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คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดอนัดับที ่151-200 ของโลก  
Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	โดยคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ระดมทมีบคุลากร
ทางการแพทย์	ฉดีวคัซนีป้องกนั	COVID-19	ให้กบับคุลากรทางการแพทย์ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
(เข็มท่ี2)	ณ	หอประชมุมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	ซึง่เป็นการเตรยีมความพร้อมของบคุลากรทางการแพทย์	 
และด้านสถานท่ี	 เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนของภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่	 ตั้งแต่วันที	่ 
7	มถินุายน	เป็นต้นไป	ท่ีมอีายเุกนิ	60	ปี	หรอืมโีรคเสีย่ง	7	กลุม่โรค	ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ	 
ทีล่งทะเบยีนหมอพร้อม	และเลอืกฉีดวคัซีนท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	ซึง่ได้รบัความร่วมมอื 
จากคณะแพทยศาสตร์	สถาบันวจิยัวิทยาศาสตร์สขุภาพ	คณะพยาบาลศาสตร์		คณะวศิวกรรมศาสตร์	
ในการพัฒนาระบบการลงทะเบยีนผ่านควิอาร์โค้ดและระบบการตดิตามการบรกิารในแต่ละขัน้ตอน	 
ท�าให้สามารถควบคมุขัน้ตอนในการฉีดได้อย่างมีประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน	และคณะฯ	ส่วนงานต่างๆ	 
มาร่วมเป็นจติอาสา	ในการด�าเนนิการ	เพ่ือให้การฉดีวคัซีนของภาคประชาชนในจงัหวดัเชยีงใหม่	ได้รับ 
ความสะดวก	 รวดเร็วในการบริการ	 โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่	พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์เช่ียวชาญพเิศษ นายแพทย์บรรณกจิ  
โลจนาภวิฒัน์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์	ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชตริสนริมติ  
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
ร่วมสงัเกตการณ์และอ�านวยความสะดวกตลอดการฉีดวคัซีน	ณ	หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2564

	 เม่ือวันที่	 26	 พฤษภาคม	 2564	 ส�านักจัดอันดับ	 Shanghai	 Ranking	 Consultancy	 
ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา	ประจ�าปี	ค.ศ.2021	ที่เรียกว่า	Global	
Ranking	of	Academic	Subjects	(GRAS)	2021	การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า	4,000	
แห่งทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ	จ�านวน	54	สาขาวิชา	ใน	5	กลุ่มสาขาหลัก	และในโอกาสนี้ขอแสดง
ความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ติดอยู่ในอันดับที่	 151-200	 ของโลก	 
กลุ่ม	Medical	Sciences	สาขาวชิา	Nursing	ใน	Global	Ranking	of	Academic	Subjects	(GRAS)	2021	 
ครั้งนี้	 โดยเล่ือนอันดับขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้ที่	 201-300	 ถือเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรก
ของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับนี้
ShanghaiRanking's	Global	Ranking	of	Academic	Subjects	2021	-	Nursing	
https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0404
ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	kickoff	ฉดีวคัซนีป้องกนั	COVID-19	ภาคประชาชนวันแรก	 
7	มถินุายน	2564	เวลา	08.00	-	13.00	น.	ณ	หอประชมุมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ส�าหรับประชาชนทีล่งทะเบียน 
ผ่านแอปหมอพร้อม	และเลือกฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	จ�านวน	710	คน	

รพ.สวนดอก kickoff ฉดีวคัซนีโควิด-19 ภาคประชาชน 
วันแรก ณ หอประชุม มช. ผู้รับบริการ 710 คน 
ภาพรวมระบบการบริหารจัดการคล่องตัว 
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบ�าเพ็ญบุญกุศลศพคุณแม่วรรณ	ี 
แสงอุดม	 ภรรยาศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์ชัยโรจน์	 แสงอุดม	 
อดตีรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	และอดตีคณบดคีณะเทคนคิการแพทย์	 
มารดานางนิศากานต์	 เชื้อหงษ์ทอง	 อดีตหัวหน้างานสารบรรณและธุรการ	 
กองกลาง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ	ณ	ศาลา	3	วดัป่าแพ่ง	จ.เชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่5	มถินุายน	2564

