
CHIANG MAI UNIVERSITY   WEEKLY NEWS

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3              วันที่ 18 - 24 มกราคม 2564

https://ccarc.cmu.ac.th

ข่
าว
ร

อ
บสั
ปดาห

์

มช. มุ่งสร้างสังคมสุขภาพดอีย่างย่ังยืน
ด้วยเมืองนวัตกรรมการแพทย์

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นประธานพิธเีปิดนทิรรศการ “วนัทรงดนตร ี10 มกราคม 2518” เพือ่น้อมร�าลกึในพระอจัฉริยภาพ 
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร โดยมคีณะผู้บรหิาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มอบทุนการศกึษาแก่นกัศกึษาทีป่ระพฤตดิ ีเป็นแบบอย่างของความซือ่สตัย์ ทนุละ 10,000 บาท  
(หนึง่หมืน่บาทถ้วน) แก่ นางสาวณฐัวรรณ รกุขชาต ินกัศกึษาคณะบรหิารธรุกจิ รหสันกัศึกษา 
621510092 และนาย ฌลัล์ชล ณ ล�าพนู นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
รหสันกัศกึษา 620110253 เนือ่งจากนกัศกึษาเกบ็เงนิได้จ�านวน 100,000 บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน)  
และได้น�าส่งคนืเจ้าของ เพือ่ยกย่องชมเชยนกัศกึษาทีป่ระพฤตตินเป็นพลเมอืงด ีมคุีณธรรม 
ซือ่สตัย์ สจุรติ และน�าช่ือเสยีงมาสูม่หาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมคีณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่
ร่วมแสดงความยนิดี ณ ห้องรบัรอง อาคารยุทธศาสตร์ ส�านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษา 

แบบออนไลน์ ส�าหรบันกัศึกษา โดยสามารถลงทะเบยีนรบัสทิธิก์ารใช้งานอินเทอร์เนต็ฟรี  

ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้ต้ังแต่วนัที ่13 - 25 มกราคม 2564 น้ี  

ที่ http://sis.cmu.ac.th 

มช. ใจดีแจกซมิการ์ด 
เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผนึกก�าลังสร้างเมืองนวัตกรรม 
การแพทย์ Medicopolis ยกระดับ
คณุภาพชีวติประชาชนและเศรษฐกจิ
จังหวดัเชยีงใหม่ มุง่สร้างสงัคมสขุภาพดี  
ลดความเหลือ่มล�า้การเข้าถงึเทคโนโลยี
และบรกิาร พร้อมเพิม่มลูค่างานวจิยัและ

พัฒนาเศรษฐกจิในพืน้ทีด้่วยนวตักรรมการแพทย์  ตัง้เป้า 
เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,520 ล้านบาท 
ในปี 2565
  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์  
ศรบีณัฑติมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ กล่าว
ว่า“อาหาร สุขภาพและการดูแลผูส้งูอายุ” เป็นเร่ืองส�าคญั 
ทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้ชขูึน้เป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์เชงิรุก 

ของมหาวทิยาลยั โดยได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้
ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ไีด้อย่างยัง่ยนืตามแนวทาง SDGs 
 โดยในการขับเคล่ือนนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้ตั้งเป้าหมายด�าเนินงาน CMU BCG Platform ใน 3 ด้าน 
ได้แก่ Medicopolis  เมืองนวัตกรรมการแพทย์ Biopolis 
ศนูย์กลางการวจิยัและนวัตกรรมเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมภายใต้ 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และ Creative Lanna ศูนย์รวมและ 
ผู้น�าองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อด�ารงจิตวิญญาณประจ�าถิ่น 
  ในด้าน Medicopolis เมอืงนวตักรรมการแพทย์ นับเป็น 
การสานต่อยทุธศาสตร์ “อาหาร สขุภาพและการดแูลผูส้งูอาย”ุ 
ของ มช. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ 
จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสร้างสังคมสุขภาพดี ลดความเหลื่อมล�้า 
การเข้าถงึเทคโนโลยแีละบรกิาร ตลอดจนจะเป็นการสร้างมลูค่า 

