจารย์อาวุโส	คณะพยาบาลศาสตร์	มช.
-	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิพนธ์	ตุวานนท์	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นพ.สุพจน์	วุฒิการณ์	อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์	มช.
-	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร	บุญกล้า	อาจารย์อาวุโส	คณะพยาบาลศาสตร์	มช.
-	รองศาสตราจารย์อุบล	นิวัติชัย	อาจารย์อาวุโส	คณะพยาบาลศาสตร์	มช.
-	คุณมลิวัลย์	ดำารงศักดิ์	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	ศูนย์ศรีพัฒน์	คณะแพทยศาสตร์	
-	รองศาสตราจารย์	ดร.ธนารักษ์	สุวรรณประพิศ	อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มช.
-	 ดร.หรรษา	 เทียนทอง	 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร	 
			เชียงใหม่และคณะ

	 นอกจากนี้ได้มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่แก่สื่อมวลชนทุกแขนง	 ประกอบด้วย
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 จังหวัดเชียงใหม่	 (NBT)	 	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย	 จังหวัดเชียงใหม่	 (สวท.)	 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์	 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์	 	 สถานี
โทรทัศน์วีทีวี	(WE	TV)	สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่	และ	สถานีวิทยุกระจายเสียง
เสียงสื่อสารมวลชน	เอฟเอ็มร้อย
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ภารกิจคณบดี

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 ให้การต้อนรับและเป็นเกียรติ
เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ	 การวิจัย	 และ	 บริการวิชาการ	
ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กับ	โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง	นำาโดย	นาย
แพทย์วีรวัต	 อุครานันท์	 ผู้อำานวยการ	นางสาวกัลยารัตน์	 วรรณวงศ์	 รองผู้อำานวยการด้านการ
พยาบาล	โรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง	และคณะ	เมื่อวันพุธที่	2	ธันวาคม	2563

	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบด	ี
พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร ์
และ	 ศิษย์เก่าทุกรุ ่นของคณะฯ	 ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค	์
CMU	 Reunion	 ครั ้งที ่	 6	 “รำาลึกฝายหิน”	 จัดโดย	 สมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ณ	 ห้องทองกวาว	 สำานัก
บริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื ่อวันเสาร์ที ่	 5	
ธันวาคม	2563

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	พร้อมด้วย	คณะ
ผู้บริหาร	คณาจารย์	และ	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1	(รหัส	63)	ร่วมกิจกรรม
รับน้องขึ้นดอย	ประจำาปี	 2563	ประเพณีอันดีงามนำานักศึกษาใหม่ขึ้นไปกราบ 
สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ	 ในปีนี ้ปรับเปลี ่ยนรูปแบบใหม่ด้วยวิถี 
New	Normal	นำาผู้แทนนักศึกษาใหม่	จาก	22	คณะ	ร่วมพิธีดังกล่าว	เมื่อวัน
อาทิตย์ที่	6	ธันวาคม	2563

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร	 ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและบำาเพ็ญบุญ
กุศลศพ	 คุณแม่วรรณี	 สุสมบูรณ์	 มารดาของ	 คุณวีณา	 ภัทรประสิทธิ์	
ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ	 คณะกรรมการ
อำานวยการประจำาคณะพยาบาลศาสตร์	 ณ	 ศาลา	 8	 วัดนครสวรรค์	
จังหวัดนครสวรรค์	เมื่อวันเสาร์ที่	30	มกราคม	2564

 
	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 
เป็นประธานและวิทยากรโครงการพบปะสนทนากับคณบดี	 (Meet	 the	
Dean)	 ประจำาปี	 2564	 ผ่าน	 Zoom	 Meeting	 เพื่อให้คณาจารย์และ
บุคลากร	 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการ
บริหารงานคณะฯ		นอกจากนี้เปิดโอกาสให้ได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น	ความ
ต้องการและความคาดหวังนำาไปปรับปรุงดำาเนินงานด้านการนำาองค์กร	
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำางานให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป		เมื่อ
วันอังคารที่	12	มกราคม	2564

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลมะเร็งลำาปาง

CMU Reunion ครั้งที่ 6 “รำาลึกฝายหิน” 

กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำา ปี 2563 
   “ฮีตแห่งศรัทธา..ล้านนาในม่านหมอก”

ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ
  มารดาของ คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์

Meet the Dean
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ช ่วยพยาบาล	รุ ่นที ่	46	จำานวน	
117	 คน	 รวมทั ้งมอบเกียรติบัตรเรียนดีตลอดหลักสูตร	
โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานมอบและกล่าวให้
โอวาท	 ในโอกาสนี ้	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้ว
ธรรมานุกูล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 กล่าวรายงาน
และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู ้ส ำาเร็จการศึกษา	 เมื ่อวัน
อังคารที ่	2	มีนาคม	2564