   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธานเปิดการประชมุวิชาการวทิยาการหลงัการ 
เกบ็เกีย่วแห่งชาต	ิครัง้ที	่18	(The	18th	National	Postharvest	Technology	 
Conference:	 NPHT18)	 แบบออนไลน์	 โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กล่าวรายงาน	 โดยหน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประชุม	 ซึ่งจะ
เป็นครั้งสุดท้ายในการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวแห่งชาติ	 ซึ่งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	 กระทรวง 
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ได้ครบรอบ	 20	 ปี	 
และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ	 (Committee)	 เพื่อส่งต่อเวทีการจัดงาน
ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไปยังส่วนงาน	หรือมหาวิทยาลัย 
ทีส่นใจทางด้านวทิยาการหลงัการเก็บเกีย่ว	ทัง้พชืสวน	พชืไร่	และอาหาร	ได้เข้ามา 
ด�าเนินการจัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งต่อไป	
จะน�าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต่อไปใน
อนาคต	ณ	ห้องประชุมใหญ่ชั้น	2	ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	(ITSC)	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	วันที่	8	มิถุนายน	2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.  ฯ             (ต่อจากหน้า 1)

รพ.สวนดอก kickoff ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

เกณฑ์ในการจัดอันดับ	GRAS	2021	ประกอบด้วย	5	ตัวชี้วัด	ดังต่อไปนี้
	 1.	Q1:	The	number	of	papers	published	in	Q1	Journal	
Impact	Factor	Quartile	in	an	Academic	Subject	จ�านวนผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดของสาขาวิชา	(Quartile	1	
Journal)
	 2.	 CNCI:	 Category	 Normalized	 Citation	 Impact	 from	
InCites	to	measure	average	impact	of	papers	authored	by	an	
institution	in	an	Academic	Subject	จ�านวนการอ้างอิงบทความวิจัย
ซึ่งคิดเทียบกับจ�านวนการอ้างอิงเฉลี่ยของโลกในสาขาวิชา
	 3.	IC:	The	percentage	of	internationally	co-authored	
papers	 authored	 by	 an	 institution	 in	 an	 Academic	 Subject 
ร้อยละของบทความวจิยัตพีมิพ์ทีม่ชืีอ่นกัวจิยัชาวต่างชาติเป็นผูร่้วมตีพมิพ์
	 4.	Top:	The	number	of	papers	published	in	top	journals	
and	conferences	in	an	Academic	Subject	จ�านวนบทความวิจัยตี
พิมพ์อยู่ในวาสารชั้นน�าและการประชุมวิชาการของสาขาวิชา
	 5.	Award:	The	total	number	of	the	staff	of	an	institution	 
winning	a	significant	award	in	an	Academic	Subject	จ�านวนนัก
วิจัย/อาจารย์ในองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาวิชา

 ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กล่าวว่า	 “เป็นไปตามแผนของรัฐบาล 
โดยกระทรวงสาธารณสขุได้วางแผนไว้	โดยวนัที	่7	มถินุายน	2564	เป็นวัน	 
kickoff	ฉดีวคัซนีภาคประชาชนพร้อมกนัทัว่ประเทศ	ในส่วนของกระทรวง 
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 มีหน่วยงาน 
คือโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงก็ร่วม	 kickoff	 พร้อมกัน 
ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน	 โดยท้ังนี้เป็นไปตามจ�านวนที่ได้ลงทะเบียน 
ไว้ล่วงหน้า	วคัซนีในวนันีไ้ด้มาถงึตามก�าหนดเวลา	และคาดว่าน่าจะฉดี 
ภาคประชาชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ในช่วงนีใ้ห้ได้มากทีส่ดุ	เพือ่จะเป็นการ 
สร้างภมูต้ิานทานหมูใ่ห้เกดิขึน้ในกลุม่ประชาชนซึง่วคัซนีซโินแวคและ
แอสตร้าเซนเนก้าทีเ่ราใช้อยูใ่นประเทศไทยผลข้างเคยีงน้อยมาก	ขอให้
ประชาชนทุกท่านอย่าได้วิตกกังวล”
 ศาสตราจารย์เชีย่วชาญพเิศษ นายแพทย์บรรณกจิ โลจนาภิ
วฒัน์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ให้สมัภาษณ์ว่า	 
“คณะแพทยศาสตร์	มช.	ได้ร่วมกับจงัหวดัเชยีงใหม่	ในการฉดีวคัซนี	covid-19	 
ให้กับประชาชน		ตัง้แต่วนันี(้	7	มถุินายน	2564	)	เป็นต้นไป	ณ	หอประชมุ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ระหว่างเวลา	 08.00-13.00	 น.	 	 เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการบริการ 
ฉดีวคัซนี	โดยจะเริม่ตัง้แต่วนัน้ีจนถึงสิน้สดุการฉดีวคัซนี	โดยเราได้เรยีนรู ้
การบรหิารจดัการการฉดีวคัซีนดขีึน้อย่างเป็นระบบและรวดเรว็	ซึง่ท�าให้เกิด 
การบรกิารอย่างเต็มรปูแบบ	ขอให้ประชาชนทกุท่านมัน่ใจในการบรหิาร
การฉีดวัคซีนกับ	รพ.มหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มช.”	
	 ในส่วน	ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมติ  
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	เปิดเผยว่า	“วนันีเ้ป็นวนัแรก 
ในส่วนของภาคประชาชนที่ได้เดินทางมาฉีดวัคซีน	 เราขยายพื้นที ่
บรกิารมาทีห่อประชุมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ซ่ึงสามารถรองรบัประชาชน 
ผู้มารับวัคซีนได้จ�านวนมาก	 เราได้ระดมทีมบุคลากรอาสาสมัครจาก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จ�านวน	 220	 คน	 มาให้บริการในการฉีดวัคซีน	 
ซึง่มผีูล้งทะเบยีนไว้ล่วงหน้าผ่านหมอพร้อมวนันี	้จ�านวน	710	คน	แบ่งผูท่ี้เข้ารบั 
บรกิารเป็น	2	กลุม่	ตามทีร่ฐับาลก�าหนด	โดยผูเ้ข้ารบัการฉดีวคัซนีทีม่	ีอาย	ุ60	ปี	 
ขึน้ไปจะได้รบัวคัซนีของบรษิทัแอสตร้าเซนเนก้า	(AstraZeneca)	จ�านวน	
425	คน	และอายตุ�า่กว่า	60	ปี	จะได้รบัวคัซนีของบรษิทัซโินแวค	(Sinovac)	
จ�านวน	285	คน	ผูร้บับรกิารไม่ต้องกงัวล	ไม่ว่าจะเป็นAstraZeneca	หรอื	
Sinovac	การศกึษาพบว่าสามารถป้องกันการตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า	2019	ได้	 
ลดความรุนแรง	ลดอัตราการเข้าICU	ได้เช่นกัน
	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ได้จัดเตรียมจุดให้บริการ	
6	จุด	ได้แก่	
	 1.จุดลงทะเบียน	(ในส่วนนีข้อให้ผูร้บับรกิารเตรยีมบตัรประจ�าตัว 
ประชาชนมาด้วย)	

