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12. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
    คณะพยาบาลศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นและของชาติ จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทั้งจัดภายในหนวยงาน รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และรวมกับหนวยงานอื่น ๆ 
ตลอดจนองคกรวิชาชีพในทองถิ่น โดยมุงสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรในคณะ
พยาบาลศาสตร มีโลกทัศนกวาง มีความเขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของทองถิ่นและของชาติ
ตลอดจนการดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดลอม  และสอดแทรกการเสริมสรางจิตสํานึกใหแก อาจารย บุคลากรและนักศึกษา
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
 ในรอบปงบประมาณ 2547 คณะพยาบาลศาสตรไดมีการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม งบประมาณทั้งหมด 246,142.- บาท โดยสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 
12.1 กิจกรรมความรวมมือระหวางอาจารย บุคลากร เจาหนาที่และนักศึกษา 

        12.1.1 กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
1.โครงการแสดงความยินดีในโอกาสที่ไดัรับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกลาฯเลื่อนตําแหนงทาง

วิชาการระดับศาสตราจารย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ  สนามดานหลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร ผูเขารวม
กิจกรรมคือ ผูบริหารคณะฯ คณาจารย บุคลากร และศิษยเกา รวมทั้งหมด 250 คน   

2. โครงการประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 ณ หองกิจกรรม 
หอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 10 คน 

3. โครงการแสดงความยินดีกับพยาบาลดีเดนของสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 
ณ สนามดานหลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร  ผูเขารวมกิจกรรมคืออาจารย  ขาราชการ เจาหนาที่ 300  คน 

4. โครงการอวยพรปใหมอาจารยและบุคลากรอาวุโสผูมีอุปการะคุณแกคณะฯ ระหวางวันที่  
3 – 31 มกราคม 2547  ผูเขารวมกิจกรรมคืออาจารย  ขาราชการ เจาหนาที่ 20  คน 

5. โครงการสัมมนาคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 254 7 ณ หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ ช้ัน 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร ผูเขารวมกิจกรรมคือคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม  30  คน 

6. โครงการมุทิตาจิตแกขาราชการที่เขารวมโครงการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคน โดย
การเกษียณอายุราชการกอนกําหนด เมื่อ1 เมษายน พ.ศ. 2547 ผูเขารวมกิจกรรมคือผูบริหารคณะฯ คณาจารย และ
บุคลากร รวมทั้งหมด 50 คน 

7. โครงการกิจกรรมตัดตุง เมื่อ 8 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ หองสันทนาการ อาคารเทพกวี   
กุศลเถระ ผูเขารวมกิจกรรมคืออาจารย ขาราชการ และเจาหนาที่ รวมทั้งหมด 20 คน 

8. รวมพิธีคาราวะดําหัวผูบริหาร อาจารยขาราชการอาวุโสของคณะฯ เมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ  
สนามดานหลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร  ผูเขารวมกิจกรรมคืออดีตผูบริหาร อาจารย ขาราชการอาวุโส อาจารย 
บุตลากร และนักศึกษา รวมทั้งหมด 253 คน 

9. โครงการทัศนศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ณ วัดโลกโมฬี และศูนยหัตถกรรมบานเบญจวรรณ อําเภอสันกําแพง ผูเขารวมกิจกรรมคือ 
อาจารย บุคลากร รวมทั้งหมด 50 คน 
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10. กิจกรรมฟอนเจิงและแอโรบิคลานนาเพื่อสุขภาพ   ต้ังแตเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2547 เปน
ตนมาสัปดาหละ 3 ครั้ง  ผูเขารวมกิจกรรมคือ อาจารย ขาราชการและเจาหนาที่ จํานวน 15 – 20  คน / ครั้ง 

11. โครงการสัมภาษณและบันทึกวิดีทัศนผูกอต้ังและอาจารยอาวุโส ระยะที่สอง สําหรับ
พิพิธภัณฑประวัติคณะพยาบาลศาสตร ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน – กรกฎาคม 2547 ณ จังหวัดนครสวรรค กรุงเทพฯ 
และเชียงใหม โดยมีผูเขารวมกิจกรรมคือผูกอต้ังและอาจารยอาวุโส รวมทั้งหมด 11 คน 

12. โครงการทําบุญเนื่องในวันครบรอบการสถาปนาคณะฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547 หอง
โถง ช้ัน 1 อาคารเรียนรวมพยาบาลศาสตร-เทคนิคการแพทย ผูเขารวมกิจกรรมคืออดีตผูบริหาร ผูบริหาร อาจารย 
บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งหมด 300 คน 

13. โครงการแสดงมุทิตาจติแกผูครบเกษียณอายุราชการ ประจําป 2547  เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 
2547 ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช ช้ัน 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร มีผูเขารวมกิจกรรมคือ คณาจารยและ
ขาราชการผูเกษียณอายุราชการ ในป 2547 จํานวน 7 คน / ผูบริหาร อาจารย และ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร / 
คณาจารยและขาราชการอาวุโสของคณะ ฯ ที่เกษียณอายุราชการแลว / ผูแทนนักศึกษาหลักสูตรปริญญตรี ปริญญโท 
ปริญญาเอก ทุกช้ันป รวมทั้งหมด 300 คน   

