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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ 
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 
	เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์	พระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	55	ประจ�าปีการศึกษา	 
2562-2563	 แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จ�านวน	 6,986	 คน	 
ในวันพฤหัสบดีที่	21	มกราคม	2564	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ส�ำนักพระรำชวัง	 แจ้งให้ทรำบว่ำ	 	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม	 ให้สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 
สยำมบรมรำชกุมำรี	เสด็จพระรำชด�ำเนินแทนพระองค์	ในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร	ครั้งที่	55	 
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2562-2563	 ในวันพฤหัสบดีที่	
21	มกรำคม	2564	ณ	หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	 พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 คร้ังท่ี	 55	 
ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 แบ่งออกเป็นภำคเช้ำและภำคบ่ำย	 ซึ่งในปีนี้มีผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำมีสิทธิ์ 
เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบตัร	จ�ำนวนทัง้สิน้	6,986	คน	จำก	23	คณะ	2	สถำบนั	และ	1	บณัฑติวทิยำลยั	 
คือ	 ปริญญำเอก	 251	 คน	 ปริญญำโท	 1,030	 คน	 ระดับปริญญำตรี	 5,705	 คน	 	 แบ่งออกเป็น 
คณะมนษุยศำสตร์	599	คน	คณะศกึษำศำสตร์	391	คน		คณะวจิติรศิลป์	255	คน	คณะสงัคมศำสตร์	215	คน	 
คณะวทิยำศำสตร์	575	คน		คณะวศิวกรรมศำสตร์	863	คน	คณะแพทยศำสตร์	306	คน	คณะเกษตรศำสตร์	 
406	คน	คณะทนัตแพทยศำสตร์	100	คน	คณะเภสชัศำสตร์	164	คน	คณะเทคนคิกำรแพทย์	321	คน	 
คณะพยำบำลศำสตร์	291	คน	คณะอุตสำหกรรมเกษตร	281	คน		คณะสัตวแพทยศำสตร์	82	คน		 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขับเคลื่อนทุกมิติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เดนิหน้าสู่	 
“มหาวทิยาลยัชัน้น�า	ทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม
และการพฒันาทีย่ัง่ยนื”	ตามแนวทาง	SDGs	 
ขององค์การสหประชาชาต	ิบนพ้ืนฐานหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ตั้งเป้าหมาย 
ด�าเนนิงาน	CMU	BCG	Platform	ใน	3	ด้าน	 

Medicopolis		เมอืงนวตักรรมการแพทย์	Biopolis	ศนูย์กลางการวจิยั 
และนวตักรรมเพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจฐานชีวภาพ	 
และ	 Creative	 Lanna	 ศูนย์รวมและผู้น�าขององค์ความรู้	 
ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือด�ารงจิตวิญญาณ
ประจ�าถิ่น
  ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิำรบดี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	กล่ำวว่ำ	กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	เป็นประเด็น
ทีท่ัว่โลกต่ำงให้ควำมส�ำคญั	โดยองค์กรสหประชำชำตไิด้มกีำรตัง้	
“เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน”	(Sustainable	Development	
Goals	หรือ	SDGs)	 ให้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำของโลก	 เพื่อให้

ประเทศต่ำงๆ	น�ำไปปฏบัิตใิห้บรรลผุลส�ำเรจ็	เกดิกำรพฒันำในด้ำน
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ในช่วงระยะเวลำ	15	ปี	ซึ่งมีผล
ตั้งแต่ปี	2558	ไปจนถึงปี	2573	ประกอบด้วย	17	เป้ำหมำยหลัก	
ได้แก่		1.ขจดัควำมยำกจน	2.ขจดัควำมหิวโหย		3.กำรส่งเสรมิสขุภำพ 
และควำมเป็นอยูท่ี่ด	ี4.กำรศกึษำทีเ่ท่ำเทยีม	5.ควำมเท่ำเทยีมทำงเพศ	 
6.กำรจดักำรน�ำ้และสขุำภบิำล	7.พลงังำนสะอำดทีท่กุคนเข้ำถงึได้		
8.กำรจ้ำงงำนทีม่คีณุค่ำและกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ	9.อตุสำหกรรม	 
นวัตกรรม	โครงสร้ำงพื้นฐำน		10.ลดควำมเหลื่อมล�้ำ	11.เมืองและ 
ถิ่นฐำนมนุษย์อย่ำงยั่งยืน	12.แผนกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน	
13.กำรรบัมือกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศ	14.กำรใช้ประโยชน์
จำกมหำสมุทรและทรัพยำกรทำงทะเล	 15.กำรใช้ประโยชน์จำก
ระบบนิเวศทำงบก	 16.สังคมสงบสุข	 ยุติธรรม	 ไม่แบ่งแยก	 และ	
17.ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่นั้น		 
ด้วยควำมภำคภูมิในกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกที่จัดต้ังข้ึน 
ในส่วนภูมิภำคของประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	2507	จำกกำรเรียกร้อง

