
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัการรับรอง 
มาตรฐาน AACSB เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นน�าระดับโลก

	 คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้การรบัรองจาก	The	Association	to	Advance	 
Collegiate	Schools	of	Business	(AACSB)	หรือสถาบนัรับรองมาตรฐานการศกึษาทางด้านบรหิารธรุกิจ	 
ในวนัที	่28	เมษายน	พ.ศ.	2564	ให้เป็นหนึง่ในคณะบรหิารธรุกจิชัน้น�าระดบัโลก	แสดงความเป็นเลศิ 
ทั้งทางด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	การบริการวิชาการ	และระบบการพัฒนาหลักสูตร	
	 คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ถอืเป็นคณะบรหิารธรุกจิแห่งแรกในภมูภิาคของ
ประเทศไทยทีไ่ด้รบัรองมาตรฐานระดบัโลกนี	้โดยนบัเป็นแห่งท่ี	7	ในประเทศไทย	และเป็นหนึง่ในไม่ถงึร้อยละ	6	 
ของสถาบนัการศึกษาท่ัวโลกทีม่หีลกัสตูรปรญิญาด้านบรหิารธรุกจิ	หรือนบัเป็นหนึง่ใน	890	สถาบันจาก	58	 
ประเทศเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
	 จากการตรวจเยีย่มของคณะกรรมการ	AACSB	ระหว่างวนัที	่22	–	25	กมุภาพนัธ์	2564	คณะบรหิารธรุกจิ 
ได้แสดงถึงความร่วมมืออนัดขีองบคุลากร	ในการจัดการรบัประกนัคณุภาพการเรียนรู	้ทัง้ระดบัปรญิญาตรี 
และบณัฑติศกึษา	การจดัการเรียนรูเ้ชงิปฏบิตัหิรอื	Action	Learning	การวจิยั	การมีส่วนร่วมทางวชิาการ 
และการพฒันาคณุภาพนักศกึษากบัองค์กรภายนอก	เป็นผลให้ได้รับการยอมรบัถึงความทุม่เท	ทัง้ต่อนักศึกษา	 
เครือข่ายศิษย์เก่า	องค์กรธุรกิจ	และสถาบันอุดมศึกษาในวงกว้าง	  (อ่านต่อหน้า 2)
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หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อมดูแลสุขภาพใจ ชาว มช.

	 ในสถานการณ์โควิด-19	นอกจาการดูแลสุขภาพกาย 

ให้แข็งแรงแล้ว	 สิ่งที่ควรให้ความส�าคัญอีกอย่างคือ	 ดูแลจิตใจ 

ให้แข็งแรง	 หลายคนอาจเกิดความว้าวุ่นทางจิตใจ	 เช่น	 กังวล	 

เครียด	เหงา	ท้อแท้	ที่อาจเป็นผลเสียต่อจิตใจ	และมีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพกาย	ดังนั้นการดูแลจิตใจให้เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 

หน่วยงานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่พร้อมดแูลสขุภาพใจ	ชาว	มช.	 

เมือ่เจอปัญหาและความเครยีด	ร่วมฝ่าฟันวกิฤตการแพร่ระบาด	

COVID-19	ระลอกใหม่	

คลินิกจัดการความเครียด		
โดย	Healthy	CMU
	 คลนิิกจดัการความเครยีด		 
ให้บริการค�าปรึกษาแก่บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในเรื่องการจัดการกับความเครียด	 
การให้การปรึกษาผู้รับบริการท่ีมีความเครียดในรูปแบบต่างๆ	 
เปิดให้บริการในวันจันทร์	 -	 วันศุกร์	 เวลา	 17.00	 -	 19.00	 น.		 
วันเสาร์	-	วันอาทิตย์	เวลา	09.00	–	12.00	น.	และ	13.00	-	16.30	น.	 
สามารถนดัหมายวนั	-	เวลา	พบแพทย์เพือ่ขอค�าปรกึษาได้	ล่วงหน้า 
อย่างน้อย	1-2	วนั	ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่คลนิกิจดัการความเครยีด	

https://healthycmu.com/clinic/	 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้
ทาง	https://www.facebook.com/HealthyCMUOfficial			 

