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คณะพยาบาลศาสตร์ มช. 
ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล 

เป็นเวลาสูงสุด 5 ปีการศึกษา
(พ.ศ. 2564 - 2568)

ISO 30401: 2018 มาตรฐานระบบ 
การจดัการความรู้ แห่งแรกของประเทศไทย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธาน	ีแก้วธรรมานกุลู คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ กล่าวว่า จากการเยี่ยมตรวจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการพยาบาล  
ในการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระหว่าง 
วันท่ี 15 - 16 มีนาคม 2564 ผลปรากฎว่าคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านการรับรองหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบณัฑติ จากสภาการพยาบาลระยะเวลาสงูสดุ 5 ปีการศึกษา (พ.ศ.2564-2568)  
ความส�าเร็จดังกล่าวน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งให้แก่องค์กร นับจากนี้ไปคณะฯ  
ยังมีภารกจิส�าคัญทีร่ออยู่เบ้ืองหน้า เพือ่ท�าให้ส�าเรจ็ลลุ่วงตามวสิยัทศัน์ทีต่ัง้ไว้ว่า "คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นน�าระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย"

 หลกัสตูรการจดัการความรูแ้ละนวตักรรม (ระดบับณัฑติศกึษา) วทิยาลยัศลิปะ สือ่  

และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้ผ่านการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการความรู้  

ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Systems) ที่เป็นกรอบแนวทาง

ในการก�าหนด นโยบาย กระบวนการท�างาน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดข้อมูล 

และความรู้ การตรวจสอบ การประเมินและการปรับปรุง กระบวนการการจัดการความรู้

ขององค์กร ทีม่ปีระสิทธภิาพ โดยมุง่เน้นไปทีก่ระบวนการและวธิกีาร ในการจดัการความรู ้

ให้เป็นระบบ 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
พระราชทานหน้ากาก N95 จ�านวน 720 ชิ้น และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Surgical Mask  
จ�านวน 7,000 ชิน้ แก่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพือ่ใช้ในการป้องกันไวรสัโควดิ-19 หน้ากากอนามยัดงักล่าว  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19  
(และโรคระบาดต่างๆ ) นายธีระวิทย์	ศรินิาม ผูจั้ดการภาคการขาย บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน)  
ได้เดนิทางไปยงัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือส่งมอบหน้ากากอนามยัพระราชทาน โดยมศีาสตราจารย์คลนิิก 
นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบด ีพร้อมด้วยคณะผู้บรหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นผูรั้บมอบ  
ณ ส�านักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รบัมอบเงนิจ�านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จาก ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ไพรชั	กาญจนการณุ	 
ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุนกิจการ 
มหาวทิยาลยัฯ และกองทนุ 55 ปี มหาวทิยาลยัฯ โดยมคีณะผูบ้รหิาร กรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ  
ร่วมมอบด้วย ณ ห้องรบัรอง อาคารยทุธศาสตร์ ส�านกังานมหาวิทยาลยั เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2564



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 21  ปีที่ 16 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2564
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ รบัมอบผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดจากแอลกอฮอล์  
จ�านวน 25 แกลลอน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  
จากบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) โดยนายธรีะวทิย์	ศรินิาม	ผูจ้ดัการ 
ภาคการขาย บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) และคณะฯ ณ ส�านกับรหิาร 
และจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

  ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ มอบดอกไม้แสดงความยนิดแีก่ ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	ก้องภ	ูนมิานนัท์	 
คณบดคีณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในโอกาสที ่คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานจาก The Association to Advance  
Collegiate Schools of Business (AACSB) หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน 
การศกึษาทางด้านบรหิารธุรกจิ  ให้เป็นหนึง่ในคณะบริหารธรุกจิชัน้น�าระดบัโลก  
แสดงความเป็นเลศิทัง้ทางด้านการเรยีนการสอน การวจิยั การบริการวิชาการ 
และระบบการพฒันาหลกัสตูร ณ ห้องประชมุตะวัน กงัวานพงศ์ อาคารยทุธศาสตร์  
ส�านกังานมหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564

ISO 30401: 2018 ฯ         (ต่อจากหน้า 1)

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ฯ     (ต่อจากหน้า 1)

  ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ อธิการบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ ร่วมกจิกรรม “EdPExSharing : เส้นทางสูค่วามเป็นเลศิ” ในหวัข้อ 
การจัดท�ากลยุทธที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการบรหิารจดัการตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 
และเผยแพร่วธิปีฏบิตัทิีด่ขีองมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ทีไ่ด้รบัรางวัลการบรหิาร
สู่ความเป็นเลิศ ประจ�าปี 2563 (Thailand Quality Class : TQC 2020)  
ให้แก่ผู้ตรวจประเมนิคณุภาพองค์กร (CMU-EdPEx Assessor) คณาจารย์ และ
บคุลากรของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์	อษุณีย์	ค�าประกอบ	 
รองอธกิารบดี ผูด้�าเนนิรายการ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom Meeting  
ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน 
ณ ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
12 พฤษภาคม 2564

 	ศาสตราจารย์คลินกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือ 
กรณบ้ีานประสบเหตอุคัคภียั แก่นางสาวพรีม พรหมพชิยะกลุ นกัศึกษาชัน้ปีที ่3  
คณะวจิติรศลิป์ จากกองทนุช่วยเหลอืบรรเทาแก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย จ�านวน 20,000 บาท  
(สองหมืน่บาทถ้วน) ณ ห้องรบัรองส�านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 คณะพยาบาลศาสตร์ เริม่ต้นจดัการศึกษาพยาบาล
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2503 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาคณะฯ มกีารพฒันา 
ในทกุด้านมาอย่างต่อเนือ่ง จนได้รบัการยอมรับว่าเป็นสถาบัน
การศึกษาทางการพยาบาลช้ันน�าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ทางการศึกษา ซึ่งได้ด�าเนินงานตามพันธกิจหลักส�าคัญ 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนยุทธศาสตร์ตาม 
กรอบแผนพัฒนาการศกึษาระดบัอดุมศึกษา ท�าใหป้จัจบุัน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจดัการเรยีนการสอนทีต่อบสนอง 
ความต้องการของสังคมในทุกระดับการศึกษาตัง้แต่หลักสตูร
ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโทและปรญิญาเอก ทัง้หลกัสตูรปกติ
และหลกัสตูรนานาชาต ิตลอดจนหลกัสตูรประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล เป้าหมายเพื่อท่ีจะขับเคลื่อนไปสู่ยุคแห่ง 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในอนาคตอีกด้วย บัณฑิตทุกระดับท่ีส�าเร็จการศึกษา 
จากคณะฯ ออกไปรับใช้สงัคมท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณและความภาคภูมิใจอย่างมาก  
ด้านวจิยั คณะฯ มุง่ผลิตผลงานวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันา 
องค์ความรู้ทางการพยาบาล การพัฒนาการเรียนการสอน  
การปฏบิตักิารพยาบาล รวมทัง้ด้านนโยบายท่ีน�าไปใช้ประโยชน์ 
ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ ด้านการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  
คณะฯ ได้จัดหลักสูตรและการอบรมส�าหรับพยาบาล และ 
ผู้ท�างานเกีย่วข้องกบัสุขภาพทัง้ในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 
ในภมิูภาคเอเชยี แอฟรกิา ออสเตรเลีย และยุโรป ตลอดทัง้ปี  
โดยได้รบัการสนบัสนนุจากองค์กรทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ด�าเนินการยึดหลัก 
การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม ให้ความส�าคญักับการท�าความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ ทุกภาคส่วน
 ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะฯ ได้รับรางวัลการบริหาร 
สู่ความเป็นเลิศ ประจ�าปี 2562 (Thailand Quality Class: 
TQC 2019) รางวลัเกยีรตยิศเป็นเครือ่งหมายแสดงถึงมาตรฐาน
ด้านการบรหิารจดัการองค์กรเทยีบเท่าระดบัมาตรฐานโลก  
จากส�านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ  

กระทรวงอตุสาหกรรม นอกจากนี ้คณะฯ อยูใ่นอนัดบัที ่201-300  
ของโลก กลุ่ม Medical Sciences สาขาวิชา Nursing 
โดย ShanghaiRanking Consultancy ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก ประจ�าปี 2563 หรือ Global Ranking 
of Academic Subjects (GRAS) 2020 อีกด้วย

 ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงานและ การบริหาร 
การจดัการความรูข้อง	“หลกัสตูรการจดัการความรูแ้ละ	นวตักรรม	
วทิยาลยัศิลปะ	สือ่	และเทคโนโลยี	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่”	 
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�าหนดของ (International  
Organization for Standardization: ISO) หลกัสตูรการจัดการ
ความรูแ้ละนวตักรรม จงึเลง็เหน็ความส�าคญั ของการด�าเนนิงาน 
และการบรหิารจดัการหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management System) 
ตามกรอบแนวทางของ ISO 30401:2018 
 ในการนี ้ตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล อดีตคณบดี 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้สนับสนุน 
และผลกัดันให้หลกัสตูรฯ ก�าหนดนโยบาย กระบวนการท�างาน  
และระเบยีบวิธีปฏิบติังานตามกรอบแนวทางของการจัดการความรู้  
โดยมีอาจารย์ ดร.ดนยัธัญ  พงษ์พชัราธรเทพ ประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลกัสตูรฯ และอาจารย์ ดร.อจัฉรา ค�าอกัษร เลขานกุาร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และ
บุคลากรฝ่ายสนบัสนนุ เพ่ือร่วมกนัด�าเนนิงาน ตามนโยบายดังกล่าว  
โดยหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้ทุ่มเท 
เวลาตลอด 1 ปีเตม็ ในการร่วมกนั ท�างานเพือ่ให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานดังกล่าว และระหว่างวนัที ่15-17 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2564 ทีผ่่านมา หลักสตูรการจัดการความรู้ และนวตักรรม 
(ระดับบัณฑิตศึกษา) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอ 
ค�ารับรองมาตรฐานระบบการจดัการความรู้   ISO 30401: 2018  
Knowledge Management Systems จาก British Standard  
Institute (BSI) และได้ผ่านการรบัรอง มาตรฐานระบบการจดัการ 
ความรู ้ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems  
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 10 มนีาคม พ.ศ.2564  
ที่ผ่านมา 

 สภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการพิจารณารับรอง
สถาบนัการศกึษาพยาบาลและผดงุครรภ์ ตามอ�านาจหน้าทีข้่อ 6  
ของสภาการพยาบาล คือ การรบัรองวทิยฐานะของสถาบัน
และฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดงุครรภ์ โดยอาศยัข้อบงัคบัสภาการพยาบาลว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์การรบัรองสถาบนัการศึกษาวชิาการพยาบาลและ
ผดงุครรภ์ ซึง่การด�าเนนิงานดงักล่าวจ�าเป็นต้องสอดคล้องกบั
เกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษาของหน่วยงานและองค์กร 
ท่ีควบคุมคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ ได้แก่ ส�านักงานรบัรอง 
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)  
และ ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วจัิยและนวัตกรรม โดยสภาการพยาบาลได้ปรบัปรงุข้อบงัคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยหลกัเกณฑ์การรบัรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 เกณฑ์การรบัรอง 
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
คูม่อืการขอรบัรองสถาบนัการศกึษาและการผดงุครรภ์ เพือ่ให้ 
สอดคล้องกับระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของหน่วยงาน 
และองค์กร รวมทัง้ระบบของเครือข่ายการประกนัคุณภาพ
มหาวทิยาลยัอาเซยีน (ASEAN University Network Quality  
Assurance, AUN-QA)



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 21  ปีที่ 16 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2564

www.cmu.ac.th3

  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ สนบัสนนุการท�างานของแพทย์ 
และพยาบาล โรงพยาบาลดอยหล่อ จงัหวดัเชยีงใหม่ เข้าปรบัปรงุห้องความดนัลบ 
ส�าหรบัพ่นยาและเกบ็ตัวอย่างเชือ้แบบลดความเสีย่งการกระจายเชือ้ โดยผูพ้ฒันา 
ผลงาน อาจารย์	ดร.ยทุธนา	โมนะ น�าทมีนกัศกึษาภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
เข้าติดตัง้ระบบ พร้อมด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ชชัวาลย์	ชยัชนะ รองคณบดี 
ฝ่ายวจัิยนวตักรรม และวิเทศสมัพนัธ์ รองศาสตราจารย์	ดร.วสัสนัย	วรรธนจัฉรยิา  
ผู้ช่วยคณบดี และบคุลากรงานบรหิารงานวจัิยฯ ร่วมส่งมอบต่อโรงพยาบาลดอยหล่อ  
ม ีแพทย์หญงินลนิทพิย์	ธรรมฤกษ์ฤทธิ ์ผู้อ�านวยการเป็นตวัแทนรบัมอบ เมือ่วนัที่  
1 พฤษภาคม 2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  โรงพยาบาลสตัว์เลก็ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้จดั
โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ เรือ่ง “The CMUAH Special Seminar Series: 
Canine and Feline Ophthalmology (from the Theory to Practice) 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจตา 
ขัน้พืน้ฐาน การตรวจวนิจิฉยั และการรกัษาทางด้านอายรุกรรม และศลัยกรรม 
โดยม ีนายสตัวแพทย์ชัชวาล	ศรีวชัิย สตัวแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลสตัว์เลก็ 
และ อาจารย์	นายสัตวแพทย์ธาเนศ	อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจ�าคลินิก
ส�าหรับสตัว์เล้ียงขนาดเล็กและรังสีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2564  
โดยเป็นการบรรยายแบบ Zoom Online

