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มช. ยกระดับ Transcript 
สู่ Digital เป็นแห่งแรกของไทย
มิติใหม่ความก้าวหน้าของการศึกษา

 (อ่านต่อหน้า 2)

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

น�าแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึง 

ความจงรกัภกัด ีพร้อมลงนามถวายพระพร สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ขอให้

พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการ

ประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

	 ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์	สงวนสัตย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าท่ี จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ี 

เวยีงเจ็ดลิน ทีม่าร่วมกจิกรรมสภากาแฟเวยีงเจด็ลิน ครัง้ท่ี 3/2564 ซ่ึงมหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ  

ของแต่ละหน่วยงาน และส่งมอบป้ายเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้แก ่

ส่วนการจัดต้นน�า้ ส�านกับรหิารพืน้ท่ีอนุรกัษ์ที ่16 (เชยีงใหม่) และอทุยานแห่งชาติ 

ดอยสเุทพ-ปุย ณ ลานสกั ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เม่ือวนัที ่4 กมุภาพนัธ์  

2564

 อุตสาหกรรมเกษตรเป็นศาสตร์ที่สร้างสรรค ์
นวตักรรมใหม่ทัง้ด้านอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มุ่งค้นคว้า และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ

เพือ่ส่งเสรมิการจดัการส่ิงแวดล้อมแบบย่ังยืน  
โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้ง 
ทางการเกษตรที่ส�าคัญของประเทศไทย เช่น 
ฟางข้าว ข้าวโพด ชานอ้อย และ พชืเศรษฐกจิ 
ชนิดใหม่ๆ เช่น กาแฟ ไผ่ และ กัญชง  
ซึง่เป็นแหล่งของเส้นใยและเซลลูโลสคุณภาพดี  
สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 
ทางด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้การน�ามาใช้
ประโยชน์ด้านดงักล่าวมส่ีวนช่วยในการลดปัญหา
มลภาวะทางอากาศ PM 2.5 จากการเผาทิ้ง  

รวมถงึสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการขายเศษเหลอืทิง้ 
ทางการเกษตร นอกจากนีย้งัสามารถสร้างต้นแบบการใช้ประโยชน์ 
ให้กบัพชืเศรษฐกจิชนดิใหม่มีผลท�าให้พชืกลุม่ดงักล่าวมมีลูค่า
เพิ่มขึ้นตามล�าดับ 

 จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นกลุ่มวิจยัวัสดรุ่วมชวีภาพและ
เทคโนโลยกีารบรรจุ (Bio-composite and Packaging Technology  
Cluster) น�าโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุฐพัศ	ค�าไทย	 
และคณะ ได้พฒันางานวจิยันวตักรรมเซลลโูลส (Cellulose  
Innovation) จากเศษเหลือทิง้ทางการเกษตรเพือ่ผลิตสารเคมี 
และวสัดบุรรจภุณัฑ์ ได้แก่ นาโนเซลลูโลส (nano-cellulose)  
คาร์บอกซเีมธลิเซลลโูลส (carboxymethyl cellulose, CMC)  
ผงสีคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลส (CMC dye) สารเชื่อมต่อ 
คาร์บอกซีเมธลิเซลลโูลส (CMC crosslink) สารเคลอืบผวิกระดาษ  
(paper coating solution) วุน้แบคทเีรยีเซลลโูลส (bacteria  
cellulose) ฟิล์มบ่งชีก้ารสุกของผลไม้ (ripeness indicator film)  
ฟิล์มดดูซบัน�า้สงู (high water absorbent film) ฟิล์มเคลอืบผวิผลไม้ 
ลดจดุด�า (anti-black spot film) ฟิล์มซองบรรจภุณัฑ์เคร่ืองปรงุรส  
และ บรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้เชิงชีวภาพ เป็นต้น

นวตักรรมอตุสาหกรรมเกษตรกบั 
การพฒันาทีย่ั่งยืน Agro CMU SDGs

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่น�าร่องให้บรกิารระบบออกเอกสารส�าคญัทางการศกึษา 
แบบอิเล็กทรอนิกส์  “Digital Transcript” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย  
โดยได้ร่วมมือกับ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ
มหาวิทยาลยัพนัธมติรในประเทศไทย ในการพัฒนาระบบทรานสครปิต์จากรปูแบบ 
กระดาษเป็นดิจทิลัเต็มรูปแบบ ช่วยให้ผูรั้บบริการได้รบัเอกสารอย่างรวดเรว็ ปลอดภยั 
และเป็นมาตรฐานสากล รองรบัการใช้งานภายในประเทศรวมไปถงึแสดงต่อสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ รวมถึงผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้เกิดการใช้งาน
อย่างแพร่หลายในวงกว้าง 
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว นวตักรรมอตุสาหกรรมเกษตรฯ            (ต่อจากหน้า 1)