ของสังคมทีต้่องกำรให้ขยำยกำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำมำสู่ภูมภิำค		 
ดงันัน้ในกำรด�ำเนนิงำนของมหำวทิยำลยัจึงค�ำนงึถงึชุมชนและสงัคม
รอบด้ำนเป็นหวัใจส�ำคัญ	โดยได้น้อมน�ำหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง	 
และเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	
Goals	:	SDGs)	เป็นแนวทำงหลกั	เพือ่มุง่เป็น	“มหำวทิยำลยัชัน้น�ำ	 
ทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมและกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื”	พร้อมส่งมอบคุณค่ำ
สู่สังคม	ทั้งภำยในประเทศและในระดับโลก	ภำยใต้ยุทธศำสตร์
เชิงรุก	 3	 ด้ำน	 ประกอบด้วย	 1.นวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
พลงังำน		2.นวตักรรมด้ำนอำหำรและสขุภำพและกำรดแูลผูส้งูอำย	ุ 
3.ล้ำนนำสร้ำงสรรค์	ประกอบกบัพนัธกจิหลกั	4	ด้ำน	ได้แก่	กำรศกึษำ	 
กำรวิจยั	กำรบรกิำรวิชำกำร	และกำรบรหิำรจดักำร			เชิงบรูณำกำร	
โดยทั้งมหำวิทยำลัยได้ผนึกก�ำลังและองค์ควำมรู้ด�ำเนินงำนตำม
ยทุธศำสตร์เชิงรกุอย่ำงต่อเนือ่ง	ขบัเคลือ่นให้มหำวทิยำลยัก้ำวไป
ในทศิทำงเดียวกนั	ซึง่นับเป็นเอกลกัษณ์ของมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่	
สอดรับกับนโยบำย	 	 BCG	 (Bio-Circular-Green	 Economy)	
ของรัฐบำล  (อ่านต่อหน้า 2)

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 ศาสตราจารย์คลินกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	 
กล่ำวต้อนรบัในพธิเีปิดงำนประชมุวชิำกำรเหลยีวหลงั-แลหน้ำ	งำนวิจัยมุ่งเป้ำ	กำรพฒันำ 
โปรแกรมสำรสนเทศเพือ่กำรจดักำรข้อมลูผูป่้วยภำวะฉกุเฉนิ	“กำรพฒันำระบบบรกิำรสุขภำพ	 
ด้ำนกำรดูแลภำวะฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขอย่ำงครบวงจร	 จำกล่ำงสู่บน”	 
โดยได้รับเกียรติจำก	ดร.วิภารัตน์	 ดีอ่อง	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ	 
รกัษำรำชกำรแทนผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำต	ิประธำนในพธิเีปิด	ณ	ห้องเชยีงใหม่	
ชั้น	2	ศูนย์ประชุมนำนำชำติเอ็มเพรส	โรงแรมดิเอ็มเพรส	เมื่อวันที่	23	ธันวำคม	2563

	 ศูนย์พัฒนำคุณภำพองค์กร	 ประชุมชี้แจงแผนกำรด�ำเนินงำน	 CMU-EdPEx	 
ประจ�ำปี	2564	และร่วมแสดงข้อคดิเหน็โดยม	ีศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม	เพื่อรับฟังกำรชี้แจง 
แผนกำรด�ำเนนิงำนในส่วนของกำรส่งเสริม	ขบัเคล่ือน	และตดิตำมประเมนิคุณภำพองค์กร
ตำมแนวทำง	 CMU-EdPEx	ประจ�ำปี	 2564	พร้อมทั้งร่วมแสดงข้อคิดเห็นเพื่อวำงแผน
พฒันำคณุภำพองค์กรในด้ำนต่ำง	ๆ 	ร่วมกัน	ภำยในงำนได้รับเกียรติจำก	รองศาสตราจารย์	
เภสัชกรหญงิอษุณย์ี	ค�าประกอบ	รองอธกิำรบดีมหำวทิยำลยัเชียงใหม่	บรรยำยสรปุแผนฯ 
ณ	ห้องประชมุ	201	ชัน้	2	ส�ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ	เมือ่วันที	่23	ธันวำคม	2563
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์อ�านาจ	อยูส่ขุ	รองอธกิำรบดมีหำวทิยำลยั
เชียงใหม่	 เป็นประธำนเปิดกำรประชุมสัมมนำคณะกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	และบรรยำยพิเศษ	เรื่อง	แนวทำงกำร
พัฒนำ	นักศึกษำในยุค	New	Normal	ให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรด้ำน
กิจกำรนักศึกษำของทุกส่วนงำน	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ตลอดจนข้อคิด
เห็นต่ำงๆ	 เกี่ยวกับกำรจัดโครงกำร	 กิจกรรม	 ตลอดจนกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนนักศึกษำ	 สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมำะสม	 สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ	ในยุคปัจจุบัน	และในอนำคต	ณ	ห้องประชุม	โรงแรม	
One	Nimman	เมื่อวันที่	23	ธันวำคม	2563