งานวจัิย นวตักรรม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนทีด้่วยนวตักรรม
การแพทย์  โดยต้ังเป้าสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่า 2,520 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งจะด�าเนินการ
ผ่านศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ 
 ศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข  
(Medical Hub) เป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ ขนาด 450 เตยีง  
พร้อมทีจ่อดรถ 9 ชัน้ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
ท่ีพร้อมรองรบัการให้บรกิารแก่ประชาชน สามารถรบัผู้ป่วย
นอกเพิม่ขึน้ 400,000 รายต่อปี ผูป่้วยในเพิม่ 30,000 รายต่อปี 
และผู้ป่วยทีต้่องการฟ้ืนฟใูนระยะยาวเพิม่ขึน้ 2,000 รายต่อปี  
และผลกัดนัให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ 
ของอาเซียน หรอืทีเ่รยีกว่า Medical Hub & Wellness Center  
โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการจดัต้ัง เร่ิมด�าเนินการ 
ตัง้แต่ปีนี ้    เป็นต้นไป คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในอกี 3 ปีข้างหน้า ซึง่จะช่วย 
ยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์           
ที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
 ศนูย์ส่งเสรมิพฤฒพิลงัผู้สงูอาย ุ(Senior Wellness  
Center) เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพือ่รองรับการก้าวเข้าสูส่งัคมผูอ้ายอุย่างสมบรูณ์แบบในอกี

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยให้มีการจัดการเรียนการสอน 

ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง 

มหาวทิยาลยัจะมอบ SIM 4 Mbps Unlimited เพือ่การศกึษาแบบออนไลน์ ฟร ีเป็นระยะเวลา 

90 วัน  ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับจากวันที่มีการ Activate ทั้งนี้นักศึกษา

สามารถเลือกเครือข่ายมือถือได้ทั้งจาก AIS, DTAC และ TRUE โดยสามารถลงทะเบียน 

เพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 25 มกราคม 2564 นี้ ที่ http://sis.cmu.ac.th

 นักศึกษาสามารถติดตามผลการลงทะเบียน รับรหัสการใช้งานและรายละเอียด 

การใช้งานผ่านอเีมลมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ http://mail.cmu.ac.th โดยใช้ CMU Account  

ภายในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564  และ Activate การใช้งานโดยกดรหัสการใช้งาน 

