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 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจติ อธกิารบดี
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เดนิทางเข้ากราบนมสัการพระเถระชัน้ผูใ้หญ่ประจ�าจังหวัดเชยีงใหม่  
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2564  
ประกอบด้วย พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ  
ราชวรวหิาร พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวดัศรโีสดา พระอารามหลวง  
พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  
พระเทพสงิหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสงิห์ วรมหาวิหาร พระราชรัชมนุ ี 
เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง พระราชวิสุทธิญาณ  
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขับเคลื่อนทุกมิติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 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 อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประเด็น
ทีท่ัว่โลกต่างให้ความส�าคญั โดยองค์กรสหประชาชาตไิด้มกีารตัง้ 
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) ให้เป็นแนวทางการพัฒนาของโลก เพื่อให้

ประเทศต่างๆ น�าไปปฏิบตัใิห้บรรลผุลส�าเร็จ เกิดการพฒันาในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ซึ่งมีผล
ตั้งแต่ปี 2558 ไปจนถึงปี 2573 ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก 
ได้แก่  1.ขจดัความยากจน 2.ขจดัความหวิโหย  3.การส่งเสรมิสขุภาพ 
และความเป็นอยูท่ี่ด ี4.การศึกษาทีเ่ท่าเทยีม 5.ความเท่าเทยีมทางเพศ  
6.การจดัการน�า้และสขุาภบิาล 7.พลงังานสะอาดทีท่กุคนเข้าถงึได้  
8.การจ้างงานทีม่คีณุค่าและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 9.อตุสาหกรรม  
นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  10.ลดความเหลื่อมล�้า 11.เมืองและ 
ถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 12.แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
13.การรบัมือการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 14.การใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 15.การใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศทางบก 16.สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และ 
17.ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ส�าหรับการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น   
ด้วยความภาคภูมิในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดต้ังข้ึน 
ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2507 จากการเรียกร้อง

ของสังคมทีต้่องการให้ขยายการศกึษาระดบัอดุมศกึษามาสู่ภูมภิาค   
ดงันัน้ในการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัจึงค�านงึถงึชุมชนและสงัคม
รอบด้านเป็นหวัใจส�าคัญ โดยได้น้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
และเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs) เป็นแนวทางหลกั เพือ่มุง่เป็น “มหาวทิยาลัยชัน้น�า  
ทีรั่บผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาทีย่ัง่ยนื” พร้อมส่งมอบคณุค่า
สู่สังคม ทั้งภายในประเทศและในระดับโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์
เชิงรุก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลงังาน  2.นวตักรรมด้านอาหารและสขุภาพและการดแูลผูส้งูอายุ  
3.ล้านนาสร้างสรรค์ ประกอบกบัพนัธกจิหลกั 4 ด้าน ได้แก่ การศกึษา  
การวิจยั การบรกิารวิชาการ และการบรหิารจดัการ   เชิงบรูณาการ 
โดยทั้งมหาวิทยาลัยได้ผนึกก�าลังและองค์ความรู้ด�าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์เชิงรกุอย่างต่อเนือ่ง ขบัเคลือ่นให้มหาวทิยาลัยก้าวไป
ในทศิทางเดียวกนั ซึง่นบัเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
สอดรับกับนโยบาย  BCG (Bio-Circular-Green Economy) 
ของรัฐบาล

 (อ่านต่อหน้า 2)

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีก�าลังขยายวงกว้าง  
ส่งผลกระทบมากมายในขณะนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยในความปลอดภัย
ของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงประชาชนทุกคน และมิได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ ์
ที่เกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้เลื่อนก�าหนดวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 
ในวันที ่21 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลาย ซึง่มหาวทิยาลยั
จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 ส�าหรับการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็น 
ในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชาไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 โดยการสอบจะ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม  
หรือพิจารณาเลื่อนการสอบออกไปตามความจ�าเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้าก่อนการจัดสอบ 
 ในส่วนของการฝึกงานคณะและส่วนงานจะเป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสม  
เนื่องจากธรรมชาติและรูปแบบของแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน นักศึกษาสามารถ
สอบถามได้ที่อาจารย์ประจ�าวิชา ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกัน 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
 นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องมีการรวมตัวกันของคนจ�านวนมาก 
ก็จะเลื่อนการจัดงานออกไปก่อนเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน ในช่วงนี้  
ขอให้ทุกคนไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ร่วมใจสวมหน้ากากอนามัย  หมั่นล้างมือบ่อยๆ 
รักษาระยะห่างระหว่างกัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน
  เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