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกลาวมาแลวขางตน คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยังไดจัด
บอรด เนื่องในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน วันสําคัญทางศาสนา และวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของประเทศอยาง
ตอเนื่องตลอดป นอกจากนั้นยังมุงสงเสริมความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยการจัดบอรดประชาสัมพันธ
ภาษาและสุภาษิตลานนา ทุกสัปดาหตลอดป และกิจกรรมสงเสริมผูกระทําความดี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นมาเพื่อเผยแพร
และยกยองการกระทําความดีของนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ทุกๆฝายในคณะฯ และเพื่อสนับสนุนพัฒนา
แบบอยางการกระทําความดีของบุคลากรภายในคณะฯ โดยจัดสม่ําเสมอตลอดป 
 
     12.1.2 กิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 

1.โครงการวันพัฒนาสิ่งแวดลอม  เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2547 ณ บริเวณกลุมอาคารที่ทําการ 
อาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษาของคณะฯทั้งหมด มีผูเขารวมกิจกรรมคืออาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา 
ผูประกอบการรานคา 250 คน 

2.โครงการ 5 ส ของภาควิชา/หนวยงาน ระหวางวันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มี
ผูเขารวมกิจกรรมคืออาจารย เจาหนาที่ จํานวน 200 คน 

 
12.2 กิจกรรมที่จัดรวมกับมหาวิทยาลัย องคกรวิชาชีพ และหนวยงานอื่น 

1.รวมงานประเพณีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546  
ณ วัดฝายหิน มีผูเขารวมกิจกรรมคือผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 20 คน 

2. รวมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ 
วัดฝายหิน มีผูเขารวมกิจกรรมคือ อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 10 คน 

3. รวมงานประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2546 ณ เทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมกิจกรรมคือ อาจารย บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งหมด 125 คน 

4. รวมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา(5 ธนัวามหาราช) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546  ณ บริเวณศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม   
มีผูเขารวมกิจกรรมคือผูบริหาร อาจารย บุคลากร รวมทั้งหมด 20 คน 
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5. รวมกิจกรรมพิธีทําบุญเนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหมและทอดผาปา เมื่อวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ. 2547 ณ บริเวณศาลาธรรม มีผูเขารวมกิจกรรมคือ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร รวมท้ังหมด  
20 คน   

6. รวมงานแสดงมุฑิตาจิตผูอาวุโสของชมรมศิษยเกาพยาบาล มช.กรุงเทพ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
พ.ศ. 2547 ณ กรุงเทพ มีผูเขารวมกิจกรรมคือผูบริหาร จํานวน 3 คน 

7. รวมขบวนแหพระพุทธสิหิงคในประเพณีสงกรานต ของ มช/จังหวัด เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 
2547 มีผูเขารวมกิจกรรมคือผูบริหารคณะฯ คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งหมด 20 คน   

8. รวมพิธีคาราวะดําหัวผูบริหาร อาจารยขาราชการอาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 23 
เมษายน พ.ศ. 2547 ณ บริเวณลานสัก หนาศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีผูเขารวมกิจกรรมคือผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร รวมทั้งหมด 25 คน   

9. รวมกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตผูอาวุโสของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย (สาขาภาคเหนือ) 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา มีคณาจารยเปนผูแทนคณะฯ รวมเปนกรรมการสมาคมฯ และ
จัดงาน และไดสนับสนุนใหมีผูแทนคณะฯ รวมในการแสดงฟอนพื้นเมืองที่จัดสอน ฝกหัดใหโดยอาจารยของคณะฯ 
นอกจากนี้ไดสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดรวมในการจัดกิจกรรม 

10. รวมงานกิจกรรมวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547 ณ บริเวณหนาอาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร และบริเวณหนาพระบรมรูป มีผูเขารวมกิจกรรมคือผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา 

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมสําหรับบุคลากร นักศึกษา และกิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม และองคกรอื่น ๆ อยางตอเนื่องตลอดปแลว คณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ยังไดจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการ ฯ เปนประจําทุกป เพื่อทําการสรุป
ประเมินผลกิจกรรมในรอบปที่ผานมา และวางแผนการจัดกิจกรรมในปตอไป โดยในป 2547 นี้ ไดมีการสัมมนาเมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 254 7 
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รวมงานประเพณีทอดกฐินมหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 
รวมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

เนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

 
รวมงานกิจกรรมวันมหิดล 

 

 
โครงการประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 

 
รวมขบวนแหพระพุทธสิหิงคในประเพณีสงกรานต 

 

 
พิธีคาราวะดําหัวผูบริหาร อาจารยขาราชการอาวุโสของคณะฯ 
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จัดบอรด เนื่องในโอกาสพิเศษตาง ๆ 

 

 
โครงการทัศนศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 
วันพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

 
ทําบุญเนื่องในวันครบรอบการสถาปนาคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