CMU	Mind
	 CMU	Mind	เป็นหนึง่ช่องทาง 
ท่ีคอยช่วยเหลอืน้อง	ๆ 	นกัศกึษาให้เกดิ 
รอยยิม้และพลงัใจในการด�าเนนิชวีติใน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เปิดให้บรกิารดแูล
ใจและกาย	เพยีงส่งข้อความทาง	https://www.facebook.com/ 
CMUMind	 	 เพื่อนัดหมาย	 หรือโทรศัพท์	 097-924-8000 
วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	08.30	-	16.30	น.  (อ่านต่อหน้า 2)

	 คณะแพทยศาสตร์	 และคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการ	วิจัย	นวัตกรรม	และบริการวิชาการ	 
เมื่อวันที่	 29	 เมษายน	 2564	 ณ	 ห้องประชุมบุญสม	 มาร์ติน	 อาคารยุทธศาสตร์	 
ส�านกังานมหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	โดยม	ีศาสตราจารย์คลินกิ	นายแพทย์นเิวศน์	 
นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวแสดงความยนิด	ีศาสตราจารย์เช่ียวชาญพเิศษ	 
นายแพทย์บรรณกิจ	 โลจนาภิวัฒน์	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 รองศาสตราจารย์	 
ดร.ธงชัย	 ฟองสมุทร	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมลงนาม	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศาสตราจารย์	ดร.	นายแพทย์พงษ์รกัษ์	ศรบีณัฑติมงคล	รองอธกิารบดี	
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่รบัมอบผลติภณัฑ์ดแูลช่องปาก 
แปรงสีฟันและยาสีฟันคอลเกต	 จ�านวน	 1080	 ชุด	 ซึ่งได้รับการสนับสนุน 
จากบริษัท	คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)	จ�ากัด	โดยการประสานงาน
จากคณะทนัตแพทยศาสตร์	เพือ่สนบัสนนุการดแูลผูต้ดิเชือ้โควดิ-19	ทีไ่ด้รบั 
การรักษาในโรงพยาบาลสนามจังหวดัเชยีงใหม่แห่งที	่2	(หอพกันกัศกึษาหญงิ 
อาคาร	5	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	รวมทั้ง 
โรงพยาบาลอืน่	ๆ 	ณ	จดุรบับรจิาค	หอพกันกัศกึษาหญงิอาคาร	7	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เมื่อวันที่	28	เมษายน	2564

  ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	เป็นประธานในพธิเีปิดอาคารคณะสาธารณสขุศาสตร์	และพธิที�าบญุ 
เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนา	คณะสาธารณสขุศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์สุวัฒน์	 จริยาเลิศศักดิ์	คณบด	ี
ให้การต้อนรับ	ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	 
29	เมษายน	2564

		ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.สุรเกียรติ์	–	ท่านผู้หญิง	สุธาวัลย์	เสถียรไทย	 
มอบชดุ	PPE	จ�านวน	35	ชุด	และหน้ากากอนามยัทางการแพทย์	N95	จ�านวน	50	ชดุ	 
ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก	 
นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นผู้รับมอบ
และส่งมอบให้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 นายแพทย์นเรนทร์	 โชติรสนิรมิต	 
ผูอ้�านวยการ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์	
นายแพทย์ธนู	 หินทอง	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและจัดการทรัพย์สิน	 
ร่วมรับมอบ	ณ	 ส�านักบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
เมื่อวันที่	30	เมษายน	2564

หน่วยงานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ฯ        (ต่อจากหน้า 1)

คณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน AACSBฯ (ต่อจากหน้า 1)

  ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่	 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ท�าพิธีสรงน�้าและห่มผ้าสไบ	 
พระพทุธพงิคนคราภมิงคล	และพระพทุธทศพลชนิราช	ซึง่เป็นพระพทุธรูปส�าคญั 
ประจ�าของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เนือ่งในประเพณสีงกรานต์ประจ�าปี	2564	
ณ	บรเิวณหน้าศาลาธรรม	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2564

นกัศึกษาและบคุลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ให้การปรกึษา 
ทางจิตวิทยาในรูปแบบ	Online	 	 โดยสามารถนัดหมาย 
เพือ่รบัการปรกึษาผ่านทาง	inbox	Facebook	Page	:	บ้านหลงัสอง	 
(คณะมนุษยศาสตร์)	 https://www.facebook.com/ 
CMUCounselingServices		 

ภาควชิาจติวทิยา	คณะมนษุยศาสตร์	มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่
	 ภาควชิาจติวทิยา	คณะมนษุยศาสตร์	มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่	เปิดบรกิารให้การปรกึษาทางจิตวิทยาในรปูแบบออนไลน์	 
ไม่มีค่าใช้จ่าย	 ส�าหรับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
และบคุคลทัว่ไป	ตลอดเดอืนพฤษภาคม	2564	เปิดให้บริการ 
ทุกวัน	เวลา	09.00	–	22.00	น.	สามารถติดต่อนัดหมาย 
เพ่ือรบับรกิารการปรกึษา	ในช่องทาง	inbox	Facebook	Page	 
ภาควชิาจติวทิยา	คณะมนษุยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ทาง	 
https://www.facebook.com/psychologycmu  
เพื่อรับบริการปรึกษาผ่านช่องทาง	ZOOM

บ้านหลังที่สอง
	 “พร้อมรบัฟัง	อยูเ่คยีงข้าง	 
อย่างเข้าใจ”	โครงการ	บ้านหลังท่ีสอง	 
ภาควชิาจติวทิยา	คณะมนษุยศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 บริการให้ 
ค�าปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 ส�าหรับ 

รพ.สวนดอกรักษ์ใจ
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมกบั	 
ทีมนวจิต	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	 และฝ่ายการพยาบาล	 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	เปิดระบบดแูลสภาพจิตใจ	
ผ่านระบบคดักรอง		ส�าหรบับคุลากรทีป่ฏิบตัหิน้าที	่นกัศึกษา
คณะแพทยศาสตร์		บคุลากรและนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ที่อยู่ในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม
	 สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง	 รพ.สวนดอกรักษ์ใจ	 
add	Line	ID:	@psycmu

 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 ก้องภู	 
นิมานันท์	คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ	กล่าวว่า	
“พวกเรารูส้กึภาคภูมิใจอย่างยิง่ทีค่ณะบรหิาร 
ธรุกจิ	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ได้การรบัรอง
มาตรฐาน	AACSB	ซึง่ถือเป็นเครือ่งหมายของ 

ความเป็นเลศิทางการศึกษาด้านบรหิารธรุกจิ	ขณะนีพ้วกเรา 
ได้การยอมรบัในฐานะสถาบนัชัน้ยอดระดบัสากล	ซึง่การทีเ่รา 
ประสบความส�าเร็จได้น้ัน	ประการแรกเป็นเพราะบคุลากรที่
มคีณุภาพสงูของเราเชือ่มัน่ในวฒันธรรมแห่งนวตักรรมและ 
การพฒันาอย่างไม่หยุดนิง่	ประการทีส่องเป็นเพราะความมุ่งมัน่ 
ของบคุลากรในการสร้างคณุค่าผ่านหลักสูตรท่ีพฒันามาอย่าง 
รอบด้าน	และประการสดุท้าย	คอื	เป็นเพราะเรายดึมัน่พนัผกู
กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วนในการสร้างผลกระทบต่าง	ๆ 	
	 การได้รับรองมาตรฐาน	AACSB	แสดงให้เห็นว่าเราเป็น 
คณะบรหิารธรุกจิทีไ่ด้รบัความน่าเชือ่ถอื	ส่งผลให้กระบวนการ
ด�าเนนิงานได้ถกูยกระดบัเป็นมาตรฐานสากล	เพิม่โอกาสสร้าง
เครอืข่ายทางวชิาการและการพฒันาคณุภาพนกัศกึษาร่วมกับ
สถาบนัทีไ่ด้รับรองมาตรฐานจากเดิมให้มากข้ึน	เกดิภาพลักษณ์ 
ของสถาบันที่ดี	 น�ามาซี่งความมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต	
ตลอดจนน�าประโยชน์ไปสู่องค์กรหรือสถานประกอบการ
ที่รับบัณฑิตเข้าท�างาน
	 นอกจากนี	้มาตรฐาน	AACSB		ยงัเป็นพนัธสญัญาทีเ่รา 
จะมุ่งม่ันอย่างต่อเนือ่งในการน�าพานกัศึกษาและศษิย์เก่าไปสู่
ความส�าเรจ็ในฐานะผูน้�าของอนาคต	สอดรบักบัสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจและการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมากและรวดเร็ว	 ด้วยการเดินหน้าพัฒนากิจกรรม 
ด้านการเรยีนการสอน	การวิจยั	การพัฒนาคณุภาพนกัศกึษา	
และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมาย
ของคณะฯ	และมหาวิทยาลัย”	