 รองศาสตราจารย์	โรม	จริานกุรม	รองอธกิำรบดมีหำวทิยำลัยเชยีงใหม่	 
เป็นประธำนมอบใบประกำศนยีบัตร	แก่คณำจำรย์ของมหำวิทยำลยัเชยีงใหม่	 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร	 CMU	MOOC	 International	 (MOOC	 I)	 โดยม	ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พิชญลักษณ์	 พิชญกุล	 รองคณบดีวิทยำลัย
นำนำชำตนิวตักรรมดจิิทัล	กล่ำวรำยงำน	ซึง่เป็นกำรเรยีนกำรสอนหลกัสตูร 
นำนำชำติ	 ที่สำมำรถออนไลน์ระบบเปิดส�ำหรับบุคคลทุกเพศ	ทุกวัย	 
ไม่จ�ำกดัวฒุกิำรศกึษำ	เข้ำมำเรยีนรูเ้นือ้หำทีน่่ำสนใจกับคณำจำรย์	และ
ผูท้รงคณุวฒุขิองมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	ตอบโจทย์กำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ	
Lifelong	Education	ทีต้่องกำรหำควำมรู้เพือ่ไปใช้ต่อยอดในกำรเรียน
หรือท�ำงำน	ณ	ห้องประชุมใหญ่	 201	ชั้น	 2	ส�ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	เมื่อวันที่	24	ธันวำคม	2563

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ          (ต่อจากหน้า 1)

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ขบัเคลือ่นทกุมติฯิ         (ต่อจากหน้า 1)

	 	 ศำสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิกำรบดี 
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วยคณะผู้บรหิำร	ให้กำรต้อนรับ	Mr.	Sebastian	 
Schmidt	กงสลุกิตตมิศกัดิส์หพนัธ์สำธำรณรฐัเยอรมนั	ประจ�ำเชยีงใหม่	
เนื่องในโอกำสเข้ำรับต�ำแหน่งใหม่	 และหำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือ 
ด้ำนกำรศกึษำและวฒันธรรมในอนำคตกบัผูบ้รหิำรมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่	
ตลอดจนปรกึษำหำรอืและแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ในด้ำนต่ำงๆ	ณ	ห้องรับรอง	 
อำคำรยุทธศำสตร์	 ส�ำนักงำนมหำวิทยำลัย	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม	่ 
เมื่อวันที่	23	ธันวำคม	2563

 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	รับมอบเงินทุนกำรศึกษำ	บริษัท	ชอยส์	มินิสโตร์	
จ�ำกดั	จ�ำนวน	250,000	บำท	จำกนายวรวชัร	-	นางนภิานนัท์	ตนัตรานนท์	 
คณะกรรมกำรส่งเสรมิมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	เพือ่เป็นทนุกำรศกึษำให้แก่
นกัศกึษำของมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	โดยมคีณะผูบ้รหิำร	คณำจำรย์	เจ้ำหน้ำที่	 
ณ	ห้องรบัรอง	อำคำรยทุธศำสตร์	ส�ำนกังำนมหำวทิยำลยั	มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่	 
เมื่อวันที่	23	ธันวำคม	2563

	 ในกำรขบัเคลือ่นนโยบำยบรหิำรมหำวทิยำลยัเชียงใหม่	 
เพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืนตำมแนวทำง	 SDGs	 ขององค์กำร
สหประชำชำต	ิบนพืน้ฐำนหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง	ผ่ำน	 
SEP	for	SDGs	by	CMU	BCG	Platform	ได้เช่ือมโยงยทุธศำสตร์ 
เชงิรกุและพนัธกจิของมหำวทิยำลยักบัเป้ำหมำยกำรพฒันำ
ที่ยั่งยืน	SDGs	เป็น	CMU	BCG	Platform	ใน	3	ด้ำน	ได้แก่	