	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 พร้อม
ด้วยคณะผู ้บริหาร	 คณาจารย์	 และ	 หัวหน้างาน	 คณะพยาบาลศาสตร์	
ร ่วมโครงการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้แนวทางการบริหารงานร่วมกับผู ้บร ิหาร
มหาวิทยาลัย	 (Faculty	 Leadership	 Program)	 โดยมี	 ศาสตราจารย์
คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็น
ประธาน	 เป้าหมายเพื ่อให้ผู ้บริหารส่วนงานได้มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยว
กับแนวทางหลักการ	 การบริหารด้านการเงิน	 ด้านบุคลากร	 ด้านแผนงาน	
ด้านวิชาการ	 ด้านวิจัย	 ด้านการบริหารความขัดแย้ง	 ด้านกฎหมายการ
บริหารมหาวิทยาลัย	 และ	 ด้านการดำาเนินงานขององค์กรในรูปแบบใหม่	
เพื ่อรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื ่ ่อวันอาทิตย์ที ่		
7	มีนาคม	2564

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชรินทร์	 เตชะพันธ์	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
สำาหรับมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	
(COVID-19)	รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	22	มีนาคม	–	2	เมษายน	2564	โดยมี	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กล่าวรายงาน	
พร้อมด้วย	แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการและเครือข่ายพันธมิตร	
ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์	 เลิศทัศนีย์	 ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการเมดิโคโพ
ลิสเชียงใหม่	 ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	 (องค์การมหาชน)	คุณ
มานพ	 แซ่เจีย	 นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่	 คุณพัลลภ	 แซ่จิว	 ประธานสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่	สมาคมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่	
และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่	
	 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ด้านการดูแลผู้สูงอายุแก่มัคคุเทศก์	
50	 คน	 จากจังหวัดเชียงใหม่	 ลำาพูน	 และเชียงราย	 เพื่อแก้ไขปัญหาว่างงานจาก
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-19	 รวมทั้งเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล 
คณบดี	 ร่วมพิธีทำาบุญเรือนอ่างแก้ว	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	โดยมี	พระเทพสิงหวราจารย์,	ดร.	เจ้าอาวาส 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	 และ	 รองเจ้าคณะจังหวัด
เชียงใหม่	 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	
18	กุมภาพันธ์	2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 46 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานร่วมกับ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Faculty Leadership Program)

ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ
  มารดาของ คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
สำาหรับมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

พิธีทำาบุญเรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

9
บูรณาการความรู้ร่วมกับการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 ผู้เข้าอบรมได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ	 รวมถึงฝึกปฏิบัติภาคสนาม	 ณ	
สถาบันดูแลผู้สูงอายุแมคเคน	 ศูนย์กายภาพบำาบัดและฟื้นฟูสภาพเทศบาลหนองป่าครั่ง	 โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง	 รวมถึงศูนย์
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	คณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	 เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน	 จากคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี	 นำาโดย	 อาจารย์อินทนิล	 เชื้อบุญชัย	 คณบดี	 พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และ	 บุคลากร	 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการ
เรียนการสอน	 การวิจัย	 บริการวิชาการแก่ชุมชน	 และการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาของคณะฯ	เมื่อวันจันทร์ที่	9	พฤศจิกายน	2563

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) รุ่นท่ี 15
 
 ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย	
คณะพยาบาลศาสตร์		จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	(Systematic	Review)	ครั้งที่	2	ประจำาปี	2563	
(รุ่นที่	 15)	 โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุฑารัตน์	มีสุขโข	รองคณบดี	 เป็น
ประธานในพิธีเปิด	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภัทราภรณ์	 ทุ่งปันคำา	 ผู้อำานวยการ
ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทยฯ	 กล่าว
รายงาน	การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่	16	-	20	พฤศจิกายน	2563

พิธีทำาบุญเปิดศูนย์ Publication support center  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จุฑารัตน์	 มีสุขโข	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	 นวัตกรรม	 และ
วิเทศสัมพันธ์	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีทำาบุญเปิดศูนย์	 Publication	 support	
ในโอกาสนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล	ณ	ชั้น	
3	อาคารเทพกวี	กุสลเถระ	เมื่อวันอังคารที่	22	ธันวาคม	2563

ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จินดารัตน์	 ชัยอาจ	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	
และ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.จิราภรณ์	 เตชะอุดมเดช	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	
พร้อมบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เข้าพบคณะผู้บริหารและ
บุคลากรฝ่ายการพยาบาล	 ของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อประชาสัมพันธ์
การเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ	ประจำาปีการศึกษา	2564	ณ	
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 โรงพยาบาลจอมทอง	 โรงพยาบาลนครพิงค์	 โรง
พยาบาลสันทราย	โรงพยาบาลเทพปัญญา	และ	โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมผู้ดำาเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ (Spa Manager) รุ่น 21 

