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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา   
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 
  คณะพยาบาลศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมของทองถ่ินและของชาติ จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนาและการอนุรักษส่ิงแวดลอม ทั้งจัดภายในหนวยงาน รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม หนวยงานอื่น  ตลอดจน
องคกรวิชาชีพในทองถ่ิน โดยมุงสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรในคณะพยาบาล
ศาสตร มีโลกทัศนกวาง มีความเขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของทองถ่ินและของชาติตลอดจน
การดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดลอมและสอดแทรกการเสริมสรางจิตสํานึกใหแก อาจารย บุคลากรและนักศึกษาในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
 

 กิจกรรมความรวมมือระหวางอาจารย บุคลากร เจาหนาท่ีและนักศึกษาดานการ         
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
1. กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2549 ณ บริเวณ

วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. กิจกรรมงานทําบุญทอดกฐิน ประจําป 2549  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2549   ณ วัดฝายหิน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจําป 2549         

ระหวางวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2549  ณ บริเวณลานเอนกประสงคดานหลังอาคาร 1    
คณะพยาบาลศาสตร 

4. การประดิษฐกระทงโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2549               
ณ หองโถง หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหวพระ 9 วัด ในจังหวัดเชียงใหม สําหรับ
อาจารยและบุคลากร ณ วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห วัดเจดียหลวง วัดชัยมงคล วัดดวงดี        
วัดลอยเคราะห วัดดับภัย วัดเชียงยืน และวัดหมื่นเงินกอง 

- กลุมที่ 1  ในวันที่ 9 มกราคม 2550 
- กลุมที่ 2  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550    
- กลุมที่ 3  ในวันที่ 16 มีนาคม 2550    
- กลุมที่ 4  ในวันที่ 23 มีนาคม 2550  
- กลุมที่ 5  ในวันที่ 4 เมษายน 2550  
- กลุมที่ 6  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550  

6. โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน นกัศึกษาระดับปริญญาตรี  ในระหวางวันที่ 4 – 10 มีนาคม 
2550 ณ Faculity of Medicine, University of Ryukyus ประเทศญี่ปุน 
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7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในประเพณีสงกรานต ประจําป 2550  ระหวาง
วันที่ 13 – 20 เมษายน 2550   

- รวมเดินขบวนแหพระพุทธสิหิงค ในวันสงกรานต  ในวันที่ 13 เมษายน 2550       
ณ เสนทางจากสถานีรถไฟไปยังวัดพระสิงห 

- รวมดําหัวคณบดีและอาจารย ขาราชการอาวุโสคณะพยาบาลศาสตร  ในวันที่ 
19 เมษายน 2550  ณ ลานกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร 

- รวมดําหัวอธิการบดีและอาจารยอาวุโส  ในวันที่ 20 เมษายน 2550  ณ 
บริเวณศาลาอางแกว ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. พิธีคารวะดําหัวผูสูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต ประจําป 2550 (โครงการศูนยสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ) ในวันที่ 26 เมษายน 2550ณ  บริเวณหองโถงอาคารเรียน 2               
คณะพยาบาลศาสตร 

9. กิจกรรมการแตงกายดวยผาไทย ผาพ้ืนเมืองทุกวันศุกร และตลอดเดือนเมษายน                     
10. โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในระหวางวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 

2550  ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต 
11. พิธีไหวครู  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2550ณ  ณ หองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2      

คณะพยาบาลศาสตร 
12. โครงการรักษคนดี  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2550  ณ หองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2  

คณะพยาบาลศาสตร 
13. พิธีทําบุญหอพัก  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2550  ณ หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
14. โครงการหอพักนาอยู  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2550  ณ หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
15. โครงการหลอเทียนพรรษาประจําป 2550 คณะพยาบาลศาสตร  ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2550     

ณ คณะพยาบาลศาสตร 
16. รวมกิจกรรมการสมโภชเทียนพรรษากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2550       

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
17. กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา  ในวันที่  20 กรกฎคม 2550ณ วัดชลประทาน (วัดหัวฝาย)   

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
18. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 

- ประดับธงชาติและตราสัญญลักษณ โคมไฟ บริเวณอาคารที่ทําการหลักของ
คณะฯ  ระหวางวันที่  8 – 19  สิงหาคม 2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร 

- รวมลงนามถวายพระพรกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2550   
ณ บริเวณโถงหนาตึกสํานักงานอธิการบดี 

19. โครงการพิธีเปดอาคาร 4 พิธีเปดพิพิธภัณฑประวัติคณะพยาบาลศาสตรและการพยาบาล   
และพิธีทําบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ประจําป 2550  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550     
ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 และพิพิธภัณฑประวัติคณะพยาบาลศาสตรฯ บริเวณหองโถง   
ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร 

20. โครงการคัดเลือกอาจารยและบุคลากรดีเดน ประจําป 2550  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550            
ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 
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21. โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางานแกอาจารยและบุคลากร  ในวันที่ 15 
สิงหาคม 2550  ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร 

22. โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมไหวพระ 9 วัด ในจังหวัดเชียงใหม  สําหรับ
นักศึกษา  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2550  ณ วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห วัดเจดียหลวง               
วัดชัยมงคล วัดดวงดี  วัดลอยเคราะห วัดดบัภัย วัดเชียงยืน และวัดหมื่นเงินกอง 

23. โครงการอนุรักษศิลปะไทย…รอยมาลัย  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2550  ณ หองโถง หอพัก
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

24. โครงการมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการประจําป 2550  ในวันที่  20 กันยายน 2550              
ณ หองประชุมสมจิตต ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร 

25. โครงการเนื่องในวันมหิดล    
- กิจกรรมการวิ่งมหากุศลเพ่ือสมทบทุนราชสมาทรเนื่องในวันมหิดล  ในวันที่  

23 กันยายน 2550  ณ บริเวณรอบสนามฟุตบอล  คณะแพทยศาสตร 
- รวมกิจกรรมการแสดงความยินดีกับศิษยเกาดีเดนสาขาวิทยาศาสตร เนื่องใน

วันมหิดล   ในวันที่  24 กันยายน 2550  ณ คณะแพทยศาสตร 
- รวมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันมหิดล  ในวันที่  24 กันยายน 2550         

ณ บริเวณอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร 
- รวมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล  ในวันที่ 24 กันยายน 2550               

ณ บริเวณลานพระราชนุสาวรีย คณะแพทยศาสตร 
 

 กิจกรรมความรวมมือระหวางอาจารย บุคลากร เจาหนาท่ีและนักศึกษาดานการ    
อนุรักษสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 
1.  โครงการวันรณรงคพัฒนาสภาพแวดลอม คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําป 2550 (Big Cleaning Day)  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 
2. โครงการวันพัฒนาสิ่งแวดลอม คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 1 ประจําป 2550  ในวันที่ 5 

มกราคม 2550 
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ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ 
 

โครงการพิธีเปดอาคาร 4 พิธีเปดพิพิธภัณฑประวัติคณะพยาบาลศาสตรและการพยาบาล    
และพิธีทําบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ประจําป 2550 

 

โครงการหลอเทียนพรรษาประจําป 2550 รวมเดินขบวนแหพระพุทธสิหิงค 
 ในวันสงกรานต ประจําป 2550 

 

กิจกรรมการวิ่งมหากุศลเพ่ือสมทบทุน 
ราชสมาทร เนื่องในวันมหิดล 

โครงการวันพัฒนาสิ่งแวดลอม  
คณะพยาบาลศาสตร 

 