		 ทัง้นี	้The	Association	to	Advance	Collegiate	
Schools	of	Business	หรือ	AACSB	ก่อตัง้ในปี	พ.ศ.	2459	เป็น
สถาบนัรับรองมาตรฐานคณะบริหารธรุกิจในระดบัโลกทีเ่ก่าแก่ 
ทีส่ดุ	ท�าหน้าทีเ่ป็นเครอืข่ายทางการศกึษาด้านบรหิารธรุกจิ	โดย
เชือ่มผูเ้รยีน	นกัวชิาการ	และธรุกจิในระดับนานาชาตเิข้าด้วยกนั	 
ซึง่มาตรฐานจาก	AACSB	สะท้อนถึงคณุภาพระดบัสงู	และการพฒันา 
การศึกษาด้านบริหารธุรกิจสู่ระดับสากลด้วยแนวคิดใหม่	

	 ด้วยการเป็นหนึง่ในสถาบันการศกึษาด้านบรหิารธรุกจิ
เพยีงร้อยละ	6	จากท่ัวโลก	ท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานการศกึษาจาก	 
AACSB	บุคลากรจึงมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานวิชาการใน
ระดบัสากลต่อไปอย่างไม่หยดุนิง่	เพือ่ประโยชน์ต่อนกัศกึษา	
บคุลากร	ผู้ใช้งานบณัฑติ	และศิษย์เก่า	ตามวสัิยทศัน์ของคณะฯ	
ที่แน่วแน่ในการเป็นคณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 19  ปีที่ 16 วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2564