	 ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธี
ปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมผู้ดำาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ	(Spa	Manager)	รุ่น	21	
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธาน	 การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่	 2	 -	 18	 พฤศจิกายน	 2563	 โครงการได้รับการ
สนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
รุ่นท่ี 2 

 คณะพยาบาลศาสตร์	 	 จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	 รุ่นที่	 2	 ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
และกำาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย	
โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทันตแพทย์	พิริยะ	เชิดสถิรกุล	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เป็นประธาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กล่าว
รายงาน	การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่	28	พฤศจิกายน	2563	–	30	เมษายน	2564	

กิจกรรมบ้าน สีแสด
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รางวัลนักการศึกษาดีเด่น ด้านความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำาปี 2563 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	 เป็นประธานมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับ	รองศาสตราจารย์	ดร.วณิชา	พึ่งชมภู	กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร	์
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล	 2020	 Distinguished	 Educator	 in	 Gerontological	 Nursing	 
Excellence	 Award	 จาก	 National	 Hartford	 Center	 of	 Gerontological	 Nursing	 
Excellence	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เมื่อวันพุธที่	23	ธันวาคม	2563

ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ท่ีได้รับตำาแหน่งทางวิชาการใหม่ เป็น “รองศาสตราจารย์” 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	 เป็นประธานมอบ
ช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่	 รองศาสตราจารย์ผกาพันธ์	 วุฒิลักษณ์	 และ	
รองศาสตราจารย์	 ดร.นงคราญ	 วิเศษกุล	 ในโอกาสที่ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการ
ใหม่	 เป็น	 “รองศาสตราจารย์”	 โดยมีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	 และบุคลากรของ
คณะฯ	ร่วมแสดงความยินดี	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	28	มกราคม	2564

การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การกำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
และระดับกระบวนวิชา (CLOs)”  
	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“การกำาหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร	 (PLOs)	 และระดับกระบวนวิชา	 (CLOs)”	 วิทยากรรับเชิญ	
ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัจฉราพร	ศรีภูษณาพรรณ	ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ผ่าน	Zoom	เมื่อวันอังคารที่	16	กุมภาพันธ์	2564

พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2564 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	
และบุคลากร	 ร่วมพิธีทำาบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจำาปี	 2564	 ณ	 ศาลาธรรม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันอาทิตย์ที่	24	มกราคม	2564

การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวคิด Outcome-based Education” 
 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “การปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวคิด	 Outcome-based	 Education”	 โดยมี	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.สมเกียรติ	 อินทสิงห์	 รองคณบดี	 คณะศึกษาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นวิทยากร	ผ่านโปรแกรม	Zoom	Meeting	 เมื่อ
วันศุกร์ที่	29	มกราคม	2564

ศึกษาดูงานและเย่ียมชม Digital Classroom วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มช. 
 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุก ูล	 คณบดี	 มอบของที ่ระลึก
แก่	 อาจารย์	 ดร.ปฏิสนธิ ์	 ปาลี	 รองคณบดีฝ ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
วิทยาลัยศิลปะ	 สื ่อ	 และเทคโนโลยี	 (CAMT)	 มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่	 ในโอกาสที ่
คณะผู ้บร ิหาร	คณาจารย์	และ	บุคลากรของคณะฯ	 เข ้าศ ึกษาดูงาน	รวมทั ้งเย ี ่ยม
ชมระบบและเครื ่องมือที ่ใช ้ในการจัดการเร ียนการสอนห้องเร ียนดิจ ิท ัล	 (Digital	
Classroom)	เมื ่อว ันอังคารที ่	9	ก ุมภาพันธ์	2564

พิธีเปิดโครงการออกกำาลังกาย “รำาวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพ” 
 ในวันอังคารที่	 16	กุมภาพันธ์	 2564	คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีเปิดโครงการ
ออกกำาลังกาย	“รำาวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ”	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมา
นุกูล	คณบดี	 เป็นประธาน	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.วณิชา	พึ่งชมภู	หัวหน้าโครงการ	
Healthy	CMU	กล่าวรายงาน	เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา
ของคณะฯ	 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	 มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ	
(Healthy	University)	กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันอังคาร	พุธ	และพฤหัสบดีของแต่ละ
สัปดาห์	ระหว่างเวลา	16.30	-	17.30	น.	ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์
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ข่าววิเทศสัมพันธ์
	 เมื ่อวันเสาร์ที ่	31	ตุลาคม	2563	ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล 
คณบดี	 เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีแก่อาจารย์และพยาบาลกลุ ่มการพยาบาล 
ผู ้ส ูงอายุ	 จาก	 Second	 Affiliated	 Hospital	 of	 Kunming	 Medical	 University 
สาธารณร ัฐประชาชนจ ีน	 ท ี ่ เข ้ าร ่วมการอบรม	 เร ื ่ อง	 “Ger iatr ic	 Nurs ing” 
ผ่านทาง	 DingTalk	 Platform	 ภายใต้โครงการ	 The	 Yunnan	 -	 Thailand	 Elderly	
Nursing	Training	Program	จำานวน	30	ชั ่วโมง	การอบรมจัดขึ ้นระหว่างเดือนสิงหาคม	
-	ตุลาคม	2563