 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์อ�านาจ	อยูส่ขุ	รองอธกิารบดีมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ภาคเรียนที ่1  
ประจ�าปีการศกึษา 2563 ให้แก่นกัศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จ�านวน  
2 ทนุ มลูค่าทนุละ 15,000.- บาท (หนึง่หมืน่ห้าพนับาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 
ทัง้ส้ิน 30,000.- บาท (สามหมืน่บาทถ้วน) และทนุการศึกษามลูนธินิวิตัไกรฤกษ์  
ประจ�าปีการศึกษา 2563 จ�านวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท  
ณ ห้องประชุมกองพฒันานกัศกึษา ส�านกังานมหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ท�าพิธีมอบ "สวนร้อยดวงใจ 60 ปี
แพทย์เชียงใหม่" ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี  
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ	นายแพทย์อาวธุ	ศรศีกุร	ีอุปนายกสภามหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่ ประธานในพธิ ีกล่าวเปิดและขอบคณุสมาคมศษิย์เก่าแพทย์เชียงใหม่  
และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมจัดท�าสวนฯ มอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โดยมี 
ศาสตราจารย์	ดร.	นายแพทย์เฉลมิ	หาญพาณชิย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ 
เชียงใหม่ ท�าพิธีมอบให้แด่คณะแพทยศาสตร์ มช. ผ่าน ศาสตราจารย ์
(เช่ียวชาญพิเศษ)	 นายแพทย์บรรณกิจ	 โลจนาภิวัฒน์	 คณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ มช.ในนามตัวแทนคณะฯ รบัมอบ และ ผูช่้วยศาสตราจารย์	 
นายแพทย์วชิาญ	วทิยาศยั	แพทย์เชยีงใหม่รุน่ที ่1 กล่าวถงึความร่วมมอื
ของศษิย์เก่าฯ โดยมรีองศาสตราจารย์	นายแพทย์รณภพ	เอือ้พนัธเศรษฐ	 
ผูช่้วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมด้วยศษิย์เก่าแพทย์เชียงใหม่  
ร่วมเป็นสกัขพียานการรบัมอบฯ ณ ลานหน้าสมาคมศษิย์เก่าแพทย์เชยีงใหม่ ชัน้ 1  
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2564

 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์รณภพ	เอือ้พนัธเศรษฐ	ผูช่้วยอธกิารบดี 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประธานประกาศผลการนบัคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
ผูน้�านกัศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2564 โดย กลุ่มนกัศกึษาวันใหม่ มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่ Tomorrow Party CMU ได้รบัการเลอืกต้ังเป็นคณะกรรมการบรหิาร  
สโมสรนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชมุ  
องค์การนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (อ.มช) เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2564

 รองศาสตราจารย์	โรม	จริานกุรม รองอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน 
นกัศกึษา USAC Spring 2021 ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสทีม่าเยีย่มเยอืน 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เพือ่พบปะผูบ้รหิาร ตลอดจนแลกเปลีย่นข้อคดิเห็น 
ในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564

มช. ยกระดบั Transcript สู ่Digitalฯ       (ต่อจากหน้า 1)

 จุดเด่นของนวัตกรรมเซลลูโลสและวัสดุ 
บรรจภุณัฑ์ท่ีได้จากงานวจิยัท่ีส�าคัญ คือ งานวจิยัสามารถ 
ถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ ประหยัดสารเคมีและ
ระยะเวลาในกระบวนผลิตร้อยละ 50 กระบวนการ
สังเคราะห์และการผลิตสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเศษ 
เหลอืทิง้ทางการเกษตรทกุชนดิ ให้ผลผลติสงู มขีนาดอนภุาค 
ระหว่าง 500 นาโนเมตร ถึง 10 ไมครอน สามารถชะลอ 
การสกุของผลไม้ได้ มีความแขง็แรง เพ่ิมคณุสมบตักิารทนร้อน 
และทนความเยน็แบบแช่เยอืกแขง็ และท่ีส�าคญัทีส่ดุ คอื 
ย่อยสลายได้ 100% 
 นวัตกรรมเซลลูโลสและวัสดุบรรจุภัณฑ์
แบบใหม่ที่ก�าลังพัฒนา และ คาดว่าจะส�าเร็จเร็วนี้ คือ  
คณะผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญกับพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ 
โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้ “ปลดล็อกกัญชง” 

พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เป็นความหวังของประเทศไทย  
มเีส้นใยยาว มปีรมิาณเซลลูโลสสูง มสีารออกฤทธ์ิทีส่�าคัญ 
มากมาย ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยได้สามารถใช้ประโยชน ์
จากเส้นใยจากเปลือกกัญชง (hemp bast) และเส้นใย 
จากแกนกัญชง (hemp shive) น�ามาผลติเป็นวุน้จากกญัชง  
(hemp bacteria cellulose) เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์เป็นอาหาร 
เชงิฟังก์ชนั ฟิล์มจากกัญชง (hemp film) เพือ่ไปใช้ประโยชน์ 
ในลกัษณะดูดซบัของเหลวและยบัยัง้เชือ้จุลนิทรีย์ โฟมกญัชง  
(hemp foam) เพือ่ผลติวสัดปุลกูหรอืโฟมชนดิใหม่แบบ
ย่อยสลายได้ 100% และ บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ผสม 
เส้นใยกัญชง (hemp biodegradable packaging) 
เป็นต้น

 การปรบัเปลีย่นรปูแบบเอกสารส�าคัญทางการ
ศึกษา ถือเป็นการตอกย�้าการยกระดับการศึกษาไทย
เข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เดนิหน้าใช้ Digital Transcript เข้า
มาตอบโจทย์ส�าคัญในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างภาครฐั  
เอกชน และภาคประชาชน อ�านวยความสะดวกแก ่
ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างมาก เช่น ส�าหรับนิสิต/นักศึกษา 
สามารถเข้าถึง Digital Transcript ของตนเองได้ผ่าน 
ช่องทางดิจิทัล ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน 
การเดนิทางไปยงัสถานศกึษาเพือ่ขอ Transcript ฉบบัใหม่
หรอืค่าใช้จ่ายในการรบัเอกสารทางไปรษณีย์ ด้านหน่วยงาน
ทีต้่องใช้ Transcript จะช่วยลดภาระและขัน้ตอนในการ
ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารส�าคญัทางการศกึษาได้ 
และมีความเชื่อมัน่ไดว่้า Digital Transcript ที่ม ีDigital 
Signature เป็นเอกสารจรงิท่ีออกโดยมหาวทิยาลยัและ 
ไม่ถูกปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโดยผู้ที่ไม่มีอ�านาจหน้าที่  
รวมถงึสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจดัท�าและจดัเก็บเอกสาร 
รูปแบบกระดาษลงได้ในระยะยาว

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�า 
ในการพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
เน้นการเพิม่ประสทิธภิาพขององค์กร เน้นความคล่องตวั  
เพื่อปรับปรุงการท�างานอย่างต่อเนื่อง และตระหนัก
ถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับ การพัฒนาระบบออก
เอกสารส�าคัญทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ “Digital  
Transcript” จงึถอืเป็นจดุเริม่ต้นทีส่�าคญัในการร่วมผลกัดนั 
การศึกษาไทยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลต่อไป



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 7  ปีที่ 16 วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2564