ที่ได้รับผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ฟรี 90 วัน  

นับจากวันที่ Activate 

 (อ่านต่อหน้า 2)
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เป็นประธานในพิธีเปิดตวัรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ รุน่ใหม่  
ณ ศูนย์กลางขนส่งมวลชนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วนัท่ี 6 มกราคม 2564 พร้อมพา 
คณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนนั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมรอบมหาวิทยาลัย ส�าหรับ
รถไฟฟ้ารุน่ใหม่นัน้ได้ใช้ พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรีลิ่เทยีมไอออนฟอสเฟต  
สามารถใช้งานได้ตลอดทัง้วัน ต่อการชาร์จ 1 ครัง้ ให้บริการครอบคลมุทกุพืน้ที่
ของมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 07.00 - 22.00 น. ตลอดทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์  
ซ่ึงในปีทีผ่่านมามผีูใ้ช้งานสะสมกว่า 5,700,000 คน รวมระยะทางกว่า 5.8 ล้านกโิลเมตร  
มส่ีวนช่วยลดบรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 1,650 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 
ส�าหรับในปีงบประมาณ 2563 ศนูย์บรหิารจดัการเมอืงอจัฉรยิะมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  
ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ เพือ่จดัหารถไฟฟ้ารุ่นใหม่จ�านวน 40 คนั มูลค่ากว่า  
50 ล้านบาท รถไฟฟ้ารุน่ใหม่นัน้มห้ีองโดยสารแบบปิด โดยมหีน้าต่างทีเ่ปิด - ปิดได้  
และภายในมพีดัลมไว้ให้บรกิาร สามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้สงูสดุ 16 คน การนบัจ�านวน 
ผูโ้ดยสารด้วยวธิ ีImage Processing ร่วมกบั AI และผูใ้ช้บรกิารสามารถตดิตาม 
ต�าแหน่งรถ เส้นทางเดินรถแต่ละสาย และจ�านวนผูโ้ดยสารในรถแต่ละคนัได้จาก
แอปพลเิคชนั CMU MOBILE แบบ Realtime ด้านหน้ามป้ีาย LED บอกสายรถ 
แต่ละคนั มองเหน็ได้ง่ายแม้ในเวลากลางคนื มีอปุกรณ์ด้านความปลอดภยัในทกุคนั  
เช่นกล้องวงจรปิดทีม่องเหน็ผูโ้ดยสารทกุทีน่ั่ง รวมถงึภาพจากด้านหน้าและด้านหลงั 
ของรถ มจีอแสดงภาพให้พนกังานขบัรถดไูด้ตลอดเวลา มจีอภาพส�าหรบัการ
แสดงข้อมูลการให้บริการและสื่อประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีถังดับเพลิง
และค้อนทุบกระจกเตรียมไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้วย 

มช. มุ่งสร้างสงัคมสขุภาพดอีย่างยัง่ยนืฯ      (ต่อจากหน้า 1)

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานพธิธีรรมสวดพระอภธิรรม ในพระราชานเุคราะห์ รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ อดีตอาจารย์ภาควิชาออร์โทปิดิกส ์
และเวชศาสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี 
ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ และนักศึกษา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมพธิ ีณ ศาลาบณัฑติศาสตรานสุรณ์  
วัดลัฏฐิวัน อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2564

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เป็นประธานในพิธที�าบุญ และพธิเีปิดอาคารศนูย์อาหารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
โดยมพีระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสงิห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจงัหวดั 
เชยีงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั บคุลากร 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสื่อมวลชนร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม  2564

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เป็นเจ้าภาพสวดอภธิรรมและบ�าเพญ็บญุกศุลศพ อาจารย์พฤกษ์ ยบิมนัตะสริิ  
อดตีผูอ้�านวยการศูนย์วิจัยเพือ่เพิม่ผลผลิตทางเกษตร อดตีอาจารย์ภาควิชาพชืไร่  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยมคีณะผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
พร้อมด้วยชมรมนกัศกึษาเกษตร มช. รุน่ 8  ศนูย์ RCSD คณะสงัคมศาสตร์  ศนูย์วจิยั
ระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลาส�าโรงวฒันา  
วัดปราสาท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564