	 Mr.	Karim	Hussain	หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ	และ	คุณเยาวเรศ	จอมแปง	หัวหน้างาน
ต่างประเทศ	 สถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้าพบ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จินดารัตน์	
ชัยอาจ	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	 และ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.จิราภรณ์	 เตชะอุดมเดช	 ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	 เพื่อปรึกษาหารือการวางแผนจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	
English	 for	 Academic	 Purposes	 (EAP)	 หลักสูตรทางเลือกที่ช่วยให้นักศึกษาต่างชาติที่กำาลัง
วางแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	 หรือ	 ปริญญาโท	 เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์	 ณ	 
University	of	Wollongong	(UOW)	ประเทศออสเตรเลีย	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2563

	 Mr.	Karim	Hussain	หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ	และ	คุณเยาวเรศ	จอมแปง	หัวหน้า
งานต่างประเทศ	สถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เข้าพบ	รองศาสตราจารย์	ดร.นันทพร	
แสนศิริพันธ์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.พัชรี	วรกิจพูน
ผล	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษา	 เพื่อปรึกษาหารือการวางแผนจัดหลักสูตรอบรมภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการ	English	for	Academic	Purposes	(Pre-sessional	Course)	หลักสูตร
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนสำาหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ต้องการเข้าศึกษาต่อต่าง
ประเทศ	ณ	University	of	Wollongong	(UOW)	ประเทศออสเตรเลีย	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	3	
ธันวาคม	2563

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ	 หลักสูตร	 “Community	 
Empowerment	to	Strengthen	Maternal	and	Neonatal	Health	Care	during	The	Covid-19	
Pandemic”	 ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศ	
Thailand	 International	Cooperation	Agency	 (TICA)	 โดยมี	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์	
นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้ว
ธรรมานุกูล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 และ	 นางสาวหทัยชนก	 ศิริวัฒนกุล	 ผู้อำานวยการภารกิจ	
HRD	 (Director	 of	Human	Resource	Development	Bureau)	 จาก	TICA	กล่าวแสดงความ
ยินดีแก่ผู้เข้ารับการอบรมจาก	31	ประเทศทั่วโลก	จำานวน	111	คน	จัดขึ้นระหว่างวันที่	 14	 -	18		
ธันวาคม	2563	ผ่าน	ZOOM	Meeting

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สัมพันธ์	 สิงหราชวราพันธ์	 รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	พร้อมด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิริรัตน์	ปานอุทัย	รองคณบดีฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์และนวัตกรรมองค์กร	คณะพยาบาลศาสตร์	 ให้การต้อนรับผู้แทนจาก	Asia	Pacific	
Region,	HelpAge	International	ประกอบด้วย	Mr.	Eduardo	Klien	ตำาแหน่ง	Regional	
Director,	Mr.	Peter	Morrison	ตำาแหน่ง	Regional	Programme	Adviser	และ	Ms.	
Usa	Khiewrod	ตำาแหน่ง	Regional	Programme	Adviser	เพื่อหารือความร่วมมือด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ	วันศุกร์ที่	22	มกราคม	2564

ปิดการอบรมออนไลน์ เรื่อง “Geriatric Nursing”

ปรึกษาหารือวางแผนจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (EAP)

ปรึกษาหารือการวางแผนจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ปิดอบรม Community Empowerment to Strengthen Maternal and 
Neonatal Health Care during The Covid-19 Pandemic