	 2.จุดวัดความดันโลหิต		 3.จุดคัดกรองความเสี่ยง
	 4.จุดรอฉีดวัคซีน		 	 5.จุดฉีดวัคซีน	
	 6.จดุพกัสงัเกตอาการหลงัฉดีวคัซนี	30	นาท	ีและมแีพทย์	พยาบาล 
คอยดแูลอย่างใกล้ชดิในจดุปฐมพยาบาล	หากมอีาการข้างเคยีงใดๆ	ทีอ่าจเกดิขึน้	 
นอกจากนีเ้ราได้ใช้ระบบแทรค็กิง้	ทกุจดุจะมกีารสแกน	QR	Code	ของทกุท่าน	
	 ระบบนีจ้ะท�าให้เราทราบว่าแต่ละจดุมจี�านวนคนมากน้อยเท่าไหร่	 
และตวัเลขทีถ่กูวเิคราะห์นีจ้ะแสดงบนจอแดชบอร์ดอพัเดพอย่างต่อเนือ่ง 
ภายในโถงห้องประชมุ	จดุไหนทีม่ปีระชาชนคัง่ค้างจ�านวนมาก	จะเสรมิก�าลงั 
ได้อย่างทันที	นอกจากนี้ยังมีจุด	one	stop		service	สวนดอกแคร์รูม	 
ส�าหรับท่านที่อายุมาก	 เดินไม่สะดวก	 นั่งล้อ	 นอนเปล	 เราได้รวมจุด 
การให้บริการท้ัง	6	จดุนีไ้ว้ในทีเ่ดยีว	เพือ่ความสะดวกสบายและรวดเรว็
ในการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้”
	 ผูอ้�านวยการ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	กล่าวเพ่ิมเตมิว่า	 
“หลงัฉดีวคัซนี	24	ชัว่โมง	ร่างกายอาจจะมปีฏกิริยิากบัวคัซนีทีไ่ด้รับ	ขอให้งด 
เครือ่งดืม่แอลกอลฮอล์	และเครือ่งดืม่ทีม่คีาเฟอีน	เพ่ือจะได้สงัเกตอาการ 
ข้างเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ได้อย่างเตม็ที	่และหากเกดิอาการข้างเคยีงทีไ่ม่ปกต ิ
สามารถโทรศพัท์มาปรกึษาได้ตามเบอร์ทีป่รากฏในใบนดั	หรอืมาทีห้่องฉกุเฉนิ 
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ทันท”ี	