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ศนูย์บรกิารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรม
ระยะสั้น เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อดูแล 
ผูป่้วยวกิฤต โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	 
แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	 ธงชัย 
ประธานโครงการฯ และ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวรายงาน 
และกล่าวต้อนรับ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 
ผ่าน Zoom Meeting เพือ่เป็นการส่งเสรมิการศึกษาต่อเนือ่งทางการพยาบาล
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามรูปแบบ
ของการประชมุในวถิชีวีติใหม่ (New Normal) มผีูเ้ข้าร่วมอบรมประกอบด้วย
พยาบาลวชิาชพีหน่วยงานภาครฐัและเอกชนจากทัว่ประเทศ จ�านวน 334 คน

  รองศาสตราจารย์	 ดร.ระวิวรรณ	 โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมการ
ประชมุการบรกิารวชิาการรบัใช้สงัคม เพือ่หนุนเสรมิความเข้มแขง็ของชมุชน 
ประเด็นการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน พ้ืนท่ีบ้านดอยปุย ต.สุเทพ  
อ.เมือง จ. เชียงใหม่” ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ เครือข่าย
เชียงใหม่ เขียว สวย หอม, สภาลมหายใจเชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมช้ัน 2 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom 
Meeting เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ ที่ 
23 พฤษภาคม 2564

จิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive Psychology)
อาจารย์	ดร.ปริยานุช	วุฒิ	ชูประดิษฐ์
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 2 รางวัล โครงการ 
ประกวดสารคดส้ัีน “7HD NEW IDEAS CONTEST”

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม	ตนัตระกูล	ผูอ้�านวยการ 
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และทีมงาน
ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์สนั่น	ธรรมธิ	นักศึกษาเก่า
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ รหสั 24 คณะศกึษาศาสตร์ ทีไ่ด้รับโล่รางวลั  
"เพชรราชธานี" ในฐานะเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ประจ�าปี 2564  
จากมหาวทิยาลัยราชภฎัอบุลราชธาน ีเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2564  
ณ ศูนย์ส่ือสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพนัธ์ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
ขอบคุณข้อมูลจาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.