ไม่กีปี่ข้างหน้า มุง่เป็นต้นแบบมาตรฐานของศนูย์พฒันา 
คณุภาพชวีติทีเ่หมาะสมแก่ผูส้งูอายใุนอนาคต โดยส่งเสรมิ 
ให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระและ 
มคุีณภาพชวีติทีด่ ีทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ ปัญญาและสังคม  
มกีารส่งเสรมิการพฒันาการดแูลผูส้งูอายแุบบองค์รวม อาศยั 
ศาสตร์จากสาขาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัมาบรูณาการร่วมกนั  
เพือ่สร้างสรรค์เป็นนวตักรรมเพือ่ผูส้งูวยั ทัง้ด้านวศิวกรรม 
ด้านสถาปัตยกรรม และด้านการแพทย์ ในการด�าเนินการของ 
ศนูย์ส่งเสรมิพฤฒพิลงัผูส้งูอาย ุจะมอีงค์ประกอบ 4 ส่วนหลกั  
คอื ศนูย์ฝึกอบรมอัจฉรยิะเพือ่ผูส้งูอาย ุ ศนูย์ต้นแบบการ
ดแูลผูส้งูอายชุ่วงกลางวนั  ศนูย์รวมนนัทนาการผูส้งูอาย ุและ 
สวนนวตักรรมสุขภาพอจัฉรยิะเพือ่ผู้สูงอายุ  ซึง่ท้ัง 4 ส่วน 
จะเน้นถ่ายทอดองค์ความรูผู้ส้งูอายทุกุรปูแบบ มกีารอบรม 
การดูแลผู้สูงอายุ ทั้งตัวผู้สูงอายุเองและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ตอบโจทย์การใช้ชีวติการดูแลสุขภาพด้วยเป้าหมาย “แก่ได้  
แต่สขุภาพด”ี ลดอตัราการเจบ็ป่วย ส่งเสรมิให้คนป่วยน้อยท่ีสดุ  
ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการด�าเนินการบนพืน้ที ่7 ไร่ติดริมแม่น�า้ปิง  
ต�าบลป่าแดด อ�าเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม่ คาดว่าจะพร้อม 
เปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565
 ศนูย์ดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long Term Care)  
มวีตัถปุระสงค์หลกัในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายแุบบครบวงจร  
ซึง่คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการบริการ 
ระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์เวชศาสตร์ 
ผูส้งูอาย ุและศนูย์ดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว อนัจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์ทัง้การรกัษาพยาบาล เพ่ิมคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ 

ทั้งด้านร่างกาย สังคมและจิตใจ เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย 
เพือ่พฒันาการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวให้มีคณุภาพมากข้ึน  
สามารถรองรับผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือ 
ตัวเองได้ หรือ ผู้ป่วยติดเตียง ซ่ึงมีครอบครัวเป็น
จ�านวนมากที่ลูกหลานอยู่ในวัยท�างาน ไม่สะดวกที่
จะดูแลผู้ป่วยด้วยตัวเองตลอดเวลา อาคารแห่งนี้  
จงึจะตอบโจทย์ในการแบ่งเบาบตุรหลานของผูส้งูอายไุด้เป็น 
อย่างดี ศนูย์ดูแลผูส้งูอายรุะยะยาว เป็นอาคารขนาด    4 ชัน้  
จ�านวน 3 อาคาร ประกอบด้วย จดัให้มีห้องตรวจสขุภาพ 
ห้องกายภาพบ�าบดั ห้องรบัประทานอาหาร ห้องสนัทนาการ  
ห้องพัก คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเร็วๆ นี้ 
  นอกจากน้ี Medicopolis เมอืงนวตักรรมการแพทย์  
ยังครอบคลุมไปถึงศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
เฉลมิพระเกยีรต ิให้บรกิารทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยชีัน้สงู 
ทีท่นัสมยัและการบรกิารแบบครบวงจรด้านต่างๆ ศนูย์บรกิาร 
ทางการแพทย์หรภิญุไชย จงัหวดัล�าพนู ขนาด 216 เตียง  
ศนูย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) 
ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (GMC) ดูแลเฉพาะทาง 
 จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ยงัคงตัง้ม่ันในการให้บรกิารทางการแพทย์ทีเ่ป่ียมไปด้วย
คณุภาพ คดิค้นนวตักรรมเพือ่การดแูลสขุภาพ และขยายโอกาส 
การเข้าถงึการรกัษาให้กว้างขวางยิง่ขึน้ มุง่หวงัให้เกดิประโยชน์ 
สงูสดุต่อประชาชน เพือ่ให้สงัคมไทยมสีขุภาพดถ้ีวนหน้า 
อย่างยั่งยืน