ด้วยส่วนงำนของมหำวิทยำลยัเชยีงใหม่	เช่น	ศนูย์วิจยัสำธิตและ
ฝึกอบรมกำรเกษตรแม่เหยีะ	ศนูย์วจิยัข้ำวล้ำนนำ	ศนูย์บรหิำร 
จดักำรชวีมวลแบบครบวงจร	อทุยำนวทิยำศำสตร์ภำคเหนอื	
อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

  Medicopolis		เมอืงนวตักรรมกำรแพทย์เพือ่ยกระดับ 
คณุภำพชวีติประชำชนและเศรษฐกจิ	จงัหวดัเชยีงใหม่	มุง่สร้ำง
สงัคมสขุภำพด	ีลดควำมเหลือ่มล�ำ้เข้ำถงึเทคโนโลยีและบริกำร	
สร้ำงมลูค่ำ	งำนวจัิย	นวตักรรม	พร้อมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในพืน้ที่ 
ด้วยนวตักรรมกำรแพทย์		ตัง้เป้ำสร้ำงคณุค่ำทำงเศรษฐกจิเพิม่ขึน้	 
ไม่น้อยกว่ำ	2,520	ล้ำนบำทในปี	2565	โดยจะด�ำเนนิกำรผ่ำนศูนย์ 
ต่ำงๆ	 ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 เช่น	 ศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ทำงกำรแพทย์เฉลมิพระเกยีรต	ิศนูย์บรกิำรสขุภำพและบรกิำร 
สำธำรณสุข	(Medical	Hub)	ศูนย์กำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ผสมผสำน	(TTCM)	ศนูย์ส่งเสรมิพฤฒพิลงัผูส้งูอำย	ุ	 
ศนูย์บรกิำรทำงกำรแพทย์หริภญุไชย	จงัหวดัล�ำพนู	ศนูย์ดูแล 
ผูส้งูอำยรุะยะยำว	ศนูย์เวชศำสตร์ผูส้งูอำย	ุ(GMC)	ดแูลเฉพำะทำง	 
ศูนย์สขุภำพสตัว์ดอยค�ำ	และศูนย์กำรศึกษำวจิยัสขุภำพช้ำง	

 Biopolis	ศนูย์กลำงกำรวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันำ 
อตุสำหกรรมภำยใต้เศรษฐกจิฐำนชีวภำพ	มุง่สร้ำงคณุค่ำทำง
เศรษฐกิจเพิม่ขึน้	ไม่น้อยกว่ำ	1,260	ล้ำนบำท	ในปี	2565	ด�ำเนนิกำร 

  Creative	Lanna	ศนูย์รวมและผูน้�ำขององค์ควำมรู้	 
ศลิปะ	วฒันธรรมและกำรสร้ำงนวตักรรมเพือ่ด�ำรงจติวญิญำณ 
ประจ�ำถิน่	ทีมี่กำรคำดหวงัว่ำจะช่วยสร้ำงคณุค่ำทำงเศรษฐกิจ
เพิม่ขึน้	ไม่น้อยกว่ำ	420	ล้ำนบำทในปี	2565	ผ่ำนกำรด�ำเนนิงำน 
ของศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ	 โครงกำรศิลปะชุมชน:	 
วัดศรีนวรัฐ	 (ทุ่งเสี้ยว)	 บ้ำนเหมืองกุงหัตกรรมล้ำนนำ	 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนำงำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์	 (CLC)	 
หอนทิรรศกำรศิลปวัฒนธรรมและส�ำนกัส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม	
	 นอกจำกนี้	 มหำวิทยำลัยได้ก�ำหนดแนวทำง 
ในกำรสร้ำงงำนวจัิยและบริกำรวชิำกำรท่ีก่อให้เกิดเครือข่ำย 
ควำมร่วมมอืในทุกภำคส่วน	ท้ังภำครฐั	ภำคเอกชน	ภำคสงัคม	 
ภำคชุมชน	เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน			
ทัง้ระดบัประเทศและระดบัพืน้ที	่รวมทัง้ได้บรรจกุำรพฒันำ 
ที่ยั่งยืน	(SDGs)	ไว้ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน	เพื่อสร้ำง
กำรรบัรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมในกำรขบัเคลือ่น	รวมถงึกำรพฒันำ
บุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้	 SDGs	 ในทุกช่วงวัย	พร้อมมุ่งมั่น 
ในกำรเป็นกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน	 สังคม	 
ประเทศชำติ	 	 ด้วยกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท�ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนทุกภำค	 	 ทั้งระดับภูมิภำคและระดับ
ประเทศ	 ในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	
(SDGs)	 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร	 เพื่อกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืนต่อไป		
	 ทั้งนี้	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	ได้จัดท�ำเว็บไซต์เพื่อ
เป็นแหล่งรวมกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ
มหำวทิยำลยั	ดูรำยละเอยีดได้ที่	https://sdgs.cmu.ac.th