ขอแสดงความยินดีกับ

นายมังกร ประทุมแก้ว  
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 29 (สิงห์ขาว 22) 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism)  
คณะการสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ “ทมี BABY BIRD” และ “ทมี HIT THE HAY”  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย 
พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท จากโครงการประกวดสารคดีสั้น 
“7HD NEW IDEAS CONTEST”
 การประกวดสารคดสีัน้ความยาว 5 นาท ี“7HD NEW IDEAS CONTEST” ในหัวข้อ  
“เด็กไทยคดิบวกร่วมสร้างสรรค์สงัคม” เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนรุน่ใหม่ได้แสดงออกทางความ
คิดสร้างสรรค์และโชว์ศกัยภาพในการผลติสือ่ พร้อมทัง้ได้เรยีนรูป้ระสบการณ์การท�างานจรงิกบั 
ทมีข่าวคณุภาพ จดัโดยช่อง 7HD ร่วมกบั ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ  
(สสส.) และบโิอเร ยวู ีอะควา รชิ วอเตอร์รี ่เอสเซ้นส์ ในปีน้ี มีนักศกึษาจากท่ัวประเทศสนใจ 
ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 90 ทมี ซึง่ในรอบแรก ได้คดัเลือกนกัศกึษา 20 ทมี พร้อมมอบเงนิสนบัสนนุ 
การผลติผลงานจรงิ ทมีละ 10,000 บาท จากนัน้จงึคดัเลอืกทมีทีไ่ด้รบัรางวลัจ�านวน 10 ทมี 
ในรอบสดุท้าย ซึง่ทางโครงการฯ ได้จดัพธิปีระกาศผลและมอบรางวลัผ่านระบบ Video Conference  
ทาง Facebook Page: Ch7HD และ Ch7HD News เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 ทีผ่่านมา
 รายชือ่สมาชกิทมี	BABY	BIRD	ผลงานเรือ่ง	“Burnout	Syndrome”	ประกอบด้วย  
นางสาวจิรนัธนิน ราชจรติ นายเฉลมิพล สวุรรณ นายธนพล บัวสวุรรณ์ นางสาวสริิกร กองบตุร  
นายจกัรนิทร์ นมนาน นางสาวฐติารย์ี ไชยวตั นางสาวณฏัฐ์กานดา พงศ์วโิรจ นางสาวฟ้ารดิา  
วรีะเพช็ร์  และ นางสาววนัวสิาข์ โรจนรกัษาวงศ์  โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ลดัดาวลัย์ อนิทจกัร  
เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา นายวสิทุธิ ์เพญ็วเิชยีร เป็นพีเ่ล้ียงทมี	และ นางทิพย์วลัย์ ว่องวรการวทิย์   
นางสาวอัจฉรา ค�าธิตา นางสาวภานุรัจน์ ศนีบุตร ร่วมเป็นทีมโค้ช	
	 รายชือ่สมาชกิทมี	HIT	THE	HAY	ผลงานเรือ่ง	“รถไฟสายการศกึษา”	ประกอบด้วย	 
นางสาวเกศราภรณ์ นรีนาทวรตุม์กลุ  นางสาวณรีนาท ล�าน้อย นางสาวบษุกร แซ่จิว้  นางสาวนชุจรี  
แก้วกนัใจ  นางสาวพชัรนิทร์ สทีา นางสาววรนุช วีระขจร นางสาวฉตัรลดา ตัง้ใจ นางสาวสมุาวดี  
โพคะรัตน์ศิริ นางสาวทิรารักษ์ อินต๊ะเม้า  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร  
เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา อาจารย์ ดร.ภทัมยั อนิทจกัร และอาจารย์คณุวฒุ ิบญุฤกษ์ (อาจารย์พเิศษ)  
ร่วมให้ค�าปรกึษาในชัน้เรยีน นายพรเทพ สงิหกลุ เป็นพีเ่ลีย้ง นายชยัอนนัต์ ปันช ูนายณรชั ภทัรปณุณโชติ   
นางสาวมยุรี ไพบูลย์กุลกร ร่วมเป็นทีมโค้ช
  ทัง้นี ้สามารถติดตามรบัชมผลงานสารคดีส้ันของทัง้ 20 ทมี ได้ในรายการสนามข่าว 7 สี  
ในช่วงเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน 2564 หรือสามารถดรูายละเอยีดโครงการฯ เพิม่เตมิได้ทางเวบ็ไซต์  
https://www.ch7.com/7hdnewideascontest
 หมายเหต:ุ การผลติสารคดสีัน้ดงักล่าวของนกัศกึษา 3 ทมี ได้แก่ “ทมี BABY BIRD”  
“ทมี HIT THE HAY” และ “ทีม ว้ือวนื” ถือเป็นส่วนหนึง่ในการบรูณาการการเรยีนรูใ้นกระบวนวชิา 851448  
การผลติสือ่วารสารศาสตร์ (Journalism Production Project) ของกลุม่วิชาวารสารศาสตร์
บูรณาการ (Integrated Journalism) คณะการสื่อสารมวลชน 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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https://ccarc.cmu.ac.th
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Cr: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
.
#CMUCare 
#Together, we win.

หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิทางการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รบัรางวัลศษิย์เก่า
ดเีด่นบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  
ประจ�าปี 2562

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.จุฑามาศ	 
โชติบาง	 หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทาง 
การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทบูรณาการ 
ทัว่ไป จาก มหาวทิยาลยัมหดิล ประจ�าปี 2562  
โดยพิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 2562  
จะจัดข้ึนในวันท่ี 5 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องปิ ่นเกล้า ช้ัน 3 โรงแรมเอสดี 
อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
 