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 3  ปีที่ 16 วันที่ 18 - 24 มกราคม 2564

www.cmu.ac.th3

 อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง อาจารย์ประจ�า 
ส�านกัวชิาการวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ และนกัวจิยั  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะ  
ได้รบัเชิญจากสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซึง่เป็นผูร่้วมวจิยัในโครงการวจิยัเรือ่ง  
“การพัฒนาชดุอปุกรณ์ส�าเร็จรปูส�าหรบัการปลกูผกัปลอดสารพษิเพือ่ผูส้งูอาย:ุ 
หนึง่ในทางเลอืกเชงินโยบายส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่การส่งเสรมิ 
คณุภาพชวิีตของประชาชน (1 ต�าบล 1 มหาวทิยาลยั)” สนบัสนนุโดยกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประชุมหารือวางแผน 
แนวทางการพฒันาชดุอปุกรณ์ส�าหรบัการเพาะปลกูพชืโดยใช้วสัดเุหลอืใช้ทาง 
การเกษตร และเยีย่มชมภายในมหาวทิยาลยัเพือ่แลกเปลีย่นแนวทางการด�าเนนิ 
งานวจิยัร่วมกัน ท้ังนี ้ได้รบัความร่วมมือเป็นอย่างดพีร้อมกบัแนวทางในการด�าเนนิ 
งานวิจยัร่วมกนัอย่างมปีระสิทธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงค์ของกจิกรรม
โครงการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2563

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์เหรยีญ หล่อวมิงคล ผูอ้�านวยการส�านกับรกิารวชิาการ  
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ให้การต้อนรบัและเป็นประธานเปิดการอบรมความรูเ้กีย่วกบั 
การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (โควิด-19) ให้กบับุคลากรของส�านกับรกิารวิชาการ  
และบคุลากรจากศนูย์วจิยั สาธติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ ฟปิูนวง และนางสาวชุลีนนัท์  
แย้มรบับญุ พยาบาลจากหน่วยควบคมุและป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  
แนวทางและการฝึกปฏิบัติในการดูแลตนเอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและ
พร้อมรบัมือในการดแูลสถานท่ีในการให้บรกิารท่ีพกัของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

 รองศาสตราจารย์ ดร.พชิญา พลูลาภ รองคณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขยีวนาวาวงศ์ษา  
ผูช่้วยคณบดี และผูช่้วยศาสตราจารย์สุวรรณา เดชะรตันางกูร อาจารย์ประจ�าสาขา 
วชิาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภัณฑ์ ได้ประชุมหารอืร่วมกบั นางสาวระรนิทพิย์  
เพ็ชรเจริญ ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 
จงัหวดัเชียงใหม่ และนายมงคล สแีปงวงค์ หัวหน้ากลุม่วิชาการและแผนงาน  
เพือ่พฒันาข้อเสนอโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เสริมพลงัอาชพีคนพิการโดยใช้ 
ชมุชนเป็นฐาน” ประจ�าปี 2564 เพิม่การพฒันาศักยภาพและส่งเสริมคนพกิาร 
หยาดฝนทางด้านการแปรรูปผลติทางการเกษตร และมอีาชพีท่ีจะช่วยเหลอืตวัเองได้  
ณ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2563

 รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หวัหน้าภาควชิา 
ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมคณะท�างาน พพิธิภณัฑ์กายวภิาคและพยาธวิทิยา 
ทางสตัวแพทย์ ให้การต้อนรบัน้อง ๆ  จากโรงเรยีนสอนภาษา ซนั-ลงิโก้ ในโอกาสเข้าศกึษา 
เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
17 มกราคม 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

CM – CHANA แอปพลิเคชันส�าหรับผู้ที่เดินทาง 
เข้าจงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่ประเมนิความเสีย่ง 14 วนั และตดิตามตวั 
หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ พัฒนาโดย
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมกบั 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ทุนวิจัย
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 นักศึกษาสื่อสารการตลาด แมสคอม มช.  
ได้รบัคัดเลอืกเป็นคณะท�างาน J-MAT Next Gen รุน่ที ่36