คณะบริหำรธรุกจิ	561	คน	คณะเศรษฐศำสตร์	452	คน	คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	108	คน	คณะกำรสือ่สำรมวลชน	262	คน	 
คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์	258	คน	คณะนิติศำสตร์	213	คน	วิทยำลัยศิลปะ	สื่อและเทคโนโลยี	218	คน	คณะ
สำธำรณสุขศำสตร์	23	คน	วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล	3	คน	สถำบันนโยบำยสำธำรณะ	4	คน	สถำบันวิศวกรรม 
ชวีกำรแพทย์	3	คน	และบัณฑติวทิยำลยั	32	คน	ในจ�ำนวนนีม้บีณัฑติทีไ่ด้รบัเกยีรตนิิยมอนัดับ	1	จ�ำนวน	794	คน	เกยีรตินิยมอนัดับ	2	 
จ�ำนวน	891	คน	บัณฑิตทีไ่ด้รบัเหรยีญรำงวลัเรยีนดตีลอดหลกัสตูร	เหรยีญทอง	จ�ำนวน		197	คน	เหรยีญเงนิ	จ�ำนวน	597	คน			
	 ทัง้นี	้มหำวิทยำลยัเชยีงใหม่	ก�ำหนดให้บณัฑติทีจ่ะเข้ำรบัพระรำชทำนปรญิญำบตัรในครัง้นี	้มำรำยงำนตวัด้วยตนเอง	ในวนัเสำร์ท่ี	 
16	มกรำคม	2564	เวลำ	08.30	–	16.30	น.	(ไม่พกัเทีย่ง)	ณ	อำคำรพลศึกษำ	1	(โรงยมิกลำง)	มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	โดยบณัฑติต้อง
ลงทะเบยีนจองคิวเพ่ือเข้ำรำยงำนตวั	และเข้ำฝึกซ้อมรบัพระรำชทำนปรญิญำบตัร	ในวนัอำทติย์ที	่17		-	วนัพธุ	20	มกรำคม	2564		 
ผูไ้ม่มำรำยงำนตัวภำยในก�ำหนด	วนัและเวลำดงักล่ำว	มหำวทิยำลยัจะถอืว่ำสละสทิธิ	์	โดยเฉพำะในวนัพธุที	่20	มกรำคม	2564	 
ซึง่เป็นวนัซ้อมใหญ่	บณัฑิตจะต้องน�ำครยุวทิยฐำนะ		พร้อมหมวก	มำท�ำกำรซ้อมด้วย	และบณัฑิตต้องซ้อมให้ครบทัง้	4	วนั	จงึจะ
มสีทิธิเ์ข้ำรบัพระรำชทำนปรญิญำบตัร		นอกจำกนี	้บณัฑติทีม่สีทิธิข์ึน้รบัพระรำชทำนปรญิญำบตัรจะต้องปฏิบัติตนตำมข้อก�ำหนด 
ของมหำวิทยำลยัอันเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือระบบทำงเดินหำยใจ	COVID-19	อย่ำงเคร่งครดัด้วย