ต้อนรับผู้แทนจาก Asia Pacific Region, HelpAge International

12



ลานกิจกรรมกับนักศึกษาพยาบาล

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	
พร้อมด้วย	 นายอับราฮัม	 ลีพัฒนากุล	 นายกสโมสรนักศึกษา	 และ	
บุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	
ร่วมรับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำานักศึกษาคณะที่มีนักศึกษา
มาใช้สิทธิสูงสุด	 จาก	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นพ.นิเวศน์	 นันทจิต	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	 3/2564	 เพื่อสร้างกำาลังใจ	 ยกย่องใน
การเป็นแบบอย่างที่ดี	 ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย	 เมื่อวันพุธที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2564	 สำาหรับคณะ
พยาบาลศาสตร์	ผู้มีสิทธิ	738	คน	มาลงคะแนน	520	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	70.46	อยู่ในลำาดับที่	3	ของมหาวิทยาลัย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีรับ
มอบเงินจำานวน	10,000	บาท	จาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร	บุญ
กล้า	 อาจารย์อาวุโสของคณะฯ	 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาของคณะฯ	 พร้อมกันนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร	 บุญ
กล้า	เป็นผู้แทน	คุณกรรณิกา	กาญจนกูล	มอบเงินจำานวน	10,000	
บาท	 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะฯ	 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	7	มกราคม	2564

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดี	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และ	 อาจารย์ที่ปรึกษา	 นำาตัวแทน
นักศึกษาพยาบาลของคณะฯ	 ทุกชั้นปี	 ร่วมกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์	 และ	 คณะเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (Aggie-Nurse	 CMU	 2021)	 ในโอกาสนี้
คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว	กิจกรรมจัดขึ้นทุกปี	 เป้า
หมายเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของสองสถาบัน	 รวมทั้ง
เป็นการพัฒนาเครือข่ายในการทำางานร่วมกันที่เข้มแข็งในอนาคต
ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ทั้งสองคณะ	 ตลอดจนได้ร่วมกันบำาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม	เมื่อวันอาทิตย์ที่	21	กุมภาพันธ์	2564	ณ	คณะ
เกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	เป็น
ประธานรับมอบเงินเป็นจำานวน	 100,000	 บาท	 	 ในนามของนาย
แพทย์แอนเดอร์ส	นิลสัน	และ	นางชณิตา	นิลสัน	(แสงรัตน์)	จาก	
Alva	barnklinki,	Stockholm,	Sweden	เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้
แก่นักศึกษา	โดยมี	อาจารย์สิริลักษณ์	วรรธนะพงษ์	อาจารย์อาวุโส
ของคณะฯ	เป็นผู้แทนมอบ	เมื่อวันอังคารที่	9	กุมภาพันธ์	
2564

รับโล่รางวัลส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

Aggie-Nurse CMU 2021

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ปรึกษาหารือการวางแผนจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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	 กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“Business	
Model	 Generation”	 ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสมรรถนะนัก
วิจัย	คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยากรโดย	ดร.ปรเมษฐ์	ชุ่มยิ้ม	ที่ปรึกษาอาวุโส	ผู้เชี่ยวชาญ
นโยบาย	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 วันพฤหัสบดีที่	
18	กุมภาพันธ์	2564	ผ่าน	Zoom	Meeting	

Business Model Generation 

	 กิจกรรมการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง	 “การศึกษาในยุค	
New	Normal”	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ปรารถนา	ใจผ่อง	ผู้อำานวยการโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นวิทยากร		ผ่าน	Zoom	
Meeting	วันอังคารที่	22	ธันวาคม	2563	

	 กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรื่อง		“Techniques	for	getting	
your	manuscript		published	in	an	international	journal”	โดย	Prof.Dr.Rozzano	
C.	Locsin	Visiting	Professor	วันอังคารที่	2	กุมภาพันธ์	2564	ผ่าน	Zoom	Meeting	

	 กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง	 	 “เทคนิคและแนวทางสู่
ความสำาเร็จในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”	 วิทยากร
โดย	 รศ.นสพ.ดร.กรกฎ	 งานวงศ์พาณิชย์	 บรรณาธิการบริหารสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	และ	หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร	Chiang	Mai	University	Journal	of	
Natural	Sciences	วันจันทร์ที่	15	กุมภาพันธ์	2564		ผ่าน	Zoom	Meeting		

	 กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “Innovation	 
Essentials”ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสมรรถนะนักวิจัย	 คณะพยาบาล
ศาสตร์	 วิทยากรโดย	 ดร.ปรเมษฐ์	 ชุ่มยิ้ม	 ที่ปรึกษาอาวุโส	 ผู้เชี่ยวชาญนโยบายสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	วันพฤหัสบดีที่	11	กุมภาพันธ์	2564	ผ่าน	Zoom	
Meeting	

การศึกษาในยุค New Normal

Techniques for getting your manuscript published in an 
international journal

เทคนิคและแนวทางสู่ความสำาเร็จในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ

Innovation Essentials 

มุมวิจัย
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	
การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม	 (Social	 Return	 on	 Investment:	
SROI)	 รุ่นที่	 1-3	 แก่คณาจารย์และนักวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 เป็น
ประธาน	 	 วิทยากรได้รับเกียรติจาก	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จารึก	 สิงหปรีชา	 รองคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	22	–	23,	24	-	25	และ	30	-	31	
มีนาคม	2564	ณ	ห้องเรียนศตวรรษที่	21		อาคาร	2	คณะพยาบาลศาสตร์

การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Social Return on Investment: SROI)



 คุณศรีทัย สีทิพย์ ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ใช้วิชา
ความรู้ทางด้านการพยาบาล	 รวมถึงศาสตร์ทางด้านอื่น	 ๆ	 มาใช้ในการดูแลรักษา
พยาบาลผู้ป่วย	 ทั้งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่มีภาวะ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 หรือได้รับอุบัติเหตุนอกโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้
รับความปลอดภัย	 มีความพึงพอใจในการรับบริการ	 รวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและทำา
หน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินคนแรกของโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่	นอกจากนี้ทำาหน้าที่วิทยากรและอาจารย์พิเศษเพื่ออบรมให้ความรู้แก่
นักเรียน	นักศึกษา	ครู	 อาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 พนักงาน	ทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดย
ตลอด

 คุณศรีทัย สีทิพย์ (รหัส 3012078)	 หัวหน้างานบริการกลาง
โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 และ	 คุณนิษฐ์อร  
วชิรสวัสดิ์ (รหัส 3212037)	ผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาล
สมิติเวช	ศรีนครินทร์	กรุงเทพฯ	ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนักศึกษา
เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น	ประจำาปี	2563	สาขาบริการสังคม	จาก
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คุณนิษฐ์อร วชิรสวัสดิ์ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ	อุตสาหะ	นำา
ความรู้มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต็มที่	 ได้พัฒนาคุณภาพของการดูแลผู้
ป่วย	 โดยทำาโครงการในการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วย	 ณ	
ข้างเตียง	 ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการทำางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น	 อีกทั้งได้ใช้ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ได้รับ
รางวัลที่	 1	 ผลงานพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีการคาสายสวนปัสสาวะ	 นอกจากงานด้าน
การพัฒนาวิชาชีพแล้ว	 ยังได้ช่วยเหลืองานของคณะฯ	 และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ตลอดมา	อาทิ	เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมใน
การทำางานแก่นักศึกษาชั้นปีที่	4	งาน	Nurse	CMU	Run	ประเพณีรับน้อง
รถไฟ	และ	รับน้องขึ้นดอย	เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน

ศิษย์เก่าดีเด่น 
สาขาบริการสังคม 
ประจำาปี 2563

คุณนิษฐ์อร วชิรสวัสดิ์

คุณศรีทัย สีทิพย์
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ขอร่วมแสดงความ
ยินดีกับทั้งสองท่านผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความรู้ความสามารถ
อย่างสูง	อุทิศตนเพื่อส่วนรวมในด้านต่าง	ๆ	รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นที่ยอมรับจนเกิดประโยชน์แก่สังคม



การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 23

 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป	(การรักษาโรคเบื้องต้น)	รุ่นที่	23	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ธานี	แก้วธรรมนุกูล	คณบดี	เป็นประธาน	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.ศิวพร 
อึ ้งวัฒนา	 ประธานกรรมการหลักสูตรฯ	 กล่าวรายงาน	 ระหว่างวันที ่	 2	
พฤศจิกายน	2563	-	7	มีนาคม	2564

CP Medical Center (CPMC) ปรึกษาหารือการวางแผนจัดหลักสูตรอบรมร่วมกับศูนย์บริการพยาบาล 
 ดร.ทิวาพร	 พงษ์มารุทัย	 Head	 of	 Nursing	 Planning	 จาก	 CP	 Medical 
Center	 (บริษัท	ซีพี	 เมดิทัล	 เซ็นเตอร์	 จำากัด:	CPMC)	พร้อมคณะ	 เข้าเยี่ยมคารวะ	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.วิจิตร	ศรีสุพรรณ	
อดีตนายกสภาการพยาบาลและอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 ศาสตราจารย์	 (เชี่ยวชาญ
พิเศษ)	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 และ	 รองศาสตราจารย์
ฉวีวรรณ	ธงชัย	ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	ในโอกาสที่เข้าปรึกษาหารือการวางแผนจัด
หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมจัดตั้ง	Model	 of	 Care	 Service	 เมื่อวันจันทร์ที่	 30	 พฤศจิกายน	
2563

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ รุ่นท่ี 15 
 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ	 รุ่นที่	 15	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ศิริรัตน์	 ปาน
อุทัย	 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมองค์กร	 เป็นประธาน	 รองศาสตราจารย์	
ดร.นงเยาว์	เกษตร์ภิบาล	ประธานกรรมการหลักสูตรฯ	กล่าวรายงาน	และ	รองศาสตราจารย์
ฉวีวรรณ		ธงชัย	ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล	กล่าวต้อนรับ	การอบรมจัดขึ้นระหว่างวัน
ที่	7	ธันวาคม	2563	-	28	มีนาคม	2564

การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ : Update 2021 ผ่าน 
Zoom Meeting  
 พิธีเปิดการประชุมวิชาการทางไกล	(Online)	เรื่อง	การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	 :	Update	2021	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	
แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	 เป็นประธาน	รองศาสตราจารย์	 ดร.พิมพาภรณ์	 กลั่นกลิ่น	ประธาน
โครงการฯ	 กล่าวรายงาน	 และ	 รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	 ธงชัย	 ผู้อำานวยการศูนย์บริการ
พยาบาล	กล่าวต้อนรับ	การประชุมวิชาการจัดขึ้นระหว่างวันที่	 18-20	มกราคม	2564	ผ่าน	
Zoom	Meeting	

เปิดการอบรมเฉพาะทาง 3 หลักสูตร ผ่าน Zoom Meeting 
 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	 3	 สาขา	 4	 รุ่น	 ประกอบด้วย	
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	 (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	 รุ่นที่	 15	 และ	 16	 สาขาการพยาบาล
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 รุ่นที่	 14	 และสาขาการบริหารการพยาบาล	 รุ่นที่	 11	 ผ่าน
โปรแกรม	Zoom	Meeting	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานุกูล	คณบดี	เป็น
ประธาน	 รองศาสตราจารย์	 ฉวีวรรณ	 ธงชัย	 ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต	 (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทรียาพรรณ	 สุภามณี	 ประธาน
กรรมการหลักสูตรสาขาการบริหารการพยาบาล	 และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วรันธรณ์	 จง
รุ่งโรจน์สกุล	 ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	
ร่วมกล่าวรายงาน	 พร้อมกันนี้	 รองศาสตราจารย์	 ฉวีวรรณ	 ธงชัย	 ผู้อำานวยการศูนย์บริการ
พยาบาล	กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม	เมื่อวันจันทร์ที่	1	กุมภาพันธ์	2564

บอกเล่าข่าวศูนย์บริการพยาบาล
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	 เมื่อวันจันทร์ที่	 15	 มีนาคม	 2564	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ธานี	 	แก้วธรรมานุกูล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก
สภาการพยาบาล	 ในการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	
ประกอบด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จริยา	วิทยะศุภร	(ประธานคณะ
ทำางาน)	รองศาสตราจารย์	ดร.นุจรี		ไชยมงคล	(ผู้ทำางาน)	และ	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ภาวิดา	 พุทธิขันธ์	 (ผู้ทำางานและเลขานุการ)	 หลังจาก
เข้าพบคณะผู้บริหารเพื่อรับฟังผลการดำาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาแล้ว		
ได้เข้าเยี่ยมชมห้องทำางานของกลุ่มวิชาการพยาบาล	 ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล	 หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล	 พิพิธภัณฑ์ประวัติของคณะฯ	
ITSC	 New	Media	 Studio	 ห้องเรียน	 (Hybrid	 Room)	 ห้องสมุด	
(Living	Library)	และ	หอพักนักศึกษาพยาบาล	
									ในวันอังคารที่	16	มีนาคม	2564	คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
จากสภาการพยาบาลเดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลท่ากว้าง	 อำาเภอสารภี	 และ	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	
ซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลของนักศึกษา	 ต่อด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร	ผู้แทนอาจารย์	ผู้แทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร	โดย
ในช่วงท้ายคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล	ได้นำาเสนอ
รายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันฯ	แก่คณาจารย์	บุคลากร	
และ	นักศึกษาของคณะฯ	

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
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	 	 	 	 	 	 	 	 สภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการพิจารณารับรองสถาบันการ
ศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์	 ตามอำานาจหน้าที่ข้อ	 6	 ของสภาการ
พยาบาล	 คือ	 การรับรองวิทยฐานะของสถาบันและฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง	 ๆ	 ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 โดยอาศัยข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและผดุงครรภ์	 ซึ่งการดำาเนินงานดังกล่าวจำาเป็นต้องสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและองค์กรที่
ควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับชาติ	 ได้แก่	 สำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์กรมหาชน)	(สมศ.)	และ	สำานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	โดยสภา
การพยาบาลได้ปรับปรุงข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 พ.ศ.
2562	 เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์	 และคู่มือการขอรับรองสถาบันการศึกษาและการผดุงครรภ์	
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
และองค์กร	 รวมทั้งระบบของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
อาเซียน	(ASEAN	University	Network	Quality	Assurance,	AUN-
QA)