 นางสาวชมพนูชุ แสนทวีสุข นางสาวฐานภา ทรงไทย  
นางสาวสพุชิญา ปุด๊ภาษ ีนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 และนางสาว 
สุภัทราภรณ์ ศรีชายนต์ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 กลุ่มวิชา 
สื่อสารการตลาด (Marketing Communication)  
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แมสคอม 
มช.) ได้รบัคดัเลอืกเป็นคณะท�างานชมรมยุวสมาชกิสมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย J-MAT Next Gen รุ่นที่ 36
  J-MAT Next Gen เป็นหนึ่งในโครงการ 
ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ทีค้่นหานสิิต  
นักศึกษาจากสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ ทีต้่องการประยกุต์ใช้ 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดจากการเรียนสู่การ 
ลงมือท�าจริง ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะท�างานของชมรม 
ยวุสมาชกิสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) โดยม ี
วาระการท�างาน 1 ปี เพือ่เตรยีมความพร้อมแก่นกัการตลาดรุน่เยาว์ 
ให้มทีกัษะพร้อมเข้าสูโ่ลกการท�างานจรงิในอนาคต ด้วยการ 
ฝึกบรหิารโครงการและกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพด้านต่าง ๆ   
เช่น โครงการ J-MAT Sharing Together โครงการสมัมนา 
สู่เส้นทางการตลาด โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award  
โครงการอบรมพิเศษนกัการตลาดรุน่เยาว์ หรอื Marketing 
Trainee เป็นต้น พร้อมทัง้เป็นตวัแทนในการถ่ายทอดข้อมลู
ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ  จากสมาคมการตลาดฯ ไปยงัสถาบนั 
การศึกษาทั่วประเทศ

  J-MAT มีเครือข่ายตัวแทนนิสิต นักศึกษา  
นกัการตลาดรุ่นเยาว์จากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  ทัว่ประเทศทีไ่ด้ 
เข้าร่วมกับ J-MAT ถึง 35 รุ่น โดยในปี 2563 กิจกรรม 
การเฟ้นหานักการตลาดรุ่นเยาว์ J-MAT Next Gen  
รุ่นที ่36 ได้จดัขึน้ภายใต้ธมี “Next chapter to be a new you  
โอกาสทีจ่ะสร้างประสบการณ์ให้คณุ สูก่ารเป็นนกัการตลาด 
รุน่ใหม่” ซึง่มีผูผ่้านการคดัเลอืกจ�านวน 80 คน 22 สถาบนั 
จากผู้สมัครทั้งสิ้น 355 คน 35 สถาบันทั่วประเทศ

 นายสาโรช ตยิะวรบญุ นกัศกึษาเก่า รหสั 18 คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ผู้บริหารบริษัทร่มฉัตรดีเวลลอปเมนท์ มอบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รับมอบ  
ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
10 มกราคม 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 
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ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 18 - 24 มกราคม 2564

20 มกราคม 2564วันพุธ

เวลา 15.00 น.
ห้องสมดุคณะสัตวแพทยศาสตร์ จดัการอบรม VET-LIB Class ประจ�า
เดอืนมกราคม 2564 เร่ือง EndNote เรยีนรูว้ธิกีารใช้โปรแกรมสร้าง
และจัดการบรรณานุกรมเบื้องต้น (online) ผ่านโปรแกรม ZOOM  
เวลา 15.00 – 16.00 น. โดยในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง 
EndNote 20 และ วนัพธุที ่27 มกราคม 2564 เรือ่ง EndNote X9

เวลา 07.39 น.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจ�าปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564  
เวลา 07.39-11.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยมี 
พิธีสกัการะ หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ณ หอประวัตมิหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบ New Normal วันที่ 24 มกราคม 2564

อาจารย์ดีเด่น
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์

(เชี่ยวชาญพิเศษ) แพทย์หญิงผาสุก มหรรฆานุเคราะห์  
คณะแพทยศาสตร์

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่รองศาสตราจารย์  
ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักวิจัยดีเด่น
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์  