มช. เปิดตวัรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
รุ่นใหม่ ใช้พลังงานสะอาด
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เปิดตวัรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนรุน่ใหม่ บรกิารนกัศึกษา บคุลากร บอกต�าแหน่งรถ 
และทีน่ัง่ แบบ Realtime ผ่าน CMU Mobile Application  
มุ่งสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะ พลังงานสะอาด
 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์
ตามพนัธกจิเชงิรกุ นวตักรรมค้นสิง่แวดล้อมและพลังงาน  
โดยใช้แนวคิดในการบริหารจัดการบนข้อมูลจริง
(Data Driven Management) โดยมกีารด�าเนนิการ 
เชงิรกุทัง้ด้านกายภาพ การปลูกฝังจติส�านึกให้นักศกึษา บุคลากร รวมไปถึงการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม  
รวมทัง้การปรบัปรงุการจดัการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเป็นผู้น�าในการสร้างการจดัการ 
เทคโนโลยนีวตักรรมสเีขยีวทีย่ัง่ยนื เพือ่น�าไปสู่การเป็นเมอืงอจัฉริยะต้นแบบและเป็นฐานในการต่อยอด 
น�าไปใช้พัฒนาเมืองและประเทศต่อไป
 การพฒันาด้านระบบขนส่งมวลชน ถอืเป็นงานทีม่หาวทิยาลยัให้ความส�าคญัมาโดยตลอด  
โดยมุง่เน้นเพิม่ประสทิธภิาพ เชือ่มโยงการเดินทางทีค่รอบคลมุทกุพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั ให้มคีวามสะดวก  
ปลอดภยั และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการ ซึง่จะน�าไปสู่ 
การบรหิารจดัการปรมิาณรถยนต์บนท้องถนน และการจัดการพลงังานได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้  
เกดิเป็นสภาพแวดล้อมทีน่่าอยูอ่าศยั อกีทัง้ยงัช่วยสร้างค่านยิมการใช้บรกิารระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  
ลดการใช้ทรพัยากรอย่างส้ินเปลอืงให้กบันกัศกึษาและบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด ่
พระเดชพระคุณ พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธโร น.ธ.เอก,ปธ.3 
ค.บ. กติตมิศกัดิ,์ พธ.ด. กติติมศกัด์ิ) อดตีทีป่รกึษาเจ้าคณะภาค 6 และ 
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค�้าวรวิหาร โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจติ อธิการบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และคณะศษิยานศุษิย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และ
ร่วมมอบปัจจัยเป็นทุนการศกึษาแก่พระภกิษสุามเณร และน�า้ยาบ้วนปาก 
จ�านวน 200 ขวด ณ ศาลาการเปรียญวัด

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ขบัเคลือ่นทกุมติฯิ									(ต่อจากหน้า 1)

 ในการขบัเคลือ่นนโยบายบรหิารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวทาง SDGs ขององค์การ
สหประชาชาต ิบนพืน้ฐานหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ผ่าน  
SEP for SDGs by CMU BCG Platform ได้เช่ือมโยงยทุธศาสตร์ 
เชงิรกุและพนัธกจิของมหาวทิยาลยักบัเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน SDGs เป็น CMU BCG Platform ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เช่น ศนูย์วิจยัสาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ ศนูย์วจิยัข้าวล้านนา ศนูย์บรหิาร 
จดัการชวีมวลแบบครบวงจร อทุยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนอื 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Medicopolis  เมอืงนวตักรรมการแพทย์เพือ่ยกระดับ 
คณุภาพชวีติประชาชนและเศรษฐกจิ จงัหวดัเชยีงใหม่ มุง่สร้าง
สงัคมสขุภาพด ีลดความเหลือ่มล�า้เข้าถงึเทคโนโลยแีละบริการ 
สร้างมลูค่า งานวจิยั นวตักรรม พร้อมขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในพืน้ที่ 
ด้วยนวตักรรมการแพทย์  ตัง้เป้าสร้างคณุค่าทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้  
ไม่น้อยกว่า 2,520 ล้านบาทในปี 2565 โดยจะด�าเนนิการผ่าน 
ศนูย์ต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เช่น ศนูย์ความเป็นเลศิ
ทางการแพทย์เฉลมิพระเกยีรต ิศนูย์บริการสขุภาพและบรกิาร 
สาธารณสุข (Medical Hub) ศูนย์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ศนูย์ส่งเสรมิพฤฒพิลงัผูส้งูอายุ   
ศนูย์บรกิารทางการแพทย์หรภุิญไชย จงัหวัดล�าพนู ศนูย์ดแูล 
ผูส้งูอายรุะยะยาว ศนูย์เวชศาสตร์ผูส้งูอาย ุ(GMC) ดแูลเฉพาะทาง  
ศูนย์สขุภาพสตัว์ดอยค�า และศูนย์การศึกษาวจิยัสขุภาพช้าง 