www.cmu.ac.th3

 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ขวญัชยั	ศภุรตัน์ภญิโญ ผูอ้�านวยการสถาบันวจิยั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ดร.คงศักดิ์	 บุญยะประณัย หัวหน้าศูนย์ 
โรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ 
ดร.ธญัญานภุาพ	อนันนัทนะ ผูอ้�านวยการอทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์	ดร.ปิตวิฒัน์	วฒันชัย รองผู้อ�านวยการอุทยานวทิยาศาสตร์ฯ 
ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการห้องปฏิบัติการ ระหว่าง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ภายใต้ความร่วมมอืการให้บรกิารห้องปฏบิตักิาร เพือ่ตอบสนองความต้องการใช้ 
งานบริการด้านทดสอบผลิตภัณฑ์แก่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม  
ส�าหรับเพ่ิมมลูค่าผลติภณัฑ์ และต่อยอดผลงานวจัิยสูเ่ชงิพาณชิย์ ทัง้น้ี 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพเป็นหนึง่ในหน่วยงานท่ีให้บรกิารห้องปฏบัิติการ 
และมีพันธกิจการด�าเนินงานที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพร่วมกัน  
ณ NSP Exhibition Hall อาคารอ�านวยการอุทยานภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย	ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “ใช้โปรแกรม
ส�าเรจ็รปูเพือ่การประชาสมัพนัธ์ ภายใต้อัตลกัษณ์องค์กร (Corporate Identity : CI)”  
จัดโดยงานบริการทั่วไป ส�านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมทักษะใน
การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่าย และ น�าภาพกราฟิกอัตลักษณ์องค์กร
ไปใช้ในรูปแบบเดียวกันด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป Canva ให้แก่บุคลากร โดยมี  
นายวนิยั	ค�าสรุนิทร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และนายวรกร	 
สพุร พนกังานปฏบิติังาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบติัการ 
คอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
14 กมุภาพนัธ์ 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ถ่ายทอดความรู้การแปรรปูผลิตภณัฑ์นมแพะ  
สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ ฟ้ืนเศรษฐกจิชุมชน 
จากวิกฤตโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธารารัตน์	ชือตอฟ	
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พงษ์ศักดิ์	 อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  และผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ดรณุ	ีนาพรหม	คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับมอบเงินสมทบกองทุน 
“เกษตรพัฒน์” จ�านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จากนายเดชา	 
ตุลานันท์	ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) โดยม ี
นายชยัณรตัน์	สชุนวณชิ ผูจั้ดการภาคเหนอื 1 เป็นผูแ้ทนในการมอบ พร้อมด้วย 
ผู้จัดการธนาคารฯ สาขาประตูช้างเผือก ภาคเหนือ 1สาขาถนนสุเทพ  
สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประโยชน์	 อุนจะน�า  
ผูอ้�านวยการศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
“หริภุญไชย” จังหวัดล�าพูน ให้การต้อนรับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุชาติ	เกียรติวัฒนเจริญ 
หวัหน้าภาควชิารงัสเีทคนิค และคณาจารย์จากภาควิชา 
รงัสเีทคนคิ คณะเทคนคิการแพทย์ ในโอกาสเยีย่ม
ชมสถานทีแ่ละหารอืความคบืหน้า “โครงการจดัตัง้ 
ศนูย์การเรยีนรู ้ฝึกอบรม การวิจยัและนวัตกรรมขัน้สูง  
ด้านวทิยาศาสตร์รังสกีารแพทย์” ภายในพืน้ท่ีศนูย์การ
ศกึษาฯ ณ ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ “หรภิญุไชย” จงัหวดัล�าพนู  
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน 

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

ร่วมบริจาคได้ที่	ธนาคารออมสิน		สาขา	:	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
ชื่อบัญชี	:	สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่			บัญชีเลขที่	:	020329070328

 



ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
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ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2564

วันอังคาร 16 กมุภาพนัธ์ 2564 

เวลา 08.30 น.
ศูนย์บริการวิชาการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ 
นักเรียนและอาจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
อ�าเภอสนัป่าตอง เชยีงใหม่ จ�านวน 20 คน เข้าศกึษาดงูานและ
อบรมหลกัสตูรความรู้เบ้ืองต้นและการชงกาแฟ ในวนัอังคารท่ี 
16 - วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ หน่วยล้านนาไทยคอฟฟ่ีฮบั ภายในศนูย์วิจยั สาธติ และฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชญิเท่ียวชมห้องนทิรรศการ @ เรอืนทรงอาณานคิม 
(คิวรีเปอล์) Digital Mapping Exhibition

 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศกึษาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ  
คว้ารางวลัชนะเลิศ The best of 
the best in Asia “Asia Star 
Packaging Award 2020” 