แพทย์หญิงวรรณวรางค์ วงศ์เจริญ คณะแพทยศาสตร์
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้แก่ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ คณะวิทยาศาสตร์
3. สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้แก่  รองศาสตราจารย์  

ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี  คณะเศรษฐศาสตร์

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

แพทย์หญิงกุณฑรี ไตรศรีศิลป ์ คณะแพทยศาสตร์
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้แก่ ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร. Hien Van Doan  คณะเกษตรศาสตร์
3. สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี มณีจักร คณะเศรษฐศาสตร์

นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น
1. รางวลันกัเทคโนโลยแีละนวัตกรรมดเีด่นทีม่ผีลกระทบทาง 

นโยบายสาธารณะ ได้แก่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรัุตน์  
ตันประเวช คณะแพทยศาสตร์

2. รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นท่ีมีผลกระทบ 
ทางเศรษฐกจิเชงิพาณิชย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีวรรณ  
บุญญวรรณ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
1. กลุ่มด้านการบรกิาร ได้แก่ นางอารย์ี กณุนะ ต�าแหน่ง พยาบาล  

ระดับช�านาญการ คณะแพทยศาสตร์
2. กลุ่มด้านบริหาร ได้แก่ นางสาวหรรษา เทียนทอง ต�าแหน่ง 

พยาบาล ระดับช�านาญการ คณะแพทยศาสตร์
3. กลุม่ด้านสร้างสรรค์นวตักรรม ได้แก่ นายณรงค์รตัน์ สวสัตกิานนท์  

ต�าแหน่ง นกักายภาพบ�าบดั ระดบัช�านาญการ คณะแพทยศาสตร์

คณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ 

1. ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญงิเพณณนิาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.Matthew Owen Thomas Cole 
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชวนันท์ ชาญศิลป์  

รางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ระดับปริญญาเอก
 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  
บัณฑิตวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับปริญญาเอก
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์
ระดับปริญญาโท
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาโท
 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์

การมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากร หน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีบทบาทสูง สนับสนุน
การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรค COVID-19
1. ทีมพยาบาลควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ คณะแพทยศาสตร์  
โดยมี นางอารีย์ กุณนะ เป็นหัวหน้าคณะ

2. ทีมอายุรแพทย์-กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์  โดยมี รองศาสตราจารย์  
แพทย์หญิงรมณีย์ ชัยวาฤทธิ์  เป็นหัวหน้าคณะ

3. คณะท�างานกองพัฒนานกัศกึษา ส�านักงานมหาวิทยาลยั ในการเฝ้าระวัง 
โรคระบาด COVID-19 โดยม ีนางอจัฉรา ศรพีลากิจ เป็นหัวหน้าคณะ

4. ทมีพฒันาเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการเฝ้าระวงั 
โรค COVID-19 และการจัดการข้อมลูทางยทุธศาสตร์ในการตอบโต้ 
ภาวะฉกุเฉนิด้านสาธารณสขุจากโรคตดิต่อ คณะสาธารณสขุศาสตร์   
โดยมี อาจารย์ ดร.กรรณิกา อินต๊ะวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ

5. ทมีพฒันาหน้ากาก Mask4all ศนูย์วจิยัวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
คณะวทิยาศาสตร์  โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วริยิา 
และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จนัทระ เป็นหวัหน้าคณะ

6. ทมีพฒันาหุ่นยนต์ CMU Aiyara  และหุ่นยนต์ CMU Chang-noi  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรีะพงษ์ 
ว่องรัตนะไพศาล เป็นหัวหน้าคณะ

7. ทมีพฒันาต้นแบบอปุกรณ์กกักนัเชือ้ส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์   
คณะวศิวกรรมศาสตร์ โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชยัชนะ  
เป็นหัวหน้าคณะ