 Biopolis ศนูย์กลางการวจัิยและนวตักรรมเพือ่พฒันา 
อตุสาหกรรมภายใต้เศรษฐกจิฐานชีวภาพ มุง่สร้างคณุค่าทาง
เศรษฐกิจเพิม่ขึน้ ไม่น้อยกว่า 1,260 ล้านบาท ในปี 2565 ด�าเนนิการ 

  Creative Lanna ศนูย์รวมและผูน้�าขององค์ความรู้  
ศลิปะ วฒันธรรมและการสร้างนวตักรรมเพือ่ด�ารงจติวญิญาณ 
ประจ�าถิน่ ทีมี่การคาดหวงัว่าจะช่วยสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจ
เพิม่ขึน้ ไม่น้อยกว่า 420 ล้านบาทในปี 2565 ผ่านการด�าเนนิงาน 
ของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โครงการศิลปะชุมชน:  
วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) บ้านเหมืองกุงหัตกรรมล้านนา  
ศูนย์ออกแบบและพัฒนางานล้านนาสร้างสรรค์ (CLC)  
หอนทิรรศการศิลปวัฒนธรรมและส�านกัส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดแนวทาง 
ในการสร้างงานวจัิยและบริการวชิาการท่ีก่อให้เกิดเครือข่าย 
ความร่วมมอืในทุกภาคส่วน ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน ภาคสงัคม  
ภาคชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   
ทัง้ระดบัประเทศและระดบัพืน้ที ่รวมทัง้ได้บรรจกุารพฒันา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้าง
การรบัรูแ้ละการมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่น รวมถงึการพฒันา
บุคลากรให้มีองค์ความรู้ SDGs ในทุกช่วงวัย พร้อมมุ่งมั่น 
ในการเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม  
ประเทศชาติ  ด้วยการสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานทุกภาค  ท้ังระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศ ในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ เพื่อการบรรล ุ
เป้าหมายอย่างยั่งยืนต่อไป  
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท�าเว็บไซต์เพื่อ
เป็นแหล่งรวมการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดไดท้ี่ https://sdgs.cmu.ac.th

มช.	เปิดตวัรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรุน่ใหม่ฯ							(ต่อจากหน้า 1)

 ระบบขนส่งมวลชนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ให้บริการ
ส�าหรับนกัศกึษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริม
การใช้รถร่วมกนัในการเดนิทาง ซึง่เป็นการประหยดัพลงังาน รักษา 
สิง่แวดล้อม และเป็นการลดการใช้ยานพาหนะส่วนตวั ส่งผลให้ 
ลดปัญหาเรือ่งการจราจร การจอดรถ และอุบตัเิหตอัุนเกีย่วกบัรถ
 ในปัจจบุนัระบบขนส่งมวลชนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ให้บริการด้วยยานยนต์ท่ีขบัเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าซ่ึงถือเป็น 
พลังงานสะอาดเป็นหลัก ให้บรกิารครอบคลุมการสัญจรทกุพ้ืนที ่
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. ตลอดทั้ง  
7 วันต่อสัปดาห์ การด�าเนินงานที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการสะสม 
มากกว่า 5,700,000 คน รวมระยะทางที่ให้บริการมากกว่า  
5.8 ล้านกโิลเมตร มส่ีวนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้  
1,650 ตันคาร์บอนไดออกไซต์
 ส�าหรับรถไฟฟ้ารุน่ใหม่ จ�านวน 40 คนั จะมห้ีองโดยสาร 
แบบปิดโดยมหีน้าต่างทีเ่ปิด-ปิดได้ และภายในมีพดัลมไว้ให้บรกิาร  
สามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้สงูสดุ 16 ทีน่ัง่ โดยทีข่นาดและมติ ิ
ของรถเหมาะสมกบัการขบัขีภ่ายในมหาวทิยาลยั ปรบัเปล่ียน 
ระบบแบตเตอร่ีเป็นแบบลเิทยีมไอออนฟอสเฟต ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และอายกุารใช้งานทีเ่พิม่มากขึน้ สามารถใช้งานได้ตลอดทัง้วนั 
ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพิ่ม
ประสทิธภิาพการให้บริการ เช่น การนบัจ�านวนผูโ้ดยสารด้วยวธิ ี
Image Processing ร่วมกบั AI  ซึง่ผู้ใช้บรกิารสามารถติดตาม
ต�าแหน่งรถ เส้นทางเดนิรถแต่ละสาย และจ�านวนผูโ้ดยสารใน