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
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	 ปัจจุบันการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่ดีหลายอย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร	 การคมนาคม	 การศึกษา	 ไม่เว้นแต่การ
แพทย์และการรักษา	 โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยรักษาและวินิจฉัยทำาให้เกิดความ
ผิดพลาดน้อยลง	 ประสิทธิภาพการรักษาและวินิจฉัยเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ที่ง่ายขึ้นทำาให้ประชาชนเลือกที่จะบริโภคข่าวสารข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง	 ทุกวัน
นี้ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลยังสามารถรับการรักษาได้	ทำาให้เกิดความสะดวกสบายมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย	 	 อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นประโยชน์แต่ยังมีข้อจำากัด	 คือ	 ค่าใช้จ่ายที่สูง
ขึ้น	 มากไปกว่านั้นคนบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถได้รับบริการจากเทคโนโลยีและการรักษาที่ทันสมัย
ก้าวหน้าเช่นนี้ได้	จนเกิดความเหลื่อมล้ำาและความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับบริการทางสุขภาพ		

	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเชียงดาว	 	 จังหวัดเชียงใหม่	 เปิดเผยว่าบ้านแม่คองซ้าย	
ตำาบลเมืองคอง	 อำาเภอเชียงดาว	 เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนยังไม่สามารถเข้าถึงและรับบริการด้าน
สุขภาพได้อย่างทั่วถึง	 	 จากการสอบถามข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำาบลเมืองคองและโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านใหม่	 	 เมืองคอง	 พบว่า	 ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า
กะเหรี่ยง	 หมู่บ้านอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเชียงดาว	 ประมาณ	 46	 กิโลเมตร	 ใช้เวลาในการเดิน
ทางมาโรงพยาบาลประมาณ	1	ชั่วโมง	25	นาที	ดังนั้นเส้นทางการคมนาคมทำาให้เป็นอุปสรรคจน
ยากต่อการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ	 อีกทั้งชาวบ้านในท้องที่ยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงและมีผล
โดยตรงต่อสุขภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคได้		เช่น	การใช้น้ำาในการอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	
การใช้ยาสามัญประจำาบ้านยามเจ็บป่วยอย่างไม่ถูกวิธี	 รวมไปถึงการขาดความรู้และความเข้าใจ
ในการดูแลตนเอง	เป็นต้น

นศ.พยาบาล มช.ร่วมทำาด ี
จัดค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
ณ บ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

	 ชมรมอาสาพัฒนาและบำาเพ็ญประโยชน์	 ร่วมกับ	 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดกิจกรรมค่ายอาสาพยาบาล	 มช.	 สร้างเสริมสุขภาพชุมชน	 ประจำาปีการ
ศึกษา	2563	ณ	บ้านแม่คองซ้าย	ตำาบลเมืองคอง	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	16	
-	18	พฤศจิกายน	2563	ที่ผ่านมา	เป้าหมายเพื่อเป็นการนำาความรู้จากวิชาชีพพยาบาลทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือชุมชนและการประยุกต์กับสถานการณ์จริง	 
มุ่งปรับพื้นฐานทางความคิดให้รับรู้ถึงปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ชุมชนกำาลังประสบ
อยู่นำาไปสู่การมีสุขภาพที่ดี	 สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 เกิดการเรียนรู้ร่วม
กันกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 จัดทำากิจกรรมอนามัยโรงเรียนเพื่อตรวจสุขภาพ	 และให้ความ
รู้ด้านการดูแลตนเองแก่นักเรียนในโรงเรียน	รวมไปถึงมีกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ให้กับพื้นที่ในชุมชน	
นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน	
สำาหรับนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทำาให้เกิดการเรียนรู้การทำางานเป็นทีม	 เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างผู้ร่วมทำางาน	 รวมไปถึงเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาและคนในชุมชน	 กิจกรรม
ประกอบด้วย	ฐานสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น			ซุ้มเล่นเกมสร้างเสริมพัฒนาการ		บูธให้ความ
รู้เกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน		การแสดงละครภาษาอังกฤษสร้างเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก	 บริการตรวจสุขภาพเด็ก	 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้และเสริมสร้างสุขอนามัยในเด็ก	
นอกจากนี้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสถานที่ภูมิทัศน์โดยรอบ	 กิจกรรมรอบกองไฟ	 โดยมีการแสดงของ
นักศึกษา	 	 การแสดงของชาวบ้านในพื้นที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน	 พร้อมกันนี้ในช่วงท้าย
ผู้แทนชมรมอาสาพัฒนาและบำาเพ็ญประโยชน์ของคณะฯ	 ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้นำาชุมชนก่อน
บันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันอย่างอบอุ่น