8. ทีมพัฒนาห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ สมาคม
นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี นายวิวรรธน์  
พงษ์เรืองเกียรติ เป็นหัวหน้าคณะ

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย  
ผูบ้รหิาร ผู้ได้รบัรางวลัและคณะจัดงานเท่านัน้ ส�าหรบัผูแ้สดงความยนิดี 
สามารถแสดงความยินดีได้ที่คณะ หน่วยงาน
 การจดังานวนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มีขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงในปี พ.ศ. 2564 ตรงกับวันอาทิตย์ที่  
24 มกราคม 2564 เวลา 07.39 – 11.30 น.  ณ ศาลาธรรมมหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่ โดยมพีธิขีึน้ท้าวทัง้ส่ี พธีิสักการะ หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ  
ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พธิที�าบุญวนัคล้ายวนัสถาปนา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2564 หลงัจากนัน้มกีารมอบรางวัล 
ผู้บริหารดเีด่น จากกองทนุอธิการบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2563  
มอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า”ประจ�าปี 2563  
พธิมีอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ “ศาสตราจารย์” ในปี 2563 และเกยีรตบัิตร 
แก่ผู้บริหารทีค่รบวาระ ประจ�าปี 2563  และพธิมีอบรางวัลปรญิญานพินธ์  
ดเีด่น/ดมีาก ปีการศึกษา 2563 รางวลัหลกัสตูรดเีด่น ปีการศกึษา 2563  
การมอบประกาศประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร/หน่วยงานใน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทีมี่บทบาทสงู สนบัสนนุการปฏิบัตงิานเฝ้าระวัง 
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรค COVID-19ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในด้านการเรยีนการสอนด้านการวจิยั ด้านกจิการ 
นกัศึกษาและด้านการบรหิารงานทัว่ไป เป็นการสร้างขวญั ก�าลงัใจ ยกย่อง  
และประกาศเกียรตคิณุแก่อาจารย์วจิยัยอดเยีย่มมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  
อาจารย์ผูม้ผีลงานดเีด่นในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมแก่นกัศกึษา  
อาจารย์ดีเด่น  นักวจิยัดเีด่น  นกัวจิยัรุน่ใหม่ดีเด่นและผูป้ฏิบติังานดีเด่น   
โดยม ี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานและมอบรางวัลดังกล่าว  

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2563 
จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  
ต�าแหน่ง รองอธิการบดี 

2. ศาสตราจารย์เชีย่วชาญพเิศษ นายแพทย์บรรณกจิ โลจนาภวิฒัน์  
ต�าแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รางวลัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ “ช้างทองค�า” 
ประจ�าปี พ.ศ. 2563

อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชัญา สมบรูณ์ คณะแพทยศาสตร์      

อาจารย์ผู้ทีมี่ผลงานดเีด่นในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม
แก่นักศึกษา 
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทนัตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ คณะทันตแพทยศาสตร์
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้แก่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชัยพร ตั้งทอง  คณะวิทยาศาสตร์ 
3. สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ได้แก่ อาจารย์ 

ดร.สิระ  สมนาม คณะศึกษาศาสตร์

24 มกราคม 2564วันอาทิตย์

พิธีท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2564  
การมอบรางวลัผูบ้รหิารดเีด่นจากกองทนุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
ประจ�าปี 2563 มอบรางวลัมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ “ช้างทองค�า”ประจ�าปี 2563  
พธิมีอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ “ศาสตราจารย์” ในปี 2563 การมอบเกียรตบัิตร 
แก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจ�าปี 2563  พิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์  
ดีเด่น/ดีมาก ปีการศกึษา 2563 รางวลัหลักสตูรดีเด่น ปีการศกึษา 2563  
และการมอบประกาศประกาศเกยีรตคิณุแก่บคุลากร/หน่วยงานในมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ที่มีบทบาทสูง สนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