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 1  ปีที่ 16 วันที่ 4 - 10 มกราคม 2564
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซ
เรอืนกระจก	(องค์กำรมหำชน)	หรือ	 
อบก.	ได้จดัพิธีลงนำมบนัทกึข้อตกลง 
ควำมร่วมมอืและอบรมเชงิปฏบิตักิำร	 
ภำยใต้โครงกำร	“ส่งเสรมิกำรจดัท�ำ 
คำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่”	โดย	นายเกยีรตชิาย	ไมตรวีงษ์	ผอ.อบก.และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	24	แห่ง	ประกอบด้วย	เทศบำลนคร	1	แห่ง	 
เทศบำลเมอืง	13	แห่ง	และเทศบำลต�ำบล	10	แห่ง	โดยได้รบัเกยีรตจิำก	นายขจร	 
ศรชีวโนทยั	รองอธบิดกีรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่	เป็นประธำนร่วมกล่ำวเปิดงำน	 
และภำยในงำนยงัมกีำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรในหวัข้อ	“กำรจดัท�ำคำร์บอนฟตุพริน้ท์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”	เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจให้กบัผูบ้รหิำร 
และตวัแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร	โดย	รองศาสตราจารย์	 
ดร.เศรษฐ์	สมัภัตตะกุล	หวัหน้ำหน่วยวจัิยเพือ่กำรจัดกำรพลังงำนเศรษฐนิเวศ	
สถำบนัวจัิยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีมหำวทิยำลยัเชียงใหม่	และหวัหน้ำโครงกำรฯ	 
ทีไ่ด้รบังบประมำณสนบัสนนุจำก	อบก.	ให้ด�ำเนนิโครงกำรอย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่ 
ปี	2558	–	ปัจจบุนั	ณ	ห้องดอนเมอืง	2	โรงแรมอมำร	ีดอนเมอืง	แอร์พอร์ต	กรงุเทพฯ	 
เมื่อวันที่	23	ธันวำคม	2563

 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัยวฒัน์	บ�ารงุกจิ	ผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำล 
มหำรำชนครเชียงใหม่	เป็นประธำนในพธิเีปิดกำรสมัมนำผูบ้รหิำร	หวัหน้ำฝ่ำย	 
หัวหน้ำงำน	สังกัดโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่	ประจ�ำปี	2563	โดยมี	 
รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงสรุนิทร์พร	ลขิิตเสถยีร	รองคณบดคีณะแพทยศำสตร์	 
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่		เป็นวทิยำกร	บรรยำยเร่ือง	“กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน	
ส�ำหรบัผูบ้รหิำร	หวัหน้ำฝ่ำย	และหวัหน้ำงำน	(Performance	Management	 
System)”	ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 15	 อำคำรสุจิณโณ	 คณะแพทยศำสตร	์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	ธันวำคม	2563

 คณะอตุสำหกรรมเกษตร	มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	
จดักำรตรวจสอบและประเมนิระบบคณุภำพตำมแนวทำง	
ISO	9001	ของส�ำนกังำนคณะอตุสำหกรรมเกษตร	โดย
คณะกรรมกำรประเมนิภำยในคณะอตุสำหกรรมเกษตร	
เพือ่พฒันำและปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนของแต่ละ
งำนให้มปีระสิทธิผล	สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รบับรกิำรได้อย่ำง 
มปีระสทิธภิำพ	ณ	ส�ำนกังำนคณะอตุสำหกรรมเกษตร	เมือ่วนัที	่25	ธนัวำคม	2563

 ผูบ้ริหำรและบุคลำกรวทิยำลัยกำรศกึษำ
และกำรจดักำรทำงทะเล	มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	 
ได้มอบคกุกีป้ลำกะพงเพือ่เป็นก�ำลงัใจในนำม
ชำวมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 ให้แก่บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์	และผู้ทีเ่กีย่วข้อง	ณ	โรงพยำบำล
สมุทรสำคร	ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร	และสถำนีต�ำรวจภูธร 
จงัหวดัสมทุรสำคร	เพือ่บรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19	พร้อมส่งก�ำลงัใจ 
ให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติหน้ำที่ทุกคน	 เรำจะผ่ำนพ้นวิกฤตคร้ังนี้ไปด้วยกัน	 
เมื่อวันที่	24	ธันวำคม	2563

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
3 มกราคม 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ด�าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	 ปีการศึกษา	 2564	 
จ�านวน	10,332	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	27	พฤศจิกายน	2563)	โดยแบ่งการรับสมัครเป็น	4	รอบ	ดังนี้