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 24  ปีที่ 16 วันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2564

www.cmu.ac.th3

		ผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และบคุลากร	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	เข้าร่วมโครงการ 
ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร	ณ	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 
โดยมรีองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการ 
บรหิาร	เป็นวทิยากร	เพือ่แนะน�าส�านกัพมิพ์ฯ	รวมถงึชีแ้จงนโยบาย	และแนวทาง 
ในการสนบัสนนุผลงานตพีมิพ์หนงัสอืทางวชิาการในรปูแบบใหม่ทีค่รอบคลมุงาน
วจิยั	หนงัสอื	ต�ารา	วารสารวชิาการ	ณ	ห้องประชุมชัน้	2	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
และออนไลน์ทาง	Zoom	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อนุจะน�า  
ผูอ้�านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
“หริภญุไชย”	จงัหวดัล�าพนู	ร่วมกจิกรรมสานสมัพนัธ์ 
เครอืข่ายอตุสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดล�าพนู	 
“การสร้างฝายชะลอน�า้เพ่ิมความชุ่มชืน้ให้พ้ืนท่ีป่า”	 
โดยม	ีนายวรยทุธ เนาวรตัน์	ผูว่้าราชการจงัหวดัล�าพนูเป็นประธานกล่าวในพธิเีปิด	 
พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วมกิจกรรม	ณ	บรเิวณ
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล�าพูน	ต�าบลศรีบัวบาน	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	เมื่อวันที่	2	มิถุนายน	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร	์
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	ได้ลงนามในบันทกึข้อตกลง 
ความร่วมมอืทางวิชาการ	ระหว่างส�านกังานเขตพืน้ที ่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่	 และโรงเรียน 
สันป่าตอง	 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
การศึกษาตลอดชีวิต	 นอกจากนี้	 เพ่ือเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อม 
ในการศึกษาต่อระดบัอุดมศกึษาของนักเรยีนทีม่คีวามสามารถและความสนใจ 
เฉพาะทาง	โดยมีเป้าหมายส�าคญั	4	ด้าน	คอื	ด้านการเพิม่ผลสมัฤทธิใ์นการเรียนรู้ 
ของนกัเรยีน	ด้านการลดความเหลือ่มล�า้		ด้านคณุภาพการศกึษา	ด้านการเสริมสร้าง 
ความร่วมมอืกบัภาครฐั	องค์การปกครองส่วนท้องถิน่	เอกชน	และประชาชน	รวมถงึ 
ด้านการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา	โดยมี	ดร.สุทธิดล พุทธรักษ ์ 
ผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม	่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์	 คณบดีคณะรัฐศาสตร ์
และรฐัประศาสนศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  
ใจผ่อง	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
และนายเจยีมพดล ไชยยาลกัษณ์	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสนัป่าตองวทิยาคม	พร้อมคณะ	 
เข้าร่วมในพธิลีงนามฯ	เป็นสกัขพียาน	และร่วมแสดงความยนิด	ีณ	ห้องประชมุ	 
ดร.สนัติ-คณุแสงเทยีน	พงศ์พนัธ์เดชา	อาคาร	92	ปีฯ	โรงเรยีนสนัป่าตองวทิยาคม	 
เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม		2564

	 ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย	 
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่		จดัการประชุมวชิาการเชิงปฏบิตักิาร	
เรือ่ง	การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	(Systematic	Review)	ครัง้ท่ี	2	 
ประจ�าปี	2564	โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นประธานในพธิเีปิด	รองศาสตราจารย์ ดร.ภทัราภรณ์ ทุง่ปันค�า  
ผูอ้�านวยการศนูย์ความรู้เชิงประจกัษ์ในการดแูลทางสุขภาพแห่งประเทศไทยฯ	 
กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผูเ้ข้าร่วมประชมุ	เป้าหมายเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้แก่คณาจารย์	นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	ตลอดจนบคุลากรทางสขุภาพด้านของ 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	ท�าให้สามารถด�าเนนิการน�าไปสูก่ารได้มาซ่ึง 
ข้อสรุปขององค์ความรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาวงการพยาบาลต่อไป	 
การประชมุจดัขึน้ระหว่างวนัที	่7	-	11	มถินุายน	2564	ผ่าน	Zoom	Meeting

วันอาทิตย์ ที่ 
13 มิถุนายน 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แนวทางการจดักจิกรรมต้อนรบัน้องใหม่ 
ประชุมเชียร์ และข้อมูลดีๆ ท่ีนักศึกษา
ควรรู้ ในช่วงเปิดเทอม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ�านาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	พร้อมเปิดให้บริการแล้ว	ในวันที่	1	มิถุนายน	