www.cmu.ac.th3

  ศาสตราจารย์	ดร.ธรณนิทร์	ไชยเรอืงศร	ีคณบดคีณะวทิยาศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารและบคุลากรเป็นผูแ้ทนรบัมอบเงนิสนบัสนนุช่วยเหลอืนกัศกึษาทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	หรอื	COVID-19	 
จ�านวนเงนิ	10,000	บาท	จากนางสดุใจ	นนัตารตัน์	ผูแ้ทนสมาคมศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์	 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ณ	บริเวณรับรอง	ชัน้	2	อาคาร	40	ปี	คณะวทิยาศาสตร์		เม่ือวนัที่	 
22	เมษายน	2564	นอกจากนี	้บรษัิท	ฟลสุสิค	เคม	จ�ากัด	โดยนายสมพงษ์	หรจินัทร์วงศ์  
อดตีนายกสมาคมนกัศกึษาเก่าคณะวทิยาศาสตร์ยงัได้มอบเจลแอลกอฮอล์	จ�านวน	
3,000	หลอด	เพื่อบรรเทาสถานการณ์ดงักล่าว	ทัง้นี	้ยงัมศีิษย์เก่าและผูม้ีจติเมตตา
ได้ทยอยมอบสิง่ของและเงินบริจาคเข้ามาอย่างต่อเน่ือง	ซ่ึงคณะวทิยาศาสตร์จะได้
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สจุนิดา	ศรีวฒันะ	คณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลัย 
เชยีงใหม่	พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์	ดร.พชิญา	พลูลาภ	รองคณบด	ีและอาจารย์	 
ดร.เปรม	ทองชัย	อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ	ุส�านกัวชิาอตุสาหกรรมเกษตร	 
ได้ประชมุหารอืร่วมกบั	บรษิทั	สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2564	 
ผ่านระบบ	online	ในการให้บริการวิชาการการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์แปรรูปสนิค้าเกษตร	 
การพัฒนาด้านบรรจภุณัฑ์	ตลอดจนการตลาด	ร่วมกับภาคเอกชน	เพือ่เป็นส่วนหนึง่ 
ในการร่วมพฒันาสงัคม	ชมุชน	สร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิฐานรากสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื	 
ส�าหรบั	บริษทั	สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	นัน้	เป็นบรษิทัฯ	ทีมุ่ง่มัน่ตอบแทนสงัคม 
เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่องเกษตรกรให้ดขีึน้	โดยด�าเนนิธรุกจิภายใต้ 
แนวคดิเกษตรสเีขยีว	(Green	Agriculture)	ได้แก่	เผยแพร่ความรูก้ารท�าเกษตรทีเ่ป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม	(Green	knowledge)	พัฒนาสินค้าทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	(Green	Product)	 
และใช้กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	(Green	Process)	เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตร 
อย่างยัง่ยนื	โดยตระหนกัและให้ความส�าคญัในทกุขัน้ตอนของการด�าเนนิธรุกจิทีใ่ส่ใจ 
และมคีวามรบัผดิชอบต่อกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	อนัได้แก่	พนกังาน	ลกูค้า	หน่วยงานภาครฐั	 
ชมุชน	สังคม	และประเทศชาต	ินโยบายดงักล่าวนี	้มหีลกัการก�าหนดไว้เพ่ือเป็นแนวปฏบิตัิ 
ร่วมกัน	ประกอบด้วย	ด้านการแปรรูปบรรจุภัณฑ์	และการตลาด	การพัฒนาชุมชน
และสังคม	การศึกษา	และเยาวชน	สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	และอาชีวอนามัย

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดกิจกรรมพิธีท�าบุญวันคล้าย 
วนัสถาปนาวิทยาลยัฯ	ครบรอบ	4	ปี	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงวัฒนธรรม 
อันดีงาม	 ปลูกฝังจริยธรรมและจิตส�านึกของบุคลากร 
ให้มคีวามรกัและผกูพนัต่อองค์กรและเป็นการอนรัุกษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดงีาม 
ของไทย	ตลอดจนเพื่อให้บุคลากร	นักศึกษา	เกิดความรักความสามัคคี	ให้เกียรต ิ
และเคารพซ่ึงกันและกัน	 นอกจากน้ียังได้ร่วมกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 
และเพือ่รบับรจิาคทุนการศกึษาให้กบันกัศกึษาวทิยาลยัฯ	ทัง้นี	้วทิยาลยัฯ	ได้รบัการอนญุาต 
จากนายอ�าเภอเมอืงสมทุรสาคร	ในการจดักจิกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID	 19)	 ซึ่งวิทยาลัยฯ	 มีการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ	อย่างเคร่งครัด	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2564

  รองศาสตราจารย์	ดร.เกยีรตสิดุา	ศรสีขุ	คณบดคีณะศกึษาศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ก่อนแต่งตัง้ 
ให้มแีละเลือ่นเป็นวทิยฐานะช�านาญการพเิศษ	รุน่ท่ี	37	ซ่ึงจดัโดยหน่วยบรกิารวชิาการ	 
คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	และสภาพัฒนาครู	อาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา	โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เพ่ิมพนูความรู	้ทกัษะ	และเจตคตทิีด่ใีนการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เกดิประสทิธภิาพ 
และความก้าวหน้า	เป็นไปตามคุณสมบัตเิฉพาะส�าหรบัมาตรฐานวิทยฐานะทีส่�านกังาน 
คณะกรรมการข้า	ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาได้ก�าหนดไว้	ทัง้น้ี	โครงการดงักล่าว 
ได้รบัการตอบรบัจากคณะครูและบคุลากรทางการศกึษาจากทัว่ประเทศ	เป็นจ�านวน	88	คน	 
เข้าร่วมการอบรม	ระหว่างวนัที	่26-30	เมษายน	2564	โดยมคีณาจารย์จากคณะศกึษาศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม	 
ณ	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ทัง้นี	้ในการอบรมครัง้นี	้ทางคณะได้จดัในรูปแบบ 
การอบรมออนไลน์	 ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง	 COVID-19	 
ของจังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
9 พฤษภาคม 2564