รถแต่ละคนัได้จากแอปพลเิคชนั CMU Mobile Application  
แบบ Realtime ด้านหน้ามีป้าย LED บอกสายรถแต่ละคัน มองเหน็ 
ได้ง่ายแม้ในเวลากลางคนื มอีปุกรณ์ด้านความปลอดภยัในรถทุกคัน  
เช่น ระบบกล้องวงจรปิดทีม่องเหน็ผูโ้ดยสารทกุทีน่ัง่ รวมถงึภาพ 
จากด้านหน้าและด้านหลงัของรถ มจีอแสดงภาพให้พนกังานขับรถ 
ดูได้ตลอดเวลา มจีอภาพส�าหรบัการแสดงข้อมลูการให้บรกิาร 
และสือ่ประชาสมัพนัธ์ การเกบ็ข้อมูลต่างๆ ของตัวรถเพือ่น�ามา 
ประมวลผลเพ่ือน�าไปวางแผนการบริหารจัดการการใช้พลังงาน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด นอกจากนีย้งัมถีงัดบัเพลงิและ
ค้อนทุบกระจกเตรียมไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้วย

 เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2564 ได้มกีารเปิดตัวรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นใหม่ ณ ศูนย์กลาง 
ขนส่งมวลชนมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ โดยม ีศาสตราจารย์คลนิกิ  
นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
เป็นประธานในพธีิ พร้อมพาคณะผูบ้ริหาร สือ่มวลชนน่ังรถไฟฟ้า 
เยี่ยมชมรอบมหาวิทยาลัย

  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร ให้การต้อนรบั Mr. Sebastian  
Schmidt กงสลุกิตตมิศกัดิส์หพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั ประจ�าเชยีงใหม่ 
เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ 
ด้านการศกึษาและวฒันธรรมในอนาคตกับผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
ตลอดจนปรกึษาหารอืและแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง  
อาคารยุทธศาสตร์ ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินทุนการศึกษา บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ 
จ�ากดั จ�านวน 250,000 บาท จากนายวรวชัร - นางนภิานนัท์ ตนัตรานนท์  
คณะกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพือ่เป็นทนุการศกึษาให้แก่
นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
ณ ห้องรบัรอง อาคารยทุธศาสตร์ ส�านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

 รองศาสตราจารย์ โรม จริานกุรม รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เป็นประธานมอบใบประกาศนยีบัตร แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  
ที่เข้าร่วมโครงการ CMU MOOC International (MOOC I) โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีวิทยาลัย
นานาชาตนิวัตกรรมดจิิทลั กล่าวรายงาน ซึง่เป็นการเรยีนการสอนหลักสตูร 
นานาชาติ ที่สามารถออนไลน์ระบบเปิดส�าหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย  
ไม่จ�ากดัวุฒกิารศกึษา เข้ามาเรยีนรูเ้นือ้หาทีน่่าสนใจกับคณาจารย์ และ
ผูท้รงคณุวฒุขิองมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ตอบโจทย์การเรยีนรู้ตลอดชวีติ 
Lifelong Education ทีต้่องการหาความรูเ้พือ่ไปใช้ต่อยอดในการเรียน
หรือท�างาน ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 ส�านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สมัภตัตะกลุ หัวหน้าหน่วยวจิยัเพือ่การจดัการ
พลงังานเศรษฐนเิวศ  สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
ได้รบัเงนิสนบัสนนุในโครงการสานพลงัภาคขีบัเคลือ่นเชยีงใหม่นครสขุภาวะ: 
เชียงใหม่อากาศสะอาดลดฝุ่นควัน จ�านวนเงิน 210,000.-บาท (สองแสน 
หนึง่หมืน่บาทถ้วน) จากมลูนิธใิจกระทงิ โดยม ีนางชยารัตน์ อร่ามแสงรุ่งโรจน์ 
ผู้จัดการมูลนิธิใจกระทิงเป็นผู้มอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน 
การขยายพืน้ทีต่ดิตัง้เครือ่งวดัฝุน่ PM2.5 “DustBoy”  ไปตดิตัง้ในหมูบ้่านเขต
ป่าและเมือง จ�านวน 21 หมู่บ้าน ส�าหรับเฝ้าระวังและรายงานปัญหาฝุ่นควัน 
เกินค่ามาตรฐาน อันส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชวีิตของประชาชน เพื่อให้ 
เกดิการเรยีนรูแ้ก่ชมุชนร่วมกนั ภายใต้ “โครงการสานพลงัภาคขีบัเคล่ือนเชยีงใหม่ 
นครสขุภาวะ: เชยีงใหม่อากาศสะอาดลดฝุน่ควนั” เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2563