2564	 เป็นต้นไป	พร้อมให้ผู้เย่ียมชมได้เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศท่ามกลางเรอืนโบราณล้านนาและนทิรรศการ

เรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์	 ในขณะท่ีลดความเสี่ยง

ของการแพร่กระจาย	 COVID-19	 ด้วยมาตรการความ

ปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ฯ

รายละเอียดการเข้าชม

	 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	 เปิดให้เข้าชม 

ในวันจันทร์	 -	 วันอาทิตย์	 (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)		 

เวลา	08.30	–	16.30	น.		อัตราค่าเข้าชม	บุคลคลทั่วไป

คนละ	50	บาท		นักเรียน	นักศึกษา	ผู้สูงอายุกว่า	60	ปี

ขึ้นไปคนละ	20	บาท

	 Location	:	https://bit.ly/3ba3uvw

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา	สามารถจองล่วงหน้าได้ที่	053	-	943626

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
พร้อมเปิดให้บริการแล้ว 1 มิถุนายน 2564 นี้

	 หมายเหตุ*	 ของดให้บริการแก่ผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน	*

	 ตัวแทนนกัศกึษาเก่าเกษตร	มช.รุน่	9	 
รหัส	 15	มอบเงินจ�านวน 69,158.09 บาท  
ให้กบัคณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
เพือ่ใช้ในการปรบัปรงุหอพกัเรอืนไม้	ในไร่แม่เหยีะ	 
โดยม	ีรองศาสตราจารย์ ดร.ดรณุ ีนาพรหม คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์		รบัมอบ	ณ	ส�านกังานคณบดี	 
คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2564



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

นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัล
ชนะเลศิการประกวดสปอตโฆษณา
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นกัศกึษาสาขา ANI CAMT ได้รบัคดัเลอืก 
เป็นสมาชกิ AIS D.C. 1 ปี จากกจิกรรม  
Creative Business AR Exhibition  
Workshop

	 2	นกัศกึษา	กลุม่วิชาการสือ่สารบนัเทิง	คณะการสือ่สารมวลชน	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 

ได้แก่	นางสาวพิมพ์ประภา ใจค�า และนางสาวนภสร หวง ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก

ผลงานสปอตโฆษณา We’re all the same การประกวดสือ่สร้างสรรค์ เพือ่เผยแพร่ 

และประชาสมัพนัธ์ให้สงัคมตระหนกัเรือ่งความเท่าเทยีมระหว่างเพศ รบัเงนิรางวลั 

25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

	 การประกวดดังกล่าว	 จัดขึ้นโดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 

กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครวั	โดยเปิดโอกาสให้นกัเรยีน/นกัศึกษา	และประชาชนมี

ส่วนร่วมในการพฒันาเนือ้หาและรปูแบบการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์เรือ่งความเท่าเทยีม 

ระหว่างเพศอย่างมีคณุภาพ	สร้างสรรค์	หลากหลาย	และสอดคล้องกบับรบิทของสงัคม

ปจัจุบัน	ผ่านสปอตโฆษณา	สารคดีสั้น	และโปสเตอร์ออนไลน์	ภายใต้หัวข้อ	“Gender	

Equality”	 ทั้งนี้	 ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนทางช่องทาง 

สื่อต่าง	ๆ	ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่อไป

 นายวรีภทัร สังข์รุง่ นกัศกึษาชัน้ปีที	่2	สาขาแอนนเิมชนัและวชิวลเอฟเฟกต์	

วิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		ได้รับคัดเลือกและได้รับ

เงินสนับสนุน	5,000	บาท	พร้อมสิทธิ์การเป็นสมาชิก	AIS	D.C.	1	ปี	จากกิจกรรม	

Creative	Business	AR	Exhibition	Workshop	ซึ่งเป็นการออกแบบ	3D	Model	

Animation	ทีจ่ะช่วยแต่งเตมิสีสัน	สร้างเรือ่งราว	ให้กบัธรุกจิในย่านเจรญิกรงุต่อไป	

ซ่ึงผลงานได้เข้าร่วมจดัแสดงในงานเทศกาลออกแบบกรงุเทพฯ	2564	หรอื	Bangkok	

Design	Week	2021	(BKKDW2021)	เมื่อวันที่	8	–	16	พฤษภาคม	2564	โดยมี	

อาจารย์ ดร.ศุภารดา ประภาวงศ์ และ อาจารย์ ดร.นภ คงดี เป็นที่ปรึกษาให้กับ

นักศึกษาในการแข่งขันครั้งนี้