พลังสุขภาพจิต: พลังอึด พลังฮึด พลังสู้ 
สู่การฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุภัทร	ชูประดิษฐ์			
อาจารย์ประจ�าฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช	
ภาควิชากิจกรรมบ�าบัด	คณะเทคนิคการแพทย์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แนวทางการปรับระบบการระบายอากาศ
และฟอกอากาศเพือ่ป้องกนัการระบาดของ
โควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ขวญัชยั	ศภุรตัน์ภญิโญ	 
ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ	มหาวทิยาลัย
เชยีงใหม่	เน้นย�า้ว่าการตดิโควดิส่วนใหญ่เป็นการตดิจาก 
การสมัผสัใกล้ชดิกบัผู้ทีต่ดิเชือ้	หรอืสมัผสัพืน้ผวิอปุกรณ์	หรอื
เครือ่งใช้ท่ีมเีชือ้โรคปนเป้ือนอยู่	ดงันัน้นอกจากการปรบัระบบ 
การระบายอากาศและการฟอกอากาศแล้ว	ต้องเน้นย�้า
มาตรการในการป้องกนัการแพร่เชือ้จากการสมัผสัใกล้ชดิเป็น
อนัดบัแรก	ได้แก่	การสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามัย	 
การเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	-	2	เมตร	การล้างมอืบ่อยๆ	 
และการท�าความสะอาดพืน้ผิวทีม่ผีูส้มัผสัร่วมกันบ่อยๆ	
(เด็กเล็กอายุต�่ากว่า	 2	 ปีไม่ควรให้สวมหน้ากากผ้า/
หน้ากากอนามัย)

การจัดการระบบระบายอากาศในห้อง
	 1.	ควรเปิดประตหูน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
	 2.	ใช้พดัลมดดูอากาศช่วยระบายอากาศภายใน
ห้องออกไปข้างนอก
	 3.	 หากสามารถท�าได้ควรให้เด็กท�ากิจกรรม
บริเวณนอกห้องซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

การใช้เครื่องฟอกอากาศและการฆ่าเชื้อในอากาศ
	 1.	ควรใช้เครือ่งฟอกอากาศชนดิ	HEPA	ซึง่จะช่วยลด 
ปริมาณของเชื้อที่อาจล่องลอยในอากาศได้บ้าง
	 2.	เครือ่งฟอกอากาศควรมขีนาดเหมาะสมกบัขนาด 
ของห้อง	เพือ่ช่วยให้ฟอกอากาศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
	 3.	 หากท�าได้ควรติดตั้งเคร่ืองฆ่าเชื้อด้วยแสง 
อลุตร้าไวโอเลต	เพือ่ช่วยท�าลายเชือ้ในอากาศ	แต่ต้องเปิด
เครือ่งให้ท�างานในช่วงเวลาท่ีไม่มีคนอยูภ่ายในห้องเท่านัน้

	 ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
จงัหวดัแพร่	น�าโดยเภสชักรเด่น	ปัญญานันท์	ประธานชมรมฯ	 
พร้อมด้วยสมาชกิชมรมนกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	
จงัหวัดแพร่	มอบตูเ้อกสารเหลก็	2	หลงั	ตูเ้ยน็	1	หลงั	ไมโครเวฟ	
1	เครื่อง		เงินสด	6,000	บาท	รวมมูลค่า	24,480	บาท	 
เพือ่ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมโรงพยาบาลสนาม	ของจงัหวดัแพร่	 
โดยม	ีนายแพทย์เกรยีงศกัดิ	์ธนอศัวนนท์		(รหสั	2607004)	
เป็นผู้รับมอบ	ณ	 โรงพยาบาลสนามกอเปา	 จังหวัดแพร่		
เมื่อวันที่	30	เมษายน	2564