 ผูบ้รหิารและบคุลากรของคณะสงัคมศาสตร์  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จ�านวน 100 คน เข้าร่วม 
กจิกรรม โครงการสร้างความสะอาด ปลอดภยั  
ห่างไกล COVID-19 และฝุ่นควัน ในพื้นที ่
ท�างานและพื้นที่ร่วมภายในคณะสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในคณะในการร่วมกัน 
ท�าความสะอาดพืน้ทีป่ฏิบตังิานท้ังส่วนตวัและส่วนรวม ส่งเสรมิให้บคุลากรใส่ใจ 
เรื่องสุขภาพอนามัย หมั่นท�าความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และมีจิตส�านึกสาธารณะและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
ผูป้ฏบิตังิาน ตลอดจนเพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน ณ บรเิวณพืน้ท่ี 
โดยรอบคณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
ศนูย์ความเป็นเลศิด้านฟิสกิส์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมเป็นผูแ้ถลงข่าว และร่วมจดั 
นทิรรศการงานวจิยัเด่นในงานแถลงข่าวมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2563  
น�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.สญัชยั จตรุสทิธา ผูอ้�านวยการ พร้อมด้วย ดร.บญุรกัษ์  
พนัธ์ไชยศร ีนกัวิจยั ช�านาญการ และ ดร.จริณทัฐ ์เตชะรงั นกัวิจยั โดยได้น�า 
ผลงานวจิยัเด่นเรือ่ง “การเพ่ิมมลูค่าข้าวไทยคณุภาพพเิศษ (การยงิไอออนปรบัปรงุพนัธุ)์” 
ร่วมแถลงข่าวในงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2563  
ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

 คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ น�าโดย รองศาสตราจารย์  
ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา  
เขยีวนาวาวงศ์ษา ผูช่้วยคณบด ีได้น�าผลงานวจิยัเด่นในด้านนวตักรรมอาหาร 
ผู้สูงอายุ จ�านวน 2 ชิ้นงาน คือ ลูกชิ้นปลา ส�าหรับผู้สูงอายุ เจ้าของผลงาน  
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์, ผลไม้แช่เย็นส�าหรับ 
ผู้สูงอายุ เจ้าของผลงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก  
และบรรจภุณัฑ์ย่อยสลาย จ�านวน 1 ชิน้งาน เจ้าของผลงาน ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.สุฐพัศ ค�าไทย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ในงานแถลงข่าว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ช้ัน 2  
ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
10 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