 รอบท่ี 1 แบบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio จ�ำนวน	2,473	คน	รบัสมคัรนกัเรยีนทัว่ประเทศทีม่คีวำมสำมำรถพเิศษ	 
ตำมคณุสมบตัทิีค่ณะ/สำขำวิชำก�ำหนด	โดยแบ่งโครงกำรทีร่บัสมคัรเป็น	2	ประเภท	คอื	โครงกำรทีด่�ำเนนิกำรโดยส�ำนกัทะเบียน 
และประมวลผล	ประกอบด้วย	กำรรับด้วยแฟ้มสะสมผลงำน	และโครงกำรพิเศษ	รับสมัครในวันที่	6-15	มกรำคม	2564	
ส่วนโครงกำรที่ด�ำเนินกำรโดยคณะ	ดูรำยละเอียดกำรรับสมัครได้ทำงเว็บไซต์ของคณะ
 รอบที ่2 แบบที ่2 โควตา Quota จ�ำนวน	5,381	คน รบัสมคัรนักเรยีนตำมคณุสมบัติ	และคะแนนสอบวชิำ	O-NET,	 
GAT/PAT	และวชิำสำมญัตำมท่ีคณะ/สำขำวิชำก�ำหนด	โดยแบ่งโครงกำรทีร่บัสมคัรเป็น	2	ประเภท	คอื	โครงกำรทีด่�ำเนนิกำร 
โดยส�ำนกัทะเบยีนและประมวลผล	ประกอบด้วย	โครงกำรรบันกัเรียนโควตำภำคเหนอืจำกโรงเรยีนมธัยมศกึษำในเขตพฒันำภำคเหนอื	 
โครงกำรร่วมกับโควตำภำคเหนอื	โครงกำรชำวไทยภูเขำ	และโครงกำรพเิศษ	รบัสมคัรในวนัที	่1-11	มนีำคม	2564	ส่วนโครงกำร 
ที่ด�ำเนินกำรโดยคณะ	ดูก�ำหนดกำรและรำยละเอียดกำรรับสมัครได้ทำงเว็บไซต์ของคณะ
 รอบที ่3 รบัสมัครนกัเรียนท่ัวประเทศ	ด�ำเนนิกำรรับสมคัรโดยทีป่ระชมุอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	ในวนัที	่7-15	 
พฤษภำคม	2564	ทำงเวบ็ไซต์	http://student.mytcas.com โดยแบ่งเป็นรอบที	่3	แบบที	่3	รบัตรงร่วมกนั	Admission	1	 
จ�ำนวน	2,290	คน	และรอบท่ี	3	แบบที	่4	รบักลางร่วมกนั	Admission	2	จ�ำนวน	788	คน	คดัเลือกตำมองค์ประกอบของกลุม่สำขำวชิำ	 
และคะแนนสอบตำมที่ก�ำหนด	ได้แก่	วิชำ	O-NET	และ	GAT/PAT	
 รอบที่ 4  แบบที่ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบภำยหลัง
	 ผูส้นใจสำมำรถดูรำยละเอยีดคุณสมบัติกำรรบัสมคัรในแต่ละคณะ/สำขำวชิำของมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ได้ทำงเว็บไซต์	 
http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply	หรือสอบถำมข้อมูลเพิม่เตมิได้ที	่ฝ่ำยรบัเข้ำศกึษำและบรหิำรหลกัสตูร	ส�ำนกัทะเบยีน 
และประมวลผล	โทร.	0	5394	8915-19		

มช. รับนกัศกึษาระบบ TCAS ปีการศกึษา 2564

ทีมนักวิชาการรับใช้สังคม จับมือชุมชนเข้มแข็ง  
หนนุทกัษะชวีติเยาวชนหอพักนอนในโรงเรยีนพืน้ท่ีสงู  
ลดความเหลื่อมล�้า ในพื้นที่ต้นแบบ อ.อมก๋อย  
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สุภัทร	ชูประดิษฐ์	
หวัหน้ำโครงกำรบรกิำรวชิำกำรทีม่ผีลกระทบสงู	มหำวทิยำลยัเชียงใหม่

อำจำรย์กิจกรรมบ�ำบัด	คณะเทคนิคกำรแพทย์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
ในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันที่ระลึกวันทรงดนตรี มช. ในธีม "เมื่อโสมส่อง" 

วันอาทิตย์ที่  10 มกราคม 2564  ในรูปแบบ New Normal ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/lKa38



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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ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 4 - 10 มกราคม 2564

6 มกราคม 2564วันพุธ

เวลา 08.00 น.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวรถไฟฟ้าใหม่ ในวันพุธที่ 6 มกราคม 
2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ศนูย์ขนส่งมวลชนมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ (ขส.มช.)