เวลา 09.00 น.
ศูนย ์ธรรมชาติวิทยาดอยสุ เทพเฉลิมพระเกียรติฯ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม
การเดินป่าดอยสุเทพ Doi Suthep Walk บนเส้นทางศึกษา
ธรรมชาต ิ4 เส้นทาง ณ อทุยานแห่งชาตดิอยสเุทพ-ปยุครัง้ที ่1  
ส่องถ�้าฤาษีวาสุเทพ ต�านานแห่งดอยสุเทพ ในวันเสาร์ท่ี 20 
กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ เส้นทางศกึษา
ธรรมชาติถ�้าฤาษี  (ระยะทาง 1 กิโลเมตร)

20 กมุภาพนัธ์ 2564 วันเสาร์

 นางสาวองัค์วรา	มลูใหม่ และนางสาวสธิุดา	ประทมุรตัน์	 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ คว้ารางวลัชนะเลิศ  
The best of the best in Asia “Asia Star Packaging 
Award 2020” จากผลงาน หลิมมีฟิ่ชชี ่(Limmy Fishy) โดยมี 
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สฐุพศั	ค�าไทย เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษา 
การออกแบบ  จากเวทีประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับ
ภูมิภาคเอเชีย ของ The Asian Packaging Federation  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวต
เศรนี	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด
เผยว่า พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้ด�าเนนิการเปิดตัว  
(Soft Launch) ห้องนิทรรศการ  

@เรอืนทรงอาณานคิม (ควิรเีปอล์) ไปเมือ่เดอืนธันวาคม 2563  
และได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในเดอืนมกราคม 2564  
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนิทรรศการที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิต การกิน 
การอยู่สังคม วัฒนธรรมของเชียงใหม่ในยุคอาณานิคม 
รวมถึงประวัติศาสตร์การค้าไม้ และสถาปัตยกรรมล้านนา
ในยุคอาณานิคม และครอบครัวตระกูลคิวรีเปอล์เม่ือครั้ง 
อาศัยอยู่ในเรือนอาณานิคม (คิวรีเปอล์) โดยมีการใช้ 
สือ่นวตักรรมดจิทิลัแบบ Mapping ซ่ึงเป็นพพิธิภณัฑ์แห่งแรก 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีใช้นวตักรรมสือ่ดงักล่าวมาช่วยในการถ่ายทอด 
เรื่องราวต่างๆ
 ภายในเรอืนทรงอาณานคิม	(ควิรเีปอล์)	ประกอบไปด้วย 
ห้องนิทรรศการ	จ�านวน	5	ห้อง	
	 ห้องที่	 1	 วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม	่
(Chiang	Mai	People’s	Tradition	Dress	Culture	)

	 ห้องที่	2	รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความ
ทรงจ�าของมาลินี	(“A	Taste	of	Bann	Ling	Ha	Food	
of	Malinee’s	Memory”)

 โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม  
(คิวรีเปอล์)  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.15 น.
 ส�าหรบันทิรรศการ Mapping ห้องที ่1 วฒันธรรมการแต่งกาย 
ชาวเชียงใหม่ และ ห้องท่ี 2 รสชาตอิาหารบ้านหลิง่ห้าจากความทรงจ�า 
ของมาลินี เปิดให้เข้าชมวันละ 4 รอบ ดังนี้  
    - รอบที่ 1 เวลา 10.00 น.   
 - รอบที่ 2 เวลา 11.30 น.
     - รอบที่ 3 เวลา 14.00 น.   
 - รอบที่ 4 เวลา 15.30 น. 
   เเละปิดเวลา 16.15 น.
 ส�าหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเรือนทรงอาณานคิม 
(คิวรีเปอล์)  และเรือนโบราณล้านนา ภายในพิพิธภัณฑ ์
เรอืนโบราณล้านนา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ สามารถส�ารองการเข้าชม  
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5394-3626

	 ห้องที่	 3	 นายห้างป่าไม้ในภาคเหนือของไทย	
(Teak-Wallah	in	the	north	of	Thailand)

	 ห้องที	่4	บ้านหลิง่ห้าของป๋าคิว	(Bann	Liing	Ha	 
of	Pa	Q-Mr.Queripel’s	House)

เวลา 10.00 น.
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
จดัอบรม Online Library Class ผ่านโปรแกรม Zoom 
ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 หัวข้อ Endnote 20 
โปรแกรมการจดัการทางบรรณานกุรม ในวนัองัคารที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

	 ห้องที่	 5	 สถาปัตยกรรมเรือนยุคอาณานิคม	
(Lanna	Colonial	House	Architecture)