 รอบที ่1 แบบที ่1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio จ�านวน 2,473 คน รบัสมคัรนกัเรยีนทัว่ประเทศทีม่คีวามสามารถพเิศษ  
ตามคณุสมบัตทิีค่ณะ/สาขาวชิาก�าหนด โดยแบ่งโครงการทีร่บัสมคัรเป็น 2 ประเภท คอื โครงการทีด่�าเนนิการโดยส�านกัทะเบยีน 
และประมวลผล ประกอบด้วย การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และโครงการพิเศษ รับสมัครในวันที่ 6-15 มกราคม 
2564 ส่วนโครงการที่ด�าเนินการโดยคณะ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะ
 รอบที ่2 แบบที ่2 โควตา Quota จ�านวน 5,381 คน รับสมัครนกัเรียนตามคณุสมบติั และคะแนนสอบวชิา O-NET,  
GAT/PAT และวิชาสามัญตามที่คณะ/สาขาวิชาก�าหนด โดยแบ่งโครงการที่รับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โครงการ 
ที่ด�าเนินการโดยส�านักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียน 
มัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ โครงการชาวไทยภูเขา และโครงการ
พิเศษ รับสมัครในวันที่ 1-11 มีนาคม 2564 ส่วนโครงการที่ด�าเนินการโดยคณะ ดูก�าหนดการและรายละเอียด 
การรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะ
 รอบที ่3 รบัสมคัรนกัเรยีนทัว่ประเทศ ด�าเนนิการรบัสมัครโดยท่ีประชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันท่ี 7-15  
พฤษภาคม 2564 ทางเวบ็ไซต์ http://student.mytcas.com โดยแบ่งเป็นรอบที ่3 แบบที ่3 รบัตรงร่วมกนั Admission 1  
จ�านวน 2,290 คน และรอบที ่3 แบบที ่4 รบักลางร่วมกนั Admission 2 จ�านวน 788 คน คดัเลอืกตามองค์ประกอบ 
ของกลุ่มสาขาวิชา และคะแนนสอบตามที่ก�าหนด ได้แก่ วิชา O-NET และ GAT/PAT 
 รอบที่ 4  แบบที่ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอยีดคณุสมบตักิารรบัสมคัรในแต่ละคณะ/สาขาวชิาของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้ทางเวบ็ไซต์  
http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply หรอืสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลกัสตูร ส�านักทะเบียน 
และประมวลผล โทร. 0-5394-8915 ถึง 19  

มช. รับนักศกึษาระบบ TCAS ปีการศกึษา 2564

 รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และผูบ้รหิารส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมรบัมอบพระบรมรปูพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เพือ่เป็นสริมิงคลแก่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
จากนายสาโรช  ตยิะวรบญุ  นกัศกึษาเก่า มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  รหสั 18 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผูบ้รหิาร 
บรษิทัร่มฉตัรดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั โดยม ี นางสาวอรวรรณ  ติยะวรบญุ  และนางอรพินธ์  เลศิท�านองธรรม   
เป็นตัวแทนมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

มช. เตรยีมสร้างห้องปลอดฝุ่น ควบคมุ 
PM 2.5 และระบบเติมอากาศสะอาด  
ส�าหรับห้องพักนักศึกษา เพื่อลมหายใจ
ไร้ฝุ่นควัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่



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 11 - 17 มกราคม 2564

13 มกราคม 2564วันพุธ

เวลา 13.00 น.
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดสัมมนาในหัวข้อ “Aggie Overview:  
มมุมองเชงิระบบ เพือ่มุง่สู่ Smart Agriculture 
for Better Life”  ในวันพุธที่ 13 มกราคม 
2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชมุ 
บุญญวาส ล�าเภาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 มกราคม 2564 
เวลา 08.30 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมกบั  
กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ จดัประชมุ
สัมมนา  Smart Mining “การพัฒนาเทคโนโลยี 
เพือ่เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่ 4.0”  ในวนัจนัทร์ที่  
11 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. 
ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom (ไม่จ�ากัดจ�านวน)

วันจันทร์ วันอังคาร 12 มกราคม 2564 

เวลา 13.00 น.
คณะกรรมการอคัคีภยั ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชยีงใหม่ จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“การใช้เครือ่งดบัเพลิง 2564” รุ่นที ่2 ในวนัอังคารที่  
12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.15 น. ณ ห้อง  
RB 0305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม และบริเวณ 
ด้านข้างสนามฟตุบอลทศิตะวนัตก คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี

14 มกราคม 2564 

เวลา 09.00 น.
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัประชมุ 
วชิาการเร่ือง จดัฟัน วาไรต้ี IV 2021: มาป๊ะกัน๋ออนไลน์  
(Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN ONLINE)  
ถ่ายทอดสด ในวันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่  
15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. และดู
ย้อนหลงั ตัง้แต่วนัจนัทร์ที ่18 มกราคม - วนัพธุที่ 
17 มนีาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ของวทิยาลยั
การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นกัศกึษา มช. คว้า 2 รางวลั  
ประกวด “นางสาวเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2564”