7 มกราคม 2564 วันพฤหัสบดี

เวลา 08.30 น.
ศนูย์วจิยัเทคโนโลยหีลังการเกบ็เกีย่ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
ส�านกังานปลดั กระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม  
จัดอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเกบ็เกีย่ว 

ด้วยเทคโนโลยีทางเลือก (Stored Product Insect Management 
using Alternative Technology)”  ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 - วันศุกร์ท่ี  
8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชมุศนูย์วจัิยเทคโนโลยหีลังการเกบ็เกีย่ว 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เวลา 09.00 น.
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัพธิที�าบญุและพธิเีปิดอาคารศนูย์อาหาร มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ ในวันพฤหสับดีที ่7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.  
ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ขอแสดงควำมยนิดกีบั	คณำจำรย์และนกัวจิยั	มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่	 
TOP	2%	นักวิทยำศำสตร์ของโลก	ที่มีผลงำนตีพิมพ์และได้รับกำรอ้ำงอิงสูงสุด
• ศ.เกียรติคุณ	ดร.เกตุ	กรุดพันธุ์	คณะวิทยำศำสตร์		สำขำ	Analytical	Chemistry		
• ศ.เกียรติคุณ	ดร.สมชำย	ทองเต็ม	คณะวิทยำศำสตร์		สำขำ	Materials		
• ศ.ดร.สุพล	อนันตำ		คณะวิทยำศำสตร์	สำขำ	Materials	
• รศ.ดร.สุคนธ์	พำณิชพันธ์	คณะวิทยำศำสตร์		สำขำ	Materials
• รศ.ธิติพันธุ์	ทองเต็ม		คณะวิทยำศำสตร์	สำขำ	Materials
• รศ.ดร.อำนนท์	ชัยพำนิช	คณะวิทยำศำสตร์	สำขำ	Applied	Physics	
• Dr.	Christopher	K.	Morley	คณะวิทยำศำสตร์	สำขำ	Geochemistry	&	Geophysics	
• Dr.	Louis	Lebel		คณะสังคมศำสตร์		สำขำ	Environmental	Sciences		
• Prof.	Hung	T.	Nguyen	คณะเศรษรศำสตร์		สำขำ	Al	&	Image	Processing

*	ข้อมูลโดย	Stanford	University	2020

คณาจารย์และนกัวจิยั มช. 
TOP 2% นกัวิทยาศาสตร์ของโลก 
ท่ีมีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างองิสงูสดุ

ทีมวิจัย A.I. มช. รับรางวัลระดับนานาชาติ
จากงานวิจัยการระบุต�าแหน่งชิ้นส่วนยานยนต์ 
แบบอัตโนมตัสิ�าหรบัระบบ Augmented Reality (AR)

	 ทมีวจิยัปัญญำประดิษฐ์	(A.I.)	จำกห้องวิจยัปัญญำเชงิ
ค�ำนวณ	(Computational	Intelligence	Research	Laboratory:	 
CI	Lab)	คณะวศิวกรรมศำสตร์	และ	สถำบนัวศิวกรรมชวีกำรแพทย์	 
(Biomedical	Engineering	Institute)	มหำวทิยำลัยเชียงใหม่	
ได้รบัรำงวัล	Best	Paper	Award	ในกำรประชมุวชิำกำรระดบั 
นำนำชำต	ิThe	16th	International	Conference	on	Intelligent	 
Information	Hiding	and	Multimedia	Signal	Processing	
(IIHMSP	2020)	/	The	13th	International	Conference	
on	Frontiers	of	Information	Technology,	Applications	
and	Tools	(FITAT	2020)	ณ	นครโฮจมิินห์	ประเทศเวยีดนำม	
ระหว่ำงวันที่	5-7	พฤศจิกำยน	2563

	 บทควำม	Automobile	Parts	Localization	Using	
Multi-layer	Multi-model	 Images	Classifier	 Ensemble	
โดย	 นำยณัฐภัทร	 กำระเกษ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศันสนีย์	 
เอือ้พนัธ์วริยิะกลุ	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.นพินธ์	ธรีอ�าพน	
เป็นงำนวจิยัทีน่�ำเสนอวธีิกำรใหม่ในโลกของ	A.I.	เพือ่ใช้ในกำรระบุ
ต�ำแหน่งชิน้ส่วนยำนยนต์แบบอัตโนมัติ	ซึง่เป็นขัน้ตอนส�ำคญัใน
ระบบควำมเป็นจรงิเสรมิ	(Augmented	Reality:	AR)	ในกำรศกึษำ 
เก่ียวกับยำนยนต์	โดยในปัจจุบนัทีมวจิยันีไ้ด้ด�ำเนนิกำรสร้ำงระบบ	A.I.	 
ให้กับบริษัทขนำดใหญ่	 กองทัพ	 โรงพยำบำล	 โรงไฟฟ้ำ	 ฯลฯ	
ครอบคลมุปัญหำด้ำน	Big	data,	Data	mining,	Data	prediction,	 
Pattern	analysis	ฯลฯ