	 นกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่		ในนามชมรม	
Nordic	Walking,	Thailand	น�าโดย		รองศาสตราจารย์	
ดร.ดวงฤดี	 ลาศุขะ	 (รหัส	 15	 คณะพบาลศาสตร์	 )	 
คุณประนอม	 เฉินบ�ารุง	 (รหัส	 15	 คณะมนุษยศาสตร์)	
และคุณธัญพร	กฤษณา	(รหัส	19	คณะพยาบาลศาสตร์)	 
เป็นตวัแทนนกัศกึษาเก่า	มช.	หลากหลายรหสั	หลากหลายคณะ	 
มอบอปุกรณ์ป้องกนัโควิด	เช่น	หน้ากากอนามยั	Faceshield	
เจลล้างมือ	 พร้อมท้ัง	 อาหาร	 เคร่ืองดื่ม	 ให้แก่ทีมดูแล 
ผู้ป่วยที่	Cohort	ward	ณ	โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่	2	
หอหญิง	5	มช.	และ	ICU	โรงพยาบาลประสาท	จังหวัด
เชียงใหม่		เมื่อวันที่	19	เมษายน	2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



ที่ปรึกษา  : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี

บรรณาธิการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี  นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ 

  นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม

ฝ่ายภาพ  :  ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำา นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล 

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900  E-mail : ccarc@cmu.ac.th พิมพ์ที่ : หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015  โทร. 053-090463
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นกัศึกษา และศษิย์เก่า  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.  
คว้ารางวัลการประกวด Weera 
Phanich Design Award 2021 

.
Cr:	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มช.
.
#CMUCare	
#Together,	we	win.

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. 
รับรางวลัข้าราชการพลเรอืนดเีด่น 
(ครฑุทองค�า) กลุม่ลูกจ้างประจ�า  
วนัข้าราชการพลเรอืน ประจ�าปี 2564

	 นางสาวสายทอง	 ค�าป้อ	 หน่วยสารบรรณและ
ประชาสมัพนัธ์	งานบรหิารทัว่ไป	ส�านกังานคณะพยาบาลศาสตร์	 
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้รบัรางวลัข้าราชการ
พลเรอืนดเีด่น	ประจ�าปี	2563	(ครฑุทองค�า)	ประเภทลกูจ้างประจ�า	 
เนือ่งในวนัข้าราชการพลเรอืน	1	เมษายน	2564	โดยในเบ้ืองต้น 
ส�านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา	วิจยั	และนวัตกรรม	มแีนวทาง 
ในการด�าเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรือนดเีด่น	ประจ�าปี	2564	ในงานวนัคล้ายวนัสถาปนา 
กระทรวงการอดุมศกึษาฯ	ทัง้นี	้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	 
(COVID-19)	ยังคงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาจขอเลื่อนการจัดพิธีดังกล่าวออกไป
โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป  นายสนิธุ	์แสงอนิทร์	นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชียงใหม่	 

คว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	รุน่นกัเรยีนนกัศกึษา	จากการประกวด	Weera	Phanich	 
Design	 Award	 2021	 ภายใต้	 Concept	Work	 from	Home	 “สร้างที่ท�างาน 
ภายในบ้าน	ให้น่าอยู่”	
	 นอกจากนี	้ศษิย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ยงัคว้ารางวลั 
การประกวดดงักล่าว	ถึง	3	รางวลัด้วยกนั	ในรุน่ประชาชนทัว่ไป	ได้แก่	นางสาวนรีภางค์	 
เลาหวิรภาพ	ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ	นางสาววิภาวี	อมฤตโกมล	ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	1	และนายศตายุ	แสนค�า	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	