 สมาคมนกัข่าววทิยุ
และโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ  
บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชัน่ โดยมี 
ส�านกังาน กสทช. และกองทุน 
พัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ เป็นเจ้าภาพ
ร่วมในการจัดงานประกาศ 
ผลการตดัสนิรางวลัสายฟ้าน้อย  
ครั้งที่ 16 ประจ�าปี 2563 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 
เพ่ือร่วมส่งเสริมและพัฒนา 
องค์ความรูใ้นการพัฒนาสือ่และนเิวศสือ่อย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์ สนบัสนนุให้นกัศกึษาได้แสดง
ความสามารถด้านการผลติข่าวและสารคดเีชงิข่าวประเภทวทิยกุระจายและสารคดเีชงิข่าวโทรทัศน์  
และเปิดโอกาสให้ได้น�าเสนอความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 48 เรื่อง  
แบ่งเป็นประเภทสารคดีเชงิข่าวโทรทศัน์ จ�านวน 37 เรือ่ง จาก 10 สถาบนัการศกึษา และประเภท
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จ�านวน 11  เรื่อง จาก 3 สถาบันการศึกษา
  ผลการตดัสนิรางวลัชมเชยประเภทสารคดเีชงิข่าววทิยกุระจายเสยีง ได้แก่ ทมี “ดาวไอเจ”  
นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน จากสารคดีเชิงข่าว เรื่อง สวัสดิการ “แรงงานแพลตฟอร์ม” 
บนช่องโหว่กฎหมาย รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท
  สมาชกิในทมี 5 คน ประกอบด้วย นางสาวทอฝัน กนัทะมลู นางสาวนภสัสร มหาวรรณ  
นางสาวรพพีรรณ พนัธรุตัน์ นางสาวเพชรด ีจนัทร์ธมิา และนายภาณวุฒัน์ สะพานแก้ว โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  ติดตามผลการตัดสินรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16/2563  
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaibja.org/?p=4790 
  สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

ทีม “ดาวไอเจ” แมสคอม มช. คว้ารางวลั
ชมเชยสารคดเีชิงข่าววทิยุกระจายเสยีง 
สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16/2563

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

 ทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) จากห้องวิจัยปัญญา 
เชงิค�านวณ (Computational Intelligence Research Laboratory:  
CI Lab) คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวศิวกรรมชวีการแพทย์  
(Biomedical Engineering Institute) มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
ได้รบัรางวลั Best Paper Award ในการประชุมวชิาการระดบั 
นานาชาติ 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 นครโฮจมินิห์ ประเทศเวยีดนาม 
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563

 บทความ Automobile Parts Localization Using 
Multi-layer Multi-model Images Classifier Ensemble 
โดย นายณัฐภัทร การะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  
เอือ้พนัธ์วริยิะกลุ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์ ธรีอ�าพน 
เป็นงานวจิยัทีน่�าเสนอวธีิการใหม่ในโลกของ A.I. เพือ่ใช้ในการระบุ
ต�าแหน่งชิน้ส่วนยานยนต์แบบอตัโนมติั ซึง่เป็นข้ันตอนส�าคญัใน
ระบบความเป็นจรงิเสรมิ (Augmented Reality: AR) ในการศกึษา 
เก่ียวกับยานยนต์ โดยในปัจจุบนัทีมวิจยัน้ีได้ด�าเนินการสร้างระบบ A.I.  
ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ กองทัพ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ฯลฯ 
ครอบคลมุปัญหาด้าน Big data, Data mining, Data prediction,  
Pattern analysis ฯลฯ

เวลา 13.00 น.
งานการพยาบาลผูป่้วยนอกและผูป่้วย 
ฉกุเฉนิ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่ จัดอบรม 
เร่ือง “การประชมุวชิาการ Update 
Palliative Care 2021  in OPD&ER”  
ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564  
เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชมุ 
เบอร์ 9 ชัน้ 3 อาคารเฉลมิพระบารมี 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

 นางสาวชนนิกานต์ สพิุทยาพร นกัศึกษาคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
และอดตีนายกสโมสรนกัศกึษา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ปี 2562 ได้รบัต�าแหน่ง “นางสาวเชียงใหม่  
ประจ�าปี 2564”   และ นางสาวสจุารี กาญจนกฤต  นกัศกึษาสาขาวชิาสารสนเทศศกึษา ช้ันปีที ่3  
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับต�าแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 4 นางสาวเชียงใหม่ ประจ�าปี 2564

ขอบคุณภาพจาก Facebook : กองประกวดนางสาวเชียงใหม่   Instagram : kn_chony

     
ขอบคุณภาพจาก Facebook : กองประกวดนางสาวเชียงใหม่
Instagram : kn_chony


